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2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında, Türkiye’deki insan hakları
ihlalleri ile ilgili olarak raporlar da yayımlamaktadır. 3’er aylık olan bu raporlar,
kapsayacak şekilde yıllık rapora dönüştürülmektedir. 2004 yılı içerisinde de 3’er aylık raporlar açıklanmıştı. Bu
rapor 2004 yılının tamamını kapsamaktadır.

2004 yılı İnsan Hakları Raporumuz temel hak kategorileri esas alınarak hazırlanmış, temel hak kategorilerinin
altında da o gruba giren alt başlıklara yer verilmiştir. Ana ve alt hak kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası
uygulamalar esas alınmıştır. Bu nedenle bazı hak grupları önceki yıllık raporlarımızdan farklılıklar içermektedir.

2004 yılı İnsan Hakları Raporunu 2 şekilde değerlendirmek mümkün. Birincisi, geçmiş yıllarla bağlantı
kurmadan 2004 yılındaki insan hakları durumunun uluslararası insan hakları ilkeleri çerçevesinde
değerlendirilmesidir. Bu şekilde bir değerlendirme yapıldığında, durumun hiç de iç
insan hakları ihlallerinin kabul edilemez boyutta olduğu ve minimum standartlar olarak değerlendirdiğimiz AB
standartlarının çok uzağında olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, temel insan hakkı olan “yaşam hakkı” halen
büyük tehdit altındadır. 2004 yılında, yargısız infazlar yoluyla 42 kişi öldürülmüş, 36 kişi de yaralanmıştır.
Cezaevlerinde 32 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmalarda 240 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Mayın
ve sahipsiz bombaların patlaması nedenine bağlı
sorunlarından birisi olan İşkence konusunda da durum farklı değil. 2004 yılında 843 kişi işkence ve kötü
muameleye maruz kaldı. Kaçırma ve tehditler buna dahil değildir. Keyfi gözaltı olarak
gözaltı yaşandı. Demokrasilerin olmazsa olmaz temel özgürlük alanı olan İfade Özgürlüğü alanına baktığımızda
da, 2004 yılı içerisinde 31 etkinliğin yasaklandığını, 9 kitap, dergi ve gazetenin yasaklanıp, toplatıldığını; 20
gazete ve yayın organına baskın düzenlendiğini; RTÜK tarafından 12 yayın durdurma cezası, 24 program
durdurma cezası verildiğini tespit ediyoruz. 2004 yılı içerisinde düşüncelerinden dolayı 467 kişi hakkında 78
dava açılıp, 1557 yıl 2 ay hapis ve 350.000 YTL para
ilgili 72 dava sonuçlandı, 104 kişi beraat etti, 4 davanın düşmesine karar verildi, 693 kişi toplam 30 yıl 9 ay
hapis ve 784.757 YTL. Para cezasına mahkum edildi.

Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü ile ilgili olarak da, 124 etkinliğe polis tarafından müdahale edildi, 8 etkinliğe izin
verilmedi, bu konularla ilgili 36 soruşturma açıldı. Bunlardan 11’nde 146 Eğitim
doktor ve 52 siyasi parti ve dernek üyesi çeşitli cezalara ç
içerisinde sonuçlanan 25 davada 135 kişi beraat etti, 134 kişi ise toplam 159 yıl 8 ay 2 gün hapis ve 8.840 YTL
para cezasına mahkum edildi.

Örgütlenme Özgürlüğü alanında, 15 kuruluş polis baskınına
açıldı. 23 Siyasi parti ve örgüt hakkında kapatma davası açıldı.

Ekonomik ve Sosyal Haklar alanına baktığımızda da; 13.931 kişinin siyasi ve ekonomik nedenlerle işten
çıkarıldığını, 580 kişinin başka yerlere
kazası sonucunda yaralandığını görüyoruz.

Görüldüğü gibi tablo hiç de iç açıcı değil. Ne, Sayın Başbakan’ın “İşkenceye 0 tolerans” söyleminin ve ne de
Sayın Başbakan Yardımcısı Gül’ün
söyleminin gereği yapılmamış. Halen, işkence son derece yaygın, halen yaşam hakkı güvence altına alınabilmiş
değil, halen düşünce suç olmaya ve cezalandırılmaya devam ediyor, halen
temel bir sorun olarak devam ediyor, her alandaki yasakçı zihniyet varlığını sürdürüyor. Sonuç itibariyle, insan
hakları sorunlarımızın çözümü yönünde 2004 yılında da etkili ve kalıcı önlemlerin alınmadığını ifade etmek
istiyoruz.

2003 yılı ile karşılaştırma:

İkinci bir değerlendirme ölçütü olarak, 2003 yılının insan hakları bilançosu ile 2004 yılının bilançosunu
karşılaştırabiliriz. Bu takdirde göreceli olarak 2003 yılına göre 2004 yılında genelde bir iyiye gidişten söz
edilebilir. Örneğin, 2003 yılında İşkence ve Kötü Muamele sayısı 1202 iken, 2004 de bu sayı 1040 (2003 ile
karşılaştırmada aynı ölçütler kullanılması bakımından işkence ve kötü muamele bölümüne 197 “kaçırma,tehdit
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Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında, Türkiye’deki insan hakları
ihlalleri ile ilgili olarak raporlar da yayımlamaktadır. 3’er aylık olan bu raporlar, yılsonunda

lde yıllık rapora dönüştürülmektedir. 2004 yılı içerisinde de 3’er aylık raporlar açıklanmıştı. Bu
maktadır.

2004 yılı İnsan Hakları Raporumuz temel hak kategorileri esas alınarak hazırlanmış, temel hak kategorilerinin
tında da o gruba giren alt başlıklara yer verilmiştir. Ana ve alt hak kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası

uygulamalar esas alınmıştır. Bu nedenle bazı hak grupları önceki yıllık raporlarımızdan farklılıklar içermektedir.

aporunu 2 şekilde değerlendirmek mümkün. Birincisi, geçmiş yıllarla bağlantı
kurmadan 2004 yılındaki insan hakları durumunun uluslararası insan hakları ilkeleri çerçevesinde
değerlendirilmesidir. Bu şekilde bir değerlendirme yapıldığında, durumun hiç de iç açıcı olmadığı, Türkiye’de
insan hakları ihlallerinin kabul edilemez boyutta olduğu ve minimum standartlar olarak değerlendirdiğimiz AB
standartlarının çok uzağında olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, temel insan hakkı olan “yaşam hakkı” halen

ındadır. 2004 yılında, yargısız infazlar yoluyla 42 kişi öldürülmüş, 36 kişi de yaralanmıştır.
Cezaevlerinde 32 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmalarda 240 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Mayın
ve sahipsiz bombaların patlaması nedenine bağlı olarak 59 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı. Türkiye’nin en önemli
sorunlarından birisi olan İşkence konusunda da durum farklı değil. 2004 yılında 843 kişi işkence ve kötü
muameleye maruz kaldı. Kaçırma ve tehditler buna dahil değildir. Keyfi gözaltı olarak değerlendirdiğimiz 6391
gözaltı yaşandı. Demokrasilerin olmazsa olmaz temel özgürlük alanı olan İfade Özgürlüğü alanına baktığımızda
da, 2004 yılı içerisinde 31 etkinliğin yasaklandığını, 9 kitap, dergi ve gazetenin yasaklanıp, toplatıldığını; 20

e yayın organına baskın düzenlendiğini; RTÜK tarafından 12 yayın durdurma cezası, 24 program
durdurma cezası verildiğini tespit ediyoruz. 2004 yılı içerisinde düşüncelerinden dolayı 467 kişi hakkında 78
dava açılıp, 1557 yıl 2 ay hapis ve 350.000 YTL para cezası istendi. Yine 2004 yılı içerisinde düşünce suçları ile
ilgili 72 dava sonuçlandı, 104 kişi beraat etti, 4 davanın düşmesine karar verildi, 693 kişi toplam 30 yıl 9 ay
hapis ve 784.757 YTL. Para cezasına mahkum edildi.

ile ilgili olarak da, 124 etkinliğe polis tarafından müdahale edildi, 8 etkinliğe izin
verilmedi, bu konularla ilgili 36 soruşturma açıldı. Bunlardan 11’nde 146 Eğitim-Sen üyesi, 12 KESK üyesi, 7
doktor ve 52 siyasi parti ve dernek üyesi çeşitli cezalara çarptırıldı. 2004 yılı içerisinde 27 dava açıldı, bu yıl
içerisinde sonuçlanan 25 davada 135 kişi beraat etti, 134 kişi ise toplam 159 yıl 8 ay 2 gün hapis ve 8.840 YTL

Örgütlenme Özgürlüğü alanında, 15 kuruluş polis baskınına uğradı. Toplam 41 kişiyi kapsayan 8 soruşturma
açıldı. 23 Siyasi parti ve örgüt hakkında kapatma davası açıldı.

Ekonomik ve Sosyal Haklar alanına baktığımızda da; 13.931 kişinin siyasi ve ekonomik nedenlerle işten
çıkarıldığını, 580 kişinin başka yerlere sürüldüğünü 181 kişinin iş kazasında öldüğünü ve 771 kişinin de yine iş
kazası sonucunda yaralandığını görüyoruz.

Görüldüğü gibi tablo hiç de iç açıcı değil. Ne, Sayın Başbakan’ın “İşkenceye 0 tolerans” söyleminin ve ne de
Sayın Başbakan Yardımcısı Gül’ün AB’ye yönelik olarak “Türkiye’nin ödevlerini tam olarak yerine getirdiği”
söyleminin gereği yapılmamış. Halen, işkence son derece yaygın, halen yaşam hakkı güvence altına alınabilmiş
değil, halen düşünce suç olmaya ve cezalandırılmaya devam ediyor, halen iç barış yönünden çatışma ortamı
temel bir sorun olarak devam ediyor, her alandaki yasakçı zihniyet varlığını sürdürüyor. Sonuç itibariyle, insan
hakları sorunlarımızın çözümü yönünde 2004 yılında da etkili ve kalıcı önlemlerin alınmadığını ifade etmek

İkinci bir değerlendirme ölçütü olarak, 2003 yılının insan hakları bilançosu ile 2004 yılının bilançosunu
karşılaştırabiliriz. Bu takdirde göreceli olarak 2003 yılına göre 2004 yılında genelde bir iyiye gidişten söz
dilebilir. Örneğin, 2003 yılında İşkence ve Kötü Muamele sayısı 1202 iken, 2004 de bu sayı 1040 (2003 ile

karşılaştırmada aynı ölçütler kullanılması bakımından işkence ve kötü muamele bölümüne 197 “kaçırma,tehdit
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Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında, Türkiye’deki insan hakları
yılsonunda bütün bir yılı

lde yıllık rapora dönüştürülmektedir. 2004 yılı içerisinde de 3’er aylık raporlar açıklanmıştı. Bu

2004 yılı İnsan Hakları Raporumuz temel hak kategorileri esas alınarak hazırlanmış, temel hak kategorilerinin
tında da o gruba giren alt başlıklara yer verilmiştir. Ana ve alt hak kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası

uygulamalar esas alınmıştır. Bu nedenle bazı hak grupları önceki yıllık raporlarımızdan farklılıklar içermektedir.

aporunu 2 şekilde değerlendirmek mümkün. Birincisi, geçmiş yıllarla bağlantı
kurmadan 2004 yılındaki insan hakları durumunun uluslararası insan hakları ilkeleri çerçevesinde

açıcı olmadığı, Türkiye’de
insan hakları ihlallerinin kabul edilemez boyutta olduğu ve minimum standartlar olarak değerlendirdiğimiz AB
standartlarının çok uzağında olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, temel insan hakkı olan “yaşam hakkı” halen

ındadır. 2004 yılında, yargısız infazlar yoluyla 42 kişi öldürülmüş, 36 kişi de yaralanmıştır.
Cezaevlerinde 32 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmalarda 240 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Mayın

olarak 59 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı. Türkiye’nin en önemli
sorunlarından birisi olan İşkence konusunda da durum farklı değil. 2004 yılında 843 kişi işkence ve kötü

değerlendirdiğimiz 6391
gözaltı yaşandı. Demokrasilerin olmazsa olmaz temel özgürlük alanı olan İfade Özgürlüğü alanına baktığımızda
da, 2004 yılı içerisinde 31 etkinliğin yasaklandığını, 9 kitap, dergi ve gazetenin yasaklanıp, toplatıldığını; 20

e yayın organına baskın düzenlendiğini; RTÜK tarafından 12 yayın durdurma cezası, 24 program
durdurma cezası verildiğini tespit ediyoruz. 2004 yılı içerisinde düşüncelerinden dolayı 467 kişi hakkında 78

cezası istendi. Yine 2004 yılı içerisinde düşünce suçları ile
ilgili 72 dava sonuçlandı, 104 kişi beraat etti, 4 davanın düşmesine karar verildi, 693 kişi toplam 30 yıl 9 ay

ile ilgili olarak da, 124 etkinliğe polis tarafından müdahale edildi, 8 etkinliğe izin
Sen üyesi, 12 KESK üyesi, 7

arptırıldı. 2004 yılı içerisinde 27 dava açıldı, bu yıl
içerisinde sonuçlanan 25 davada 135 kişi beraat etti, 134 kişi ise toplam 159 yıl 8 ay 2 gün hapis ve 8.840 YTL

uğradı. Toplam 41 kişiyi kapsayan 8 soruşturma

Ekonomik ve Sosyal Haklar alanına baktığımızda da; 13.931 kişinin siyasi ve ekonomik nedenlerle işten
sürüldüğünü 181 kişinin iş kazasında öldüğünü ve 771 kişinin de yine iş

Görüldüğü gibi tablo hiç de iç açıcı değil. Ne, Sayın Başbakan’ın “İşkenceye 0 tolerans” söyleminin ve ne de
AB’ye yönelik olarak “Türkiye’nin ödevlerini tam olarak yerine getirdiği”

söyleminin gereği yapılmamış. Halen, işkence son derece yaygın, halen yaşam hakkı güvence altına alınabilmiş
iç barış yönünden çatışma ortamı

temel bir sorun olarak devam ediyor, her alandaki yasakçı zihniyet varlığını sürdürüyor. Sonuç itibariyle, insan
hakları sorunlarımızın çözümü yönünde 2004 yılında da etkili ve kalıcı önlemlerin alınmadığını ifade etmek

İkinci bir değerlendirme ölçütü olarak, 2003 yılının insan hakları bilançosu ile 2004 yılının bilançosunu
karşılaştırabiliriz. Bu takdirde göreceli olarak 2003 yılına göre 2004 yılında genelde bir iyiye gidişten söz
dilebilir. Örneğin, 2003 yılında İşkence ve Kötü Muamele sayısı 1202 iken, 2004 de bu sayı 1040 (2003 ile

karşılaştırmada aynı ölçütler kullanılması bakımından işkence ve kötü muamele bölümüne 197 “kaçırma,tehdit
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ve ajanlık teklifi” ilave edilmiştir), keyf
kuruluş, kitle örgütü, yayın organı 47 iken, 2004’de 13’e düşmüş. Toplatılan ve yasaklanan yayın sayısı da 285
den 9’a düşmüş. 2003 yılında 1706 kişi aleyhine düşüncelerinden dolayı dava
hakkında dava açılmış. Fakat, bu genel sayılabilecek tablonun aksine çatışmalarda ölenlerin sayısında iki
mislinden fazla artış olmuş. 2003 yılında çatışmada ölenlerin sayısı 104 iken, 2004 yılında 240 kişi yaşamını
yitirmiş. Yargısız infaz/ işkence/ köy korucusu saldırısı ve gözaltında kuşkulu ölümler konusunda da bir artış
var. Buna ilişkin sayı 44 den 47’ye çıkmış. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. 2004 yılında insan hakları
ihlallerindeki göreceli kısmi iyileşmelere kar
durum, bizim özellikle 2004 yılı Haziran’ından itibaren kamuoyunun dikkatini iç barışa çekme çabalarımızın ne
kadar haklı olduğunu göstermektedir. Özellikle “Kürt Sorunu” konusunda barışçıl
tesis edilmediği takdirde, korkarız ki başta yaşam hakkı olmak üzere, insan hakları konusunda ilerleme
kaydetmemiz pek mümkün olmayacaktır.

2005 yılı ilk 2,5 aylık dönemin değerlendirilmesi:

17 Aralık 2004 öncesine kadar, başta Hükümet olmak üzere AB’den müzakere tarihi alabilmek amacı ile insan
haklarını ve özgürlükleri gözeten, bunları geliştirmeyi hedefleyen bir söylemin kullanıldığını, buna yönelik bazı
adımlar atıldığını biliyoruz. Fakat 17 Aralık 2004’de müzakere tar
sürecin başladığını görüyoruz. İnsan hakları ve özgürlükler söylemi, yerini milliyetçi bir söyleme bıraktı, bize
göre yeterli olmayan, eksik olan düzenlemeler dahi eleştirilmeye başlandı, bunların uygulanmamasını
zorlandı. 2004 Yılı Raporumuz 31.12.2004 tarihine kadarki dönemi kapsadığı için, bu olumsuz gelişmeler
raporumuza yansımamıştır.

Asker ve polis ağız birliği ederek, yapılan değişikliklerin suçla ve terörle mücadeleyi engellediğini iddia
etmekte, yapılan değişikliklerin yürürlüğe konmamasını ve güvenlik güçlerine yine keyfi davranış olanaklarının
getirilmesini istemektedir. Ve ne yaz
gün suç artışlarına ilişkin açıklamalar yapılmakta, Genel Kurmay doğu ve güneydoğu bölgesindeki silahlı
militan sayısının 1999 öncesinin üzerine çıktığını ve yapılan yasal değişiklik
olamadıklarını söylemektedir. Fakat kimse, henüz yürürlüğe girmemiş düzenlemelerin nasıl olup da, suçların
artışına ve terörle mücadeleyi zayıflamasına neden olduğunu sorgulamamaktadır. İstanbul’da suç artışlarında söz
edilirken, bu sağlama konusunda sorumlu olan Vali ve Emniyet Müdür görevine devam etmekte, suç sadece
yasalara atılmaktadır. Aynı dönemde, Anayasa Mahkemesi yabancılara g.menkul satışına ilişkin yasayı iptal
etmekte, Yargıtay 312. madde konusunda 180 derecelik b
vermektedir. Ermeni sorununda, ifade özgürlüğü hiç işlememekte, dünyaca ünlü bir yazarımız olan Orhan
Pamuk açıkça tehdit edilip, hakkında davalar açılmaktadır. Ayın dönemde Emeğin Partisi’ne silahlı sa
yapılmaktadır. Her alanda katı bir milliyetçi söylem geliştirilmektedir. İnsan Hakları ve Özgürlükler konusunda
iddialı olduğunu söyleyen Hükümetin Çevre ve Ormanı Bakanı’nın talimatı ile, bitkilerin ve hayvanların bilimsel
isimleri değiştirilmektedir. 6 Mart günü yaşanan polis saldırıları, buna ilişkin Hükümet üyelerinin ve yetkililerin
söylemleri ürkütücüdür.

Bütün bunlar, insan haklarından, özgürlüklerden ve demokrasi standartlarının geliştirilmesinden rahatsız
olanların atağa geçtiklerini ve ne yazık ki Hükümet ve diğer devlet organları üzerinde de etkili olduklarını
göstermektedir.

Ülkemizin her zamankinden daha fazla özgürlüklere, insan haklarına ve demokrasiye ihtiyacı bulunmaktadır.
Hükümet ve diğer devlet kurumlarının bunun sorumluluğu ile
özgürlüklerimize ve demokrasiye sahip çıkmalıyız. Sadece özgürlük karşıtlarının, insan hakları karşıtlarının,
demokrasi karşıtlarının sesi çıkmamalı, hepimiz gür bir sesle demokrasi, insan hakları ve özgü
haykırmalıyız. İnsan Hakları Derneği olarak biz bunu yapacağız.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
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ve ajanlık teklifi” ilave edilmiştir), keyfi gözaltına alınma 2003 de 12406 iken 2004 de 9711. Kapatılan siyasi
kuruluş, kitle örgütü, yayın organı 47 iken, 2004’de 13’e düşmüş. Toplatılan ve yasaklanan yayın sayısı da 285
den 9’a düşmüş. 2003 yılında 1706 kişi aleyhine düşüncelerinden dolayı dava açılmış iken, 2004 yılında 467 kişi
hakkında dava açılmış. Fakat, bu genel sayılabilecek tablonun aksine çatışmalarda ölenlerin sayısında iki
mislinden fazla artış olmuş. 2003 yılında çatışmada ölenlerin sayısı 104 iken, 2004 yılında 240 kişi yaşamını

rmiş. Yargısız infaz/ işkence/ köy korucusu saldırısı ve gözaltında kuşkulu ölümler konusunda da bir artış
var. Buna ilişkin sayı 44 den 47’ye çıkmış. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. 2004 yılında insan hakları
ihlallerindeki göreceli kısmi iyileşmelere karşın, özellikle iç barış bakımından durum daha da kötüleşmiştir. Bu
durum, bizim özellikle 2004 yılı Haziran’ından itibaren kamuoyunun dikkatini iç barışa çekme çabalarımızın ne
kadar haklı olduğunu göstermektedir. Özellikle “Kürt Sorunu” konusunda barışçıl yöntemler zorlanarak, iç barışı
tesis edilmediği takdirde, korkarız ki başta yaşam hakkı olmak üzere, insan hakları konusunda ilerleme
kaydetmemiz pek mümkün olmayacaktır.

2005 yılı ilk 2,5 aylık dönemin değerlendirilmesi:

başta Hükümet olmak üzere AB’den müzakere tarihi alabilmek amacı ile insan
haklarını ve özgürlükleri gözeten, bunları geliştirmeyi hedefleyen bir söylemin kullanıldığını, buna yönelik bazı
adımlar atıldığını biliyoruz. Fakat 17 Aralık 2004’de müzakere tarihinin belirlenmesinden sonra tam tersi bir
sürecin başladığını görüyoruz. İnsan hakları ve özgürlükler söylemi, yerini milliyetçi bir söyleme bıraktı, bize
göre yeterli olmayan, eksik olan düzenlemeler dahi eleştirilmeye başlandı, bunların uygulanmamasını
zorlandı. 2004 Yılı Raporumuz 31.12.2004 tarihine kadarki dönemi kapsadığı için, bu olumsuz gelişmeler

Asker ve polis ağız birliği ederek, yapılan değişikliklerin suçla ve terörle mücadeleyi engellediğini iddia
etmekte, yapılan değişikliklerin yürürlüğe konmamasını ve güvenlik güçlerine yine keyfi davranış olanaklarının
getirilmesini istemektedir. Ve ne yazık ki bu istemlerin yankı bulduğunu da görüyoruz. İlginç bir şekilde, her
gün suç artışlarına ilişkin açıklamalar yapılmakta, Genel Kurmay doğu ve güneydoğu bölgesindeki silahlı
militan sayısının 1999 öncesinin üzerine çıktığını ve yapılan yasal değişiklikler nedeniyle yeterince etkili
olamadıklarını söylemektedir. Fakat kimse, henüz yürürlüğe girmemiş düzenlemelerin nasıl olup da, suçların
artışına ve terörle mücadeleyi zayıflamasına neden olduğunu sorgulamamaktadır. İstanbul’da suç artışlarında söz

ken, bu sağlama konusunda sorumlu olan Vali ve Emniyet Müdür görevine devam etmekte, suç sadece
yasalara atılmaktadır. Aynı dönemde, Anayasa Mahkemesi yabancılara g.menkul satışına ilişkin yasayı iptal
etmekte, Yargıtay 312. madde konusunda 180 derecelik bir dönüşle özgürlükleri kısıtlayıcı bir yorumla karar
vermektedir. Ermeni sorununda, ifade özgürlüğü hiç işlememekte, dünyaca ünlü bir yazarımız olan Orhan
Pamuk açıkça tehdit edilip, hakkında davalar açılmaktadır. Ayın dönemde Emeğin Partisi’ne silahlı sa
yapılmaktadır. Her alanda katı bir milliyetçi söylem geliştirilmektedir. İnsan Hakları ve Özgürlükler konusunda
iddialı olduğunu söyleyen Hükümetin Çevre ve Ormanı Bakanı’nın talimatı ile, bitkilerin ve hayvanların bilimsel

r. 6 Mart günü yaşanan polis saldırıları, buna ilişkin Hükümet üyelerinin ve yetkililerin

Bütün bunlar, insan haklarından, özgürlüklerden ve demokrasi standartlarının geliştirilmesinden rahatsız
yazık ki Hükümet ve diğer devlet organları üzerinde de etkili olduklarını

Ülkemizin her zamankinden daha fazla özgürlüklere, insan haklarına ve demokrasiye ihtiyacı bulunmaktadır.
Hükümet ve diğer devlet kurumlarının bunun sorumluluğu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Yurttaşlar olarak da
özgürlüklerimize ve demokrasiye sahip çıkmalıyız. Sadece özgürlük karşıtlarının, insan hakları karşıtlarının,
demokrasi karşıtlarının sesi çıkmamalı, hepimiz gür bir sesle demokrasi, insan hakları ve özgü
haykırmalıyız. İnsan Hakları Derneği olarak biz bunu yapacağız.
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ken, bu sağlama konusunda sorumlu olan Vali ve Emniyet Müdür görevine devam etmekte, suç sadece
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Pamuk açıkça tehdit edilip, hakkında davalar açılmaktadır. Ayın dönemde Emeğin Partisi’ne silahlı saldırı
yapılmaktadır. Her alanda katı bir milliyetçi söylem geliştirilmektedir. İnsan Hakları ve Özgürlükler konusunda
iddialı olduğunu söyleyen Hükümetin Çevre ve Ormanı Bakanı’nın talimatı ile, bitkilerin ve hayvanların bilimsel

r. 6 Mart günü yaşanan polis saldırıları, buna ilişkin Hükümet üyelerinin ve yetkililerin

Bütün bunlar, insan haklarından, özgürlüklerden ve demokrasi standartlarının geliştirilmesinden rahatsız
yazık ki Hükümet ve diğer devlet organları üzerinde de etkili olduklarını
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4 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

I. YAŞAM HAKKI

I.1. Yargısız İnfaz

“Dur İhtarı”na Uymama, Silah Kullanma Yetkisinin
İhlali, Yargısız İnfaz sonucu ve Köy Korucuları
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar

I.2. Cezaevlerinde Ölümler

İntihar

Kendini Yakma

Ölüm Orucu Sonucu Ölüm

Mahkumlar Tarafından Öldürülen /

Tedavi Edilmedikleri İçin Hayatını Kaybeden

I.3. Gözaltında Ölümler

I.4. Faili Meçhul Saldırılar

I.5. Kuşkulu Ölümler

I.6. Silahlı Çatışmalar

I.7. Yasadışı Örgüt Cinayetleri,
Yaralanmalar

I.8. Resmi Hata ve İhmal

Polis ve asker intiharları

I.11. Saldırıya Uğrayanlar
Saldırıya Uğrayan Öğrenciler

Saldırıya Uğrayan Gazeteciler

Saldırıya Uğrayan Siyasal Parti Üye / Yöneticileri

Saldırıya Uğrayan Öğretmenler

Saldırıya Uğrayan Sendikacılar

Yerel Yöneticiler

Diğer
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2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

“Dur İhtarı”na Uymama, Silah Kullanma Yetkisinin
İhlali, Yargısız İnfaz sonucu ve Köy Korucuları
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar

42 ölü 36 yaralı

I.2. Cezaevlerinde Ölümler
11 kişi 1 yaralı

6 kişi 1 yaralı

1 kişi -

Mahkumlar Tarafından Öldürülen / Yaralanan
5 kişi 9 yaralı

Tedavi Edilmedikleri İçin Hayatını Kaybeden
9 kişi

Toplam
32 ölü 11 yaralı

5 kişi (Refik Bilgin,
Kenan Gün, Ramazan
İsmailoğlu, Ömer
Şişman ve Mahmut
Sevaşı)

1 yaralı

I.4. Faili Meçhul Saldırılar
47 ölü 76 yaralı

14 kişi -

240 ölü 104 yaralı

I.7. Yasadışı Örgüt Cinayetleri,
14 ölü 53 yaralı

27 ölü 10 yaralı

Polis ve asker intiharları
18 ölü 3 yaralı

2 ölü 36 yaralı
- 22 yaralı

Saldırıya Uğrayan Siyasal Parti Üye / Yöneticileri
22 ölü 377 yaralı

2 ölü 13 yaralı
- 9 yaralı
1 ölü 10 yaralı
1 ölü 68 yaralı

Toplam 28 ölü 535 yaralı
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36 yaralı

1 yaralı

1 yaralı

9 yaralı

11 yaralı

1 yaralı

76 yaralı

104 yaralı

53 yaralı

10 yaralı

3 yaralı

36 yaralı
22 yaralı
377 yaralı

13 yaralı
9 yaralı
10 yaralı
68 yaralı
535 yaralı
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I.12. Mayın ve sahipsiz bomba patlaması
sonucu ölüm ve yaralanmalar

Yaşamını yitiren sığınmacı ve göçmenler

I.13. Kadınlara ve Çocuklara Yönelik
Şiddet

I.13.1. Aile İçi Şiddet

I.13.2. Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz

I.13.3. Namus Cinayetleri
I.13.4 Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz

I.13.5. Kadın ve Çocuk İntiharları

İntihara Teşebbüs edenler

I.14. İşkence, Kötü Muamele, Onur
kırıcı ve Küçük Düşürücü Davranış ve
Cezalandırma
I.14.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

I.14.2. Resmi Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü
Muamele
I.14.3. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve
Kötü Muamele
I.14.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele

Okulda Şiddet

Toplumsal Gösterilerde Yaralananlar

Kaçırma, Tehdit ve Ajanlık Teklifi

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ
II.2. Gözaltına alınanlar

Gözaltına alınan sığınmacı ve göçmenler

II.3. Tutuklananlar

IV. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
IV.1. Yasaklanan Yayın ve Etkinlikler
Yasaklama

Toplatılan ve Yasaklanan Kitaplar

Toplatılan ve Yasaklanan Dergiler

Toplatılan ve Yasaklanan Gazeteler

Kapatılan Gazete ve Dergi
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I.12. Mayın ve sahipsiz bomba patlaması
sonucu ölüm ve yaralanmalar

59 ölü 139 yaralı

Yaşamını yitiren sığınmacı ve göçmenler
37 ölü 52 yaralı

I.13. Kadınlara ve Çocuklara Yönelik

82 ölü 50 yaralı

I.13.2. Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz
57 ölü 50 yaralı / 40 taciz ve

tecavüz
43 ölü 3 yaralı

Şiddet ve Tecavüz 42 ölü 52 yaralı / 107 taciz
ve tecavüz

97 kişi -

İntihara Teşebbüs edenler
49 kişi -

I.14. İşkence, Kötü Muamele, Onur
kırıcı ve Küçük Düşürücü Davranış ve

ve Kötü Muamele 526 kişi
I.14.2. Resmi Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü 249 kişi

I.14.3. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve 11 kişi

I.14.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 57 kişi
Toplam 843 kişi

24 öğrenci
Toplumsal Gösterilerde Yaralananlar 213 kişi

197 kişi

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ
6391 kişi

Gözaltına alınan sığınmacı ve göçmenler 3320 kişi
Toplam 9711 kişi

774 kişi

IV. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
IV.1. Yasaklanan Yayın ve Etkinlikler

31 (7 tiyatro oyunu, 2 konser, 5 afiş, 4 etkinlik,
2 şölen, 2 film, 2 müzik albümü, 3 stand, 1
kampanya, 1 resim sergisi, 1 TV programı, 1
resim,öykü,şiir yarışması)
4
4 (Toplam 12 sayı)

Toplatılan ve Yasaklanan Gazeteler 1 (Toplam 1 sayı)
Toplam 9 (4 kitap, 4 dergi ve 1 gazete. Muzaffer

Erdost’un 1 kitabı, İsmail Beşikçi’nin ise 8
kitabı üzerindeki toplatma kararı kalktı,
Beşikçi’nin 15 kitabı üzerindeki yasak devam
ediyor)
5 (2 gazete ve 1 dergi toplam 23 gün, 2 dergi
ise sürekli olarak kapatıldı)
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139 yaralı

52 yaralı

50 yaralı

50 yaralı / 40 taciz ve
tecavüz
3 yaralı

52 yaralı / 107 taciz
ve tecavüz

31 (7 tiyatro oyunu, 2 konser, 5 afiş, 4 etkinlik,
2 şölen, 2 film, 2 müzik albümü, 3 stand, 1

resim sergisi, 1 TV programı, 1

9 (4 kitap, 4 dergi ve 1 gazete. Muzaffer İlhan
Erdost’un 1 kitabı, İsmail Beşikçi’nin ise 8
kitabı üzerindeki toplatma kararı kalktı,
Beşikçi’nin 15 kitabı üzerindeki yasak devam

5 (2 gazete ve 1 dergi toplam 23 gün, 2 dergi
ise sürekli olarak kapatıldı)
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IV.2. Baskına uğrayan gazete ve yayın
organları

IV.3. RTÜK Uygulamaları
IV.3.1. Yayın Durdurma Cezası verilen Televizyon ve
Radyolar

IV.3.2. Program Durdurma Cezası verilen Televizyon
ve Radyolar

IV.3.3. Uyarı verilenler

IV.3.4. Savunması İstenen Televizyon ve Radyolar

IV.4.Düşüncelerini İfade Edenlere Karşı
Açılan Soruşturmalar
IV.5.Düşüncelerini İfade Edenlere Karşı
2004 Yılında Açılan Davalar

2004 Yılında Sonuçlanan Davalar

VI. TOPLANTI ve GÖSTERİ
ÖZGÜRLÜĞÜ
VI.2. Güvenlik Güçleri tarafından
Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri
VI.3. İzin verilmeyen etkinlikler
Açılan ve Sonuçlanan Soruşturmalar

2004 Yılında Açılan Davalar

2004 Yılında Sonuçlanan D
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. Baskına uğrayan gazete ve yayın 20 (4 dernek, 5 gazete bürosu, 6 dergi bürosu,
2 kültür merkezi, 1 haber ajansı, 1 dağıtım
şirketi ve 1 yayıncılık şirketi)

IV.3.1. Yayın Durdurma Cezası verilen Televizyon ve 12 (5 TV ve 7 radyonun toplam 304 gün yayını
durduruldu)

IV.3.2. Program Durdurma Cezası verilen Televizyon 24 (21 TV ve 3 radyonun toplam 71 programı
durduruldu)
Ocak-Haziran döneminde 79 TV ve 91 Radyo
toplam 246 kez, Temmuz-Eylül döneminde 33
TV ve 19 radyo toplam 138 kez ve Ekim
döneminde 34 TV ve 5 Radyo toplam 124 kez
uyarıldı.

IV.3.4. Savunması İstenen Televizyon ve Radyolar Ocak-Haziran döneminde 25 TV ve 6
radyonun, Temmuz-Eylül döneminde 22 TV
ve 6 radyonun ve Ekim-Aralık döneminde 13
TV ve 4 radyonun savunması istendi.

IV.4.Düşüncelerini İfade Edenlere Karşı 76 (Toplam 2488 kişi hakkında)

IV.5.Düşüncelerini İfade Edenlere Karşı
2004 Yılında Açılan Davalar

Açılan 78 davada 467 kişi hakkında toplam
1557 yıl 2 ay hapis ve 350 milyar TL para
cezası istendi

TCK 159. Madde 7 (Toplam 12 kişi)
TCK 168. Madde 1 (Toplam 6 kişi)
TCK 169. Madde 6 (Toplam 28 kişi)
TCK 312. Madde 20 (Toplam 210 kişi)

T.M.K 7/2 14 (Toplam 75 kişi)
2911 sayılı yasa 4 (Toplam 73 kişi)

Diğer 26 (Toplam 63 kişi)

2004 Yılında Sonuçlanan Davalar Sonuçlanan 72 davada 104 kişi beraat etti. 4
dava düştü. 693 kişi toplam 30 yıl 9 ay hapis
ve 784 milyar 757 milyon 402 bin TL para
cezasına çarptırıldı. Toplam 1
cezası ertelendi. Toplam 1 yıl 9 ay 15 gün
hapis cezası 4 milyar 924 milyon 150 bin TL
para cezasına çevrildi.

VI. TOPLANTI ve GÖSTERİ

VI.2. Güvenlik Güçleri tarafından
Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri

124 (basın açıklaması, gösteri, yürüyüş,
oturma eylemi, miting, vb.)

VI.3. İzin verilmeyen etkinlikler 8 (basın açıklaması, miting vb.)

Açılan ve Sonuçlanan Soruşturmalar 36 (1181 kişi hakkında toplam 25 soruşturma
açıldı. 11 soruşturma sonucunda 146 Eğitim
Sen üyesi, 12 KESK üyesi, 7 doktor ve 52
siyasi parti ve dernek üyesi, maaş kesme,
kademe durdurma, kınama, uyarı ve para
cezasına çarptırıldı)

2004 Yılında Açılan Davalar 27 (1195 kişi hakkında toplam 3573 yıl hapis
cezası istendi)

2004 Yılında Sonuçlanan Davalar Sonuçlanan 25 davada 135 kişi beraat etti.
134 kişi toplam 159 yıl 8 ay 2 gün hapis ve 8
milyar 840 milyon TL para cezasına
çarptırıldı. (42 kişiye verilen toplam 34 yıl 7 ay
hapis ve 821 milyon 240 bin TL para cezası
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20 (4 dernek, 5 gazete bürosu, 6 dergi bürosu,
2 kültür merkezi, 1 haber ajansı, 1 dağıtım
şirketi ve 1 yayıncılık şirketi)

12 (5 TV ve 7 radyonun toplam 304 gün yayını

24 (21 TV ve 3 radyonun toplam 71 programı

Haziran döneminde 79 TV ve 91 Radyo
Eylül döneminde 33

TV ve 19 radyo toplam 138 kez ve Ekim-Aralık
döneminde 34 TV ve 5 Radyo toplam 124 kez

Haziran döneminde 25 TV ve 6
Eylül döneminde 22 TV

Aralık döneminde 13
TV ve 4 radyonun savunması istendi.
76 (Toplam 2488 kişi hakkında)

kişi hakkında toplam
1557 yıl 2 ay hapis ve 350 milyar TL para

Sonuçlanan 72 davada 104 kişi beraat etti. 4
dava düştü. 693 kişi toplam 30 yıl 9 ay hapis
ve 784 milyar 757 milyon 402 bin TL para
cezasına çarptırıldı. Toplam 1 yıl 6 ay hapis
cezası ertelendi. Toplam 1 yıl 9 ay 15 gün
hapis cezası 4 milyar 924 milyon 150 bin TL

açıklaması, gösteri, yürüyüş,
oturma eylemi, miting, vb.)

8 (basın açıklaması, miting vb.)

36 (1181 kişi hakkında toplam 25 soruşturma
açıldı. 11 soruşturma sonucunda 146 Eğitim-

üyesi, 12 KESK üyesi, 7 doktor ve 52
siyasi parti ve dernek üyesi, maaş kesme,
kademe durdurma, kınama, uyarı ve para

27 (1195 kişi hakkında toplam 3573 yıl hapis

Sonuçlanan 25 davada 135 kişi beraat etti.
134 kişi toplam 159 yıl 8 ay 2 gün hapis ve 8
milyar 840 milyon TL para cezasına
çarptırıldı. (42 kişiye verilen toplam 34 yıl 7 ay
hapis ve 821 milyon 240 bin TL para cezası
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VII. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
VII.1. Baskın Yapılan Kuruluşlar

VII.2.Açılan Soruşturmalar
VII.3.Açılan Davalar

VII.4.Kapatılma Davası Açılan Siyasal
Partiler ve Örgütler

VIII. EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR
VIII.2. Siyasi ve Ekonomik Nedenlerle
İşten Çıkarılanlar
VIII.3. Çalışma Koşulları

VIII.4. İş sağlığı-İş güvenliği
İş Kazalarında Ölenler

İş Kazalarında Yaralananlar
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ertelendi. 14 kişiye verilen to
hapis cezası ise 28 milyar 101 milyon 920 bin
TL para cezasına çevrildi)

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Baskın Yapılan Kuruluşlar 15 (İzmir Gençlik Derneği, DEHAP Sincan,

Sultanbeyli ve Karayazı ilçe örgütleri, İstanbul
Gençlik Derneği, Uluslar arası İnsani Yardım
Vakfı, Ovacıklılar Dayanışma Derneği,
Halkevleri Okmeydanı ve İstanbul şubeleri,
GÖÇ-DER Diyarbakır Şubesi, Dicle
Üniversitesi Gençlik Derneği ve Kırkpınar
Yardımlaşma Derneği, Botan Kültür ve Sanat
Kooperatifi, Temel Haklar v
Derneği Elazığ Şubesi, Mersin Temel Haklar
ve Özgürlükler Derneği, Mersin Tutuklu
Aileleri ile Yardımlaşma Derneği)

VII.2.Açılan Soruşturmalar 8 (Toplam 41 kişi hakkında)

5 (Toplam 18 kişi hakkında)

VII.4.Kapatılma Davası Açılan Siyasal 23 (TUHAD-DER Muş Şubesi, Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği, Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Dayanışma Derneği, Dicle Üniversitesi
Öğrenci Derneği Siirt şubesi, Milli Gençlik
Vakfı, Şefkat Derneği’ne ait Konya Kadın
Sığınma Evi ve bir seçim bürosu “sürekli”
olarak, Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği
Lokali ise 7 gün süre ile kapatıldı. Eğitim
ÇHD Diyarbakır şubesi, TKP ve DEHAP
hakkındaki kapatma davaları devam ediyor.
HAK-PAR hakkında inceleme başlatıldı. TİHV
ve Mersin THÖD hakkında açılan davalar
beraatla sonuçlandı. İnsan Hakları Gündemi
Derneği, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet
Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet
Partisi, Türkiye Özürlüsüyle Mutludur P
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol
Partisi hakkında açılan kapatma davaları
reddedildi)

VIII. EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR
VIII.2. Siyasi ve Ekonomik Nedenlerle 13.931 kişi

Sürgün Edilenler 580 kişi

İş güvenliği
181 kişi
771 kişi
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ertelendi. 14 kişiye verilen toplam 8 yıl 9 ay
hapis cezası ise 28 milyar 101 milyon 920 bin

15 (İzmir Gençlik Derneği, DEHAP Sincan,
Sultanbeyli ve Karayazı ilçe örgütleri, İstanbul

, Uluslar arası İnsani Yardım
Vakfı, Ovacıklılar Dayanışma Derneği,
Halkevleri Okmeydanı ve İstanbul şubeleri,

DER Diyarbakır Şubesi, Dicle
Üniversitesi Gençlik Derneği ve Kırkpınar
Yardımlaşma Derneği, Botan Kültür ve Sanat
Kooperatifi, Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği Elazığ Şubesi, Mersin Temel Haklar
ve Özgürlükler Derneği, Mersin Tutuklu
Aileleri ile Yardımlaşma Derneği)
8 (Toplam 41 kişi hakkında)

18 kişi hakkında)

DER Muş Şubesi, Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği, Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Dayanışma Derneği, Dicle Üniversitesi
Öğrenci Derneği Siirt şubesi, Milli Gençlik
Vakfı, Şefkat Derneği’ne ait Konya Kadın
Sığınma Evi ve bir seçim bürosu “sürekli”
olarak, Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği
Lokali ise 7 gün süre ile kapatıldı. Eğitim-Sen,
ÇHD Diyarbakır şubesi, TKP ve DEHAP
hakkındaki kapatma davaları devam ediyor.

PAR hakkında inceleme başlatıldı. TİHV
ve Mersin THÖD hakkında açılan davalar
beraatla sonuçlandı. İnsan Hakları Gündemi
Derneği, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet
Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet
Partisi, Türkiye Özürlüsüyle Mutludur Partisi,
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol
Partisi hakkında açılan kapatma davaları



1999 - 2004 YILLARI ARASINDA BAZI HAK KATEGORİLERİNDE İNSAN HAKLARININ DURUMU

İhlal 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Yaşam Hakkı

Faili meçhul cinayetler sonucu ölümler 212 145 160 75 50 47

Yargısız infaz/işkence sonucu/koy
korucuları tarafından/kuşkulu ve
gözaltında ölümler

205 173 55 40 44
47

Çatışmalarda ölümler 857 147 92 30 104 240

İşkence ve kötü muamele 594 594 862 876 1202 1040

Gözaltına alınanlar 50318 35007 44181 31217 12406 9711

Tutuklamalar 2105 1937 2955 1148 1196 774

Düşünce/İfade/Örgütlenme/İnanç
Özgürlüğü ve Gösteri -Toplantı

Kapatılan kitle örgütü, siyasi kuruluş,
yayın organı, kültür merkezi

169 130 146 127 47
13

Baskın Yapılan kitle örgütü, siyasi
kuruluş, yayın organı, kültür merkezi

266 156 216 83 88
35

Toplatılan ve yasaklanan yayın 283 244 341 169 285
9 (4 kitap, 4 dergi ve 1
gazete)

İstenen hapis cezası(Açılan davalar)
166 kişi için 525
yıl 23 ay hapis

418 kişi için
1736 yıl 11 ay

3473 kişi için
5583 yıl 2 ay

2498 kişi için 6155
yıl 8 ay hapis ve 108
milyar TL para
cezası

1706 kişi hakkında
toplam 5373 yıl hapis
istendi.

467 kişi hakkında toplam
1557 yıl 2 ay hapis ve
350 milyar TL para
cezası istendi

Verilen hapis cezası(sonuçlanan davalar)
587 yıl hapis cezası
verildi

474 yıl 6 ay
hapis cezası
verildi

97 kişiye 209
yıl 2 ay hapis
cezası verildi

228 kişiye 362 yıl 7
ay hapis ve 144
milyar 164 milyon
TL para cezası
verildi

454 kişiye toplam 600
yıl 6 ay 4 gün hapis ve
314 milyar 873 milyon
788 bin TL para cezası
verildi

693 kişiye toplam 30 yıl
9 ay hapis ve 784 milyar
757 milyon 402 bin TL
para cezası verildi

 “Kaçırma, Tehdit, Muhbirlik Teklifi” başlığı altında bulunan verilere ilişkin rakamlar “işkence ve kötü muamele” bölümünden çıkarılmıştır.
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I.1. Yargısız İnfaz
Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali
3 Ocak günü İstanbul Küçükçekmece'de, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi tarafından durdurulup evrakı
kontrol edilirken kaçan sürücü Ramazan Bingöl, kendisini takip eden polis ekibi tarafından, “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle
açılan ateş sonucu; kolundan ve ensesinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Bingöl, rüşvet vermediği için
polisin vurduğunu iddia ederken, Emniyet'ten yapılan açıklamada, sürücü belgesi olmayan Yaman'ın alkollü çıktığı, yasal işlem
yapıldığı sırada Bingöl'ün otomobili çalıştırarak kaçtığı belirtilerek, “Alkollü olduğu görülen Bingöl, 'dur' ihtarında bulunan ekibe
silah doğrultmuş ve aracı üzerlerine sürmüş. Ateş açılan araç 2 kilometre sonra durmuş. Yapılan kontrolde otomobildeki bir kurusıkı
tabanca zaptedilmiştir” denildi.

5 Ocak günü, İstanbul Güngören’de yol kontrolü yapan ekipler, Güven mahallesinde 34 FMM 70 plakalı
minibüsü durdurmak istedi. İddialara göre; “dur” ihtarına uymayarak kontrol noktasından uzaklaşan 3 kişi,
Lalezar sokakta durdurdukları araçtan inerek, yaya olarak kaçamaya başladılar. Polisin kovalamaca sırasında
zanlılara ateş açması sonucu, 13 yaşındaki Y.K. sol ayak bileğinden yaralandı.

10 Ocak günü, İstanbul Gaziosmanpaşa'da, “dur” ihtarına uymadığı ve polise ateş ettiği iddia edilen Ramazan Akbıyık, polisin
açtığı ateş sonucu, ensesine aldığı kurşunla öldü. Polis, Akbıyık’ın otomobilinde yapılan aramada, 10 gram eroin ve bir adet

ruhsatsız tabanca bulunduğunu bildirirken, yakınları, polisin bir süre boğuştuktan sonra ensesine ateş ederek Ramazan
Akbıyık’ı öldürdüğünü iddia ettiler.

20 Ocak günü Malatya’da, bir davanın duruşmasından çıkarak Defterdarlık binası önünde yürümekte olan
Mehmet Kaya, Ahmet Kaya, Mustafa Kaya ve Metin Kaya’ya, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hava Personel
Başçavuş olarak görev yapan İbrahim Ateş tarafından, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı. Olayda Mehmet
Kaya (47) ve Ahmet Kaya (30) öldü. Mustafa Kaya (49), Metin Kaya ile olay yerinden geçmekte olan İbrahim
T. (17) yaralandı. İbrahim Ateş ile olay sırasında yanında bulunan Murat Aladağ gözaltına alındı.

Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran köyündeki Jandarma karakolunda 9 Şubat günü, karakolda nöbet tutan ve
cinnet geçirdiği ileri sürülen jandarma er Mehmet Kıraç’ın çevreye ateş etmesi sonucu, köylü Sıddık Turhan ve
jandarma eri Seyfettin Yağmur yaşamını yitirirken, 2 asker de yaralandı. Sıddık Turhan’ın yakınlarının 10
Şubat günü olayın araştırılması için İHD Muş Şubesi’ne başvurması üzerine oluşturulan bir heyet, 11 Şubat günü
Konakkuran köyüne gitti. Heyete bilgi veren Sıddık Turhan’ın abisi Hasan Turhan, kardeşinin olay günü
karakola su tesisatı işi için çağrıldığını, olayın siyasi bir yönünün olduğunu düşünmediğini; ancak ölen askerin
de Adıyamanlı ve Kürt kökenli olduğunu, bu nedenle olayın aydınlatılmasını istediğini belirtti. Konakkuran
Jandarma Karakolu Komutanı jandarma başçavuş İbrahim Türk olayla ilgili olarak, olay saatinde evde yemekte
olduğunu, silah sesleri üzerine silahını alarak dışarı çıktığını, yerde yatan iki kişinin yanında, elinde silahıyla
Mehmet Kıraç’ın dikildiğini gördüğünü, ilk esnada olayın Kıraç tarafından gerçekleştirildiğini fark etmediğini,
daha sonra Kıraç’ın kendisini de vurmak istediğini; ancak silahı ateşlemediğini, askerin etkisiz hale getirildikten
sonra, “bunlar bölünmüş, bunlar Amerika’nın adamları” gibi anlamsız sözler söylediğini, olayın faili
durumundaki kişinin 2 aydır asker olduğu ve bu sürede hiçbir psikolojik bozukluk göstermediği; ancak olaydan
sonraki gün aldıkları duyuma göre, doktorun tutuklanan askeri muayene ettiğini ve paranoyak-şizofrenik
belirtilerin olduğunun söylendiğini ifade etti. Heyet tarafından inceleme sonrası yapılan değerlendirmede, olayın
organize şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olmadığı kanaatine varılırken, asker adaylarının askerliğe alınma
döneminde yapılan doktor muayenelerinin çok sağlıklı olmadığı, askerlik öncesi psikolojik rahatsızlıkları olan
kişilerin, askerlik yaptığı dönemde bu gibi olaylara sebep olabileceği belirtildi.

9 Şubat günü, İstanbul Ümraniye’de otomobille kaçan kişileri kovalayan polisler, “dur ihtarına uymadığı”
gerekçesiyle araca ateş açtı. Olayda araçta bulunan Ali Ekber Karakaya adlı kişi yaralandı.

14 Şubat günü İzmir’in Bostanlı semtinde, Bostanlı Karakolu'nda görevli 11 yıllık polis memuru Levent Ç,
ağabeyinden olan alacağını istediği için, Zafer Büşkün'ü (20) tabancayla vurarak öldürdü. Levent Ç,
işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak,
cezaevine konuldu.
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18 Mart günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova mah
saldırıyı kınamak amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden sivil polislerin açtığı ateş sonucu,
isimli çocuk kafasından, Hasan Bağrıyanık

1 Nisan günü Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gülveren köyünde, korucu iki aile arasında muhtarlık seçimleri
yüzünden çıkan silahlı çatışmada, Ramazan Akkor adlı genç hayatını kaybetti.

2 Nisan günü, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi yakınlarında pol
açtığı ateş sonucu Ahmet Şeker adlı kişinin öldüğü öğrenildi. Resmi açıklamada, silahla yaraladıkları Muammer
Karamaş adlı arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gelen üç kişinin, çevrede önlem a
edince ateş açarak kaçmaya başladıkları; çatışmada yaralanan Ahmet Şeker’in, bir süre sonra terk edilen arabada
yaralı olarak bulunduğu ve hastanede öldüğü belirtildi. Olayda yaşamını yitiren Şeker’in babası Dursun Ali
Şeker, 10 Nisan günü İHD İstanbul şubesine; oğlunun polisler tarafından bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü,
infaz edildiğini, olayda silah kullanan polislerden davacı olduğunu söyleyerek, hukuki yardım talebinde
bulunmuştu.

4 Nisan günü Elazığ Kültür Mahallesi
üzerine yürüdüğü polis ekibi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

12 Nisan günü, Mardin'in Derik ilçesi'ne bağlı Buxurê (Derinsu) köyünde Nurullah
korucuların eve yaptığı silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korucuların, Başaran ailesine, yerel seçimlerde
SHP'ye oy vermeleri ve muhtarlık seçimini kazanması nedeniyle saldırdığı ileri sürüldü.

12 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvu
ettiklerini, 11 Nisan günü sabah saat 07.00 sıralarında hayvanlarını otlatmaya götüren oğlu A.B. ile yeğeni
M.B.’nin, Derinsu köyüne bağlı Serker mezrasında koruculuk yapan İbrahim Suphi ve
soyadlı kişiler tarafından, hayvanların köye girmesine izin verilmediğini, bunun üzerine tartıştıklarını, tartışma
sırasında oğlu A.B.’nin kafasından darbe aldığını, yeğeni M.B.’nin ise aldığı bir kurşun darbesiyle yaralandığını
ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. H.B., 27 yıldan beri köy muhtarlığı yapan ve halen korucubaşı olan Halil
Güngör ile, daha önce muhtarlık seçimi için tartıştıklarını belirtti.

19 Nisan günü, Van ili Başkale ilçesine, ‘kaçak mazot getirildiği’ gerekçe
askerlerin, köylülere ait 22 atı kurşuna dizerek öldürdüğü belirtildi. Azıklı köyünde ikamet eden Koçer Demir
ise, “dur” ihtarı yapılmadan kendilerine ateş edildiğini belirtti.

21 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptı
yapılan Newroz gösterisine polislerin saldırdığını, oğlu Cemil Aktaş’ın, polisler tarafından kafasına silahla ateş
edilerek yaralandığını, oğlunu daha sonra Balcalı Hastanesine kaldırdığını
söyleyerek, polisler hakkında dava açtığını; ancak, davayı geri çekmesi yönünde sürekli polis baskısına maruz
kaldığını belirtti.

Diyarbakır'ın İskenderpaşa mahallesinde 29 Nisan günü meydana gelen olayda, Çarşı P
polislerin kullandığı devriye gezen bir aracın, motosikletini ezdiğini ileri süren Bülent Değirmenci, arkadaşı
Süleyman Güler, Mehmet Yürekli ve Orhan Baykal isimli kişiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Olayda;
Değirmenci, Güler, Yürekli ve Baykal gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Değirmenci, kıraathanede
oturdukları esnada bir polis aracının motosikletini ezdiğini, arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkarak polislere
müdahale etmek istedikleri esnada kavga çıktığını b
değen kurşunun parçaları arkadaşımın ayağına değdi. Çıkan arbedede polisin biri benim yakamdan tutarak silahı
kafama dayadı ve sıktı. Ben hareket ettim; kurşun sekerek geçti, montumu deldi. Polis
dedi. Baykal, Yürekli ve Güler'in avukatı Velat Alan ise, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade
ederek, "Polislere karşı mukavemet yok. Ayrıca kurşun sıkan polisin hastaneye gidip rapor aldığı söyleniyor.
Sanıklarla konuştuğumda, hiçbir şekilde olaydan sonra polisin yüzünde yara olmadığını ifade ettiler" dedi.

30 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yücel Güler, kızı Arzu Güler’in (1981),
Küçükarmutlu’ya polis tarafından düzenlenen operasyon sırasında öldüğünü belirterek devamla, “Benim
Küçükarmutlu’da ölüm orucuna katılmış
halsizdi; konuşmada güçlük çekiyordu. Armutlu’da gerginlik vardı. Otobüse bindim, fakat gidemedim. Geri
döndüğümde her şey bitmişti. Kızımın olduğu eve operasyon çoktan yapılmıştı. Evin
kesilmişti; yerler ıslaktı. Kızımın yatağı olduğu gibi duruyordu. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla kızımın olduğu
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18 Mart günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova mahallesinde, Suriye'nin Qamışlo kentinde, Kürtlere yönelik
saldırıyı kınamak amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden sivil polislerin açtığı ateş sonucu,

Hasan Bağrıyanık (15) ise, bacağından aldığı kurşun ile yaralandı.

1 Nisan günü Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gülveren köyünde, korucu iki aile arasında muhtarlık seçimleri
yüzünden çıkan silahlı çatışmada, Ramazan Akkor adlı genç hayatını kaybetti.

2 Nisan günü, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi yakınlarında polislerin ,“dur” ihtarına uymadığı ileri sürülen bir araca
açtığı ateş sonucu Ahmet Şeker adlı kişinin öldüğü öğrenildi. Resmi açıklamada, silahla yaraladıkları Muammer
Karamaş adlı arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gelen üç kişinin, çevrede önlem a
edince ateş açarak kaçmaya başladıkları; çatışmada yaralanan Ahmet Şeker’in, bir süre sonra terk edilen arabada
yaralı olarak bulunduğu ve hastanede öldüğü belirtildi. Olayda yaşamını yitiren Şeker’in babası Dursun Ali

nü İHD İstanbul şubesine; oğlunun polisler tarafından bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü,
infaz edildiğini, olayda silah kullanan polislerden davacı olduğunu söyleyerek, hukuki yardım talebinde

Kültür Mahallesi Bayır sokakta, Mehmet Kaya adlı akli dengesi bozuk kişi, elinde bıçakla
üzerine yürüdüğü polis ekibi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

12 Nisan günü, Mardin'in Derik ilçesi'ne bağlı Buxurê (Derinsu) köyünde Nurullah
korucuların eve yaptığı silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korucuların, Başaran ailesine, yerel seçimlerde
SHP'ye oy vermeleri ve muhtarlık seçimini kazanması nedeniyle saldırdığı ileri sürüldü.

12 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda H.B.; Mardin ili Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde ikamet
ettiklerini, 11 Nisan günü sabah saat 07.00 sıralarında hayvanlarını otlatmaya götüren oğlu A.B. ile yeğeni
M.B.’nin, Derinsu köyüne bağlı Serker mezrasında koruculuk yapan İbrahim Suphi ve
soyadlı kişiler tarafından, hayvanların köye girmesine izin verilmediğini, bunun üzerine tartıştıklarını, tartışma
sırasında oğlu A.B.’nin kafasından darbe aldığını, yeğeni M.B.’nin ise aldığı bir kurşun darbesiyle yaralandığını

staneye kaldırıldıklarını belirtti. H.B., 27 yıldan beri köy muhtarlığı yapan ve halen korucubaşı olan Halil
Güngör ile, daha önce muhtarlık seçimi için tartıştıklarını belirtti.

19 Nisan günü, Van ili Başkale ilçesine, ‘kaçak mazot getirildiği’ gerekçesiyle Koru Piyade Karakolu’na bağlı
askerlerin, köylülere ait 22 atı kurşuna dizerek öldürdüğü belirtildi. Azıklı köyünde ikamet eden Koçer Demir
ise, “dur” ihtarı yapılmadan kendilerine ateş edildiğini belirtti.

21 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Abdullah Aktaş; 18 Nisan günü, Adana Ova mahallesinde
yapılan Newroz gösterisine polislerin saldırdığını, oğlu Cemil Aktaş’ın, polisler tarafından kafasına silahla ateş
edilerek yaralandığını, oğlunu daha sonra Balcalı Hastanesine kaldırdığını ve halen hayati tehlikeyi atlatmadığını
söyleyerek, polisler hakkında dava açtığını; ancak, davayı geri çekmesi yönünde sürekli polis baskısına maruz

Diyarbakır'ın İskenderpaşa mahallesinde 29 Nisan günü meydana gelen olayda, Çarşı Polis Karakolu'nda görevli
polislerin kullandığı devriye gezen bir aracın, motosikletini ezdiğini ileri süren Bülent Değirmenci, arkadaşı
Süleyman Güler, Mehmet Yürekli ve Orhan Baykal isimli kişiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Olayda;

i, Güler, Yürekli ve Baykal gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Değirmenci, kıraathanede
oturdukları esnada bir polis aracının motosikletini ezdiğini, arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkarak polislere
müdahale etmek istedikleri esnada kavga çıktığını belirterek n “Bir polis silahını çekerek yere ateş etti. Yere
değen kurşunun parçaları arkadaşımın ayağına değdi. Çıkan arbedede polisin biri benim yakamdan tutarak silahı
kafama dayadı ve sıktı. Ben hareket ettim; kurşun sekerek geçti, montumu deldi. Polis
dedi. Baykal, Yürekli ve Güler'in avukatı Velat Alan ise, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade
ederek, "Polislere karşı mukavemet yok. Ayrıca kurşun sıkan polisin hastaneye gidip rapor aldığı söyleniyor.

nuştuğumda, hiçbir şekilde olaydan sonra polisin yüzünde yara olmadığını ifade ettiler" dedi.

30 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yücel Güler, kızı Arzu Güler’in (1981),
Küçükarmutlu’ya polis tarafından düzenlenen operasyon sırasında öldüğünü belirterek devamla, “Benim

ölüm orucuna katılmıştı. Ben operasyonun yapıldığı gün kızımın yanına gitmiştim. Son derece
halsizdi; konuşmada güçlük çekiyordu. Armutlu’da gerginlik vardı. Otobüse bindim, fakat gidemedim. Geri
döndüğümde her şey bitmişti. Kızımın olduğu eve operasyon çoktan yapılmıştı. Evin
kesilmişti; yerler ıslaktı. Kızımın yatağı olduğu gibi duruyordu. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla kızımın olduğu
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allesinde, Suriye'nin Qamışlo kentinde, Kürtlere yönelik
saldırıyı kınamak amacıyla yapılan gösteriye müdahale eden sivil polislerin açtığı ateş sonucu, Cemil Aktaş (16)

landı.

1 Nisan günü Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gülveren köyünde, korucu iki aile arasında muhtarlık seçimleri

islerin ,“dur” ihtarına uymadığı ileri sürülen bir araca
açtığı ateş sonucu Ahmet Şeker adlı kişinin öldüğü öğrenildi. Resmi açıklamada, silahla yaraladıkları Muammer
Karamaş adlı arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gelen üç kişinin, çevrede önlem alan polisleri fark
edince ateş açarak kaçmaya başladıkları; çatışmada yaralanan Ahmet Şeker’in, bir süre sonra terk edilen arabada
yaralı olarak bulunduğu ve hastanede öldüğü belirtildi. Olayda yaşamını yitiren Şeker’in babası Dursun Ali

nü İHD İstanbul şubesine; oğlunun polisler tarafından bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü,
infaz edildiğini, olayda silah kullanan polislerden davacı olduğunu söyleyerek, hukuki yardım talebinde

adlı akli dengesi bozuk kişi, elinde bıçakla
üzerine yürüdüğü polis ekibi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

12 Nisan günü, Mardin'in Derik ilçesi'ne bağlı Buxurê (Derinsu) köyünde Nurullah Başaran adlı köylü,
korucuların eve yaptığı silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korucuların, Başaran ailesine, yerel seçimlerde

ruda H.B.; Mardin ili Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde ikamet
ettiklerini, 11 Nisan günü sabah saat 07.00 sıralarında hayvanlarını otlatmaya götüren oğlu A.B. ile yeğeni
M.B.’nin, Derinsu köyüne bağlı Serker mezrasında koruculuk yapan İbrahim Suphi ve adını bilmediği Demir
soyadlı kişiler tarafından, hayvanların köye girmesine izin verilmediğini, bunun üzerine tartıştıklarını, tartışma
sırasında oğlu A.B.’nin kafasından darbe aldığını, yeğeni M.B.’nin ise aldığı bir kurşun darbesiyle yaralandığını

staneye kaldırıldıklarını belirtti. H.B., 27 yıldan beri köy muhtarlığı yapan ve halen korucubaşı olan Halil

siyle Koru Piyade Karakolu’na bağlı
askerlerin, köylülere ait 22 atı kurşuna dizerek öldürdüğü belirtildi. Azıklı köyünde ikamet eden Koçer Demir

ğı başvuruda Abdullah Aktaş; 18 Nisan günü, Adana Ova mahallesinde
yapılan Newroz gösterisine polislerin saldırdığını, oğlu Cemil Aktaş’ın, polisler tarafından kafasına silahla ateş

ve halen hayati tehlikeyi atlatmadığını
söyleyerek, polisler hakkında dava açtığını; ancak, davayı geri çekmesi yönünde sürekli polis baskısına maruz

olis Karakolu'nda görevli
polislerin kullandığı devriye gezen bir aracın, motosikletini ezdiğini ileri süren Bülent Değirmenci, arkadaşı
Süleyman Güler, Mehmet Yürekli ve Orhan Baykal isimli kişiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Olayda;

i, Güler, Yürekli ve Baykal gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Değirmenci, kıraathanede
oturdukları esnada bir polis aracının motosikletini ezdiğini, arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkarak polislere

elirterek n “Bir polis silahını çekerek yere ateş etti. Yere
değen kurşunun parçaları arkadaşımın ayağına değdi. Çıkan arbedede polisin biri benim yakamdan tutarak silahı
kafama dayadı ve sıktı. Ben hareket ettim; kurşun sekerek geçti, montumu deldi. Polis beni öldürmek istedi”
dedi. Baykal, Yürekli ve Güler'in avukatı Velat Alan ise, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade
ederek, "Polislere karşı mukavemet yok. Ayrıca kurşun sıkan polisin hastaneye gidip rapor aldığı söyleniyor.

nuştuğumda, hiçbir şekilde olaydan sonra polisin yüzünde yara olmadığını ifade ettiler" dedi.

30 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yücel Güler, kızı Arzu Güler’in (1981),
Küçükarmutlu’ya polis tarafından düzenlenen operasyon sırasında öldüğünü belirterek devamla, “Benim kızım

tı. Ben operasyonun yapıldığı gün kızımın yanına gitmiştim. Son derece
halsizdi; konuşmada güçlük çekiyordu. Armutlu’da gerginlik vardı. Otobüse bindim, fakat gidemedim. Geri
döndüğümde her şey bitmişti. Kızımın olduğu eve operasyon çoktan yapılmıştı. Evin elektrikleri, telefonu
kesilmişti; yerler ıslaktı. Kızımın yatağı olduğu gibi duruyordu. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla kızımın olduğu
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bölüme gaz bombası atılmıştı. Bunun etkisiyle zehirlenerek ölmüş. Şu ana kadar kızımın ölümüne yol açan
polisler ve amirleri hakkında hiçbir şey yapamadım” diyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

5 Mayıs günü, Batman’ın Hasankeyf ilçesi kırsal alanında, Kongra
Akansel(1979); helikopterden açılan ateş sonucu öldürüldü. Alınan bilg
Xırba Mira köyüne giderken öldürüldüğü yönündedir

6 Mayıs günü, Özalp ilçesi Turgalı köyünde ikamet eden Erol Aykol (1984);
ihtiyaçları kadar benzin almak için İran sınırına do
uzman çavuşun, herhangi bir ihtarda
Olayla ilgili olarak, Özalp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

9 Mayıs günü Van’ın Başkale ilçesi İran sınırında, İran’dan kaçak mazot getirmek isteyen köylülere İran
askerleri tarafından açılan ateş sonucu, Deniz Parlak adlı köylü öldü.

23 Mayıs günü, İstanbul Kumkapı’da, iki kişi arasında alacak nedeniyle çıkan kavgaya
kişiyi vurduktan sonra, kaçan diğer kişilere ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateş açan polisler; Burak
Yılmaz adlı kişiyi kafasından, Aşir Kurnaz’ı da bacağından yaraladı. Yaralanan Burak Yılmaz’ın, yaşamını
yitirdiği öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 24 Mayıs günü, bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen
madde bağımlısı, bıçakla direndiği polis tarafından tabancayla vuruldu. Yavuzselim mahallesi Hayrettinoğlu
caddesinde Zafer Ö. (19), kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Gökmen A. ile tartışmaya başladı.
kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökmen A, Zafer Ö'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden
Yavuzselim Polis Merkezi ekipleri, Gökmen A'yı gözaltına almak istedi.
gözaltına alınmaya direnen Gökmen A., polis memuru İbrahim B.’yi bıçakla
memuru da zanlıyı tabancayla karın boşluğundan vurarak yaraladı.

26 Mayıs günü Beyoğlu’nda, otopark yüzünden çıkan kavg
Metin Yazıcı adlı kişi yaşamını yitirirken, Orhan Baytar’ın da yaralandığı açıklandı.

28 Mayıs günü Adana il merkezi Turan Cemal Beriker Bulvarı Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu önünde saat
14:30-15:00 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu, Şiyar Perinçek
adlı kişi öldü. İHD Genel Merkezi’ne yapılan başvurular üzerine; yargısız infaz ve işkence iddialarını araştırmak
üzere bir heyet oluşturuldu. Heyet, 9 Haz
şubesi yöneticileri ile; akabinde de bazı görgü tanıkları ile görüşerek beyanlarını alıp; iddialarla ilgili olarak,
Adana DGM Başsavcısı Nuri Yiğit, ilgili hazırlık soruşturmasını yürüt
Cumhuriyet Savcısı Tevfik Loğoğlu, Adana Valiliği İnsan Hakları Masası Başkanı Mehmet Toprak, Adana İl
Emniyet Müdürü Mehmet Cebe, Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Levent, Baro Başkanı Av. Necati Erdem,
Baro yöneticisi Av. İsmail Arısoy, Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yağcı, Adli Tıp Kurumu
Başkanı Dr. Necmi Çekin, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Kobanel ve 112 Hızır Acil Servis
Başhekimi Dr. Fulya Kaya ile görüştü. Heyetin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile
Heyet üyelerinden Av. Reyhan Yalçındağ ayrıca, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.
Nurettin Başçı ve M. Gazi Aydın ile 3 Haziran günü görüşerek iddialarla ilgili beyanlarını aldı.
Başçı, özetle şu beyanlarda buldu;
bana kalacak yeri olmadığını söylemişti, ben de onunla beraber bir geceliğine amcamın oğlu Mehmet
Kahvecioğlunun evine gittim. Bana adının Mustafa olduğunu söyle
görmedim. Benim mesleğim sigara dağıtımcılığı yapmaktır. 28 Mayıs 2004 günü saat 14.00 sıralarında İncirlik
beldesinde yine servis yaparken bu şahıs beni gördü ve yanına çağırdı. Adanaya gideceğini söyledi. Ben de
gideceğim için onu motosikletime aldım ve birlikte yola çıktık. Adanaya geldiğimizde kendisini İnönü Parkına
bırakacaktım. Kente girdikten sonra Turan Cemal Beriker Bulvarı denilen kavşakta, metalik gri renkte sivil bir
araç yanımıza gelerek motosiklete vurdu
ikinci kere aynı şekilde araçla motosiklete vurdu, bu defa motosiklet yere devrildi. Ben ve adının Şiyar olduğunu
sonradan gözaltına alınması üzerine öğrendiğim şahıs, yere düştük. Ben ne
kaçmaya başladım, o esnada üzerimize kurşunlar yağmaya başladı.
yoktu, zaten üzerinde sadece yazlık bir tişört olduğu için silah olsaydı görürdüm. Onlara silahla mukavemet
etmedi. Ben onun da kaçtığını zannediyordum ancak sonra onun benimle birlikte koşmadığını; yani kaçmadığını
fark ettim. Düştükten sonra silah sesleri üzerine ben korkup kaçmaya başladım. THY bürosuna doğru daha
köşeyi döner dönmez, karşımdan da çok sayıda sivil giyim
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bölüme gaz bombası atılmıştı. Bunun etkisiyle zehirlenerek ölmüş. Şu ana kadar kızımın ölümüne yol açan
rleri hakkında hiçbir şey yapamadım” diyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

5 Mayıs günü, Batman’ın Hasankeyf ilçesi kırsal alanında, Kongra-Gel üyesi olduğu iddia edilen Ferhat
Akansel(1979); helikopterden açılan ateş sonucu öldürüldü. Alınan bilgiler, Ferhat Akansel’in silahsız olduğu ve

öldürüldüğü yönündedir.

6 Mayıs günü, Özalp ilçesi Turgalı köyünde ikamet eden Erol Aykol (1984); akşam saat
ihtiyaçları kadar benzin almak için İran sınırına doğru giderken, Yukarı Turgalı Piyade Komutanlığı’nda görevli
uzman çavuşun, herhangi bir ihtarda bulunmadan kendisine ateş ettiğini ve göğsünden yaralandığını beyan etti.
Olayla ilgili olarak, Özalp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

s günü Van’ın Başkale ilçesi İran sınırında, İran’dan kaçak mazot getirmek isteyen köylülere İran
askerleri tarafından açılan ateş sonucu, Deniz Parlak adlı köylü öldü.

23 Mayıs günü, İstanbul Kumkapı’da, iki kişi arasında alacak nedeniyle çıkan kavgaya polis müdahale etti. Bir
kişiyi vurduktan sonra, kaçan diğer kişilere ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateş açan polisler; Burak
Yılmaz adlı kişiyi kafasından, Aşir Kurnaz’ı da bacağından yaraladı. Yaralanan Burak Yılmaz’ın, yaşamını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 24 Mayıs günü, bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen
madde bağımlısı, bıçakla direndiği polis tarafından tabancayla vuruldu. Yavuzselim mahallesi Hayrettinoğlu

z arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Gökmen A. ile tartışmaya başladı.
kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökmen A, Zafer Ö'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden
Yavuzselim Polis Merkezi ekipleri, Gökmen A'yı gözaltına almak istedi. Madde bağımlısı olduğu bildirilen ve
gözaltına alınmaya direnen Gökmen A., polis memuru İbrahim B.’yi bıçakla omzundan
memuru da zanlıyı tabancayla karın boşluğundan vurarak yaraladı.

26 Mayıs günü Beyoğlu’nda, otopark yüzünden çıkan kavgada, kaçan kişiyi takip edenlere açılan ateş sonucu,
Metin Yazıcı adlı kişi yaşamını yitirirken, Orhan Baytar’ın da yaralandığı açıklandı.

28 Mayıs günü Adana il merkezi Turan Cemal Beriker Bulvarı Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu önünde saat
0 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu, Şiyar Perinçek

adlı kişi öldü. İHD Genel Merkezi’ne yapılan başvurular üzerine; yargısız infaz ve işkence iddialarını araştırmak
üzere bir heyet oluşturuldu. Heyet, 9 Haziran günü olayın gerçekleştiği yerin tam karşısında bulunan İHD Adana
şubesi yöneticileri ile; akabinde de bazı görgü tanıkları ile görüşerek beyanlarını alıp; iddialarla ilgili olarak,
Adana DGM Başsavcısı Nuri Yiğit, ilgili hazırlık soruşturmasını yürüten DGM Savcısı Kasım Yağmur,
Cumhuriyet Savcısı Tevfik Loğoğlu, Adana Valiliği İnsan Hakları Masası Başkanı Mehmet Toprak, Adana İl
Emniyet Müdürü Mehmet Cebe, Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Levent, Baro Başkanı Av. Necati Erdem,

l Arısoy, Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yağcı, Adli Tıp Kurumu
Başkanı Dr. Necmi Çekin, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Kobanel ve 112 Hızır Acil Servis
Başhekimi Dr. Fulya Kaya ile görüştü. Heyetin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme talebi reddedildi.
Heyet üyelerinden Av. Reyhan Yalçındağ ayrıca, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.
Nurettin Başçı ve M. Gazi Aydın ile 3 Haziran günü görüşerek iddialarla ilgili beyanlarını aldı.

şu beyanlarda buldu; “Öldürülen şahısla olaydan yaklaşık bir-iki gün önce tanışmıştık. Kendisi
bana kalacak yeri olmadığını söylemişti, ben de onunla beraber bir geceliğine amcamın oğlu Mehmet
Kahvecioğlunun evine gittim. Bana adının Mustafa olduğunu söylemişti. O günden sonra onu bir daha hiç
görmedim. Benim mesleğim sigara dağıtımcılığı yapmaktır. 28 Mayıs 2004 günü saat 14.00 sıralarında İncirlik
beldesinde yine servis yaparken bu şahıs beni gördü ve yanına çağırdı. Adanaya gideceğini söyledi. Ben de

eceğim için onu motosikletime aldım ve birlikte yola çıktık. Adanaya geldiğimizde kendisini İnönü Parkına
bırakacaktım. Kente girdikten sonra Turan Cemal Beriker Bulvarı denilen kavşakta, metalik gri renkte sivil bir
araç yanımıza gelerek motosiklete vurdu. Ben dengemi kaybettim, hemen toparlanarak yola devam ettim. Ancak
ikinci kere aynı şekilde araçla motosiklete vurdu, bu defa motosiklet yere devrildi. Ben ve adının Şiyar olduğunu
sonradan gözaltına alınması üzerine öğrendiğim şahıs, yere düştük. Ben ne olduğunu anlamadan korkudan
kaçmaya başladım, o esnada üzerimize kurşunlar yağmaya başladı. Onun üzerinde silah ya da benzeri hiçbir şey
yoktu, zaten üzerinde sadece yazlık bir tişört olduğu için silah olsaydı görürdüm. Onlara silahla mukavemet

onun da kaçtığını zannediyordum ancak sonra onun benimle birlikte koşmadığını; yani kaçmadığını
fark ettim. Düştükten sonra silah sesleri üzerine ben korkup kaçmaya başladım. THY bürosuna doğru daha
köşeyi döner dönmez, karşımdan da çok sayıda sivil giyimli polisin geldiğini görünce ellerimi başımın üzerine
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bölüme gaz bombası atılmıştı. Bunun etkisiyle zehirlenerek ölmüş. Şu ana kadar kızımın ölümüne yol açan
rleri hakkında hiçbir şey yapamadım” diyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

Gel üyesi olduğu iddia edilen Ferhat
iler, Ferhat Akansel’in silahsız olduğu ve

19:30-20:00 sularında,
ğru giderken, Yukarı Turgalı Piyade Komutanlığı’nda görevli

ateş ettiğini ve göğsünden yaralandığını beyan etti.

s günü Van’ın Başkale ilçesi İran sınırında, İran’dan kaçak mazot getirmek isteyen köylülere İran

polis müdahale etti. Bir
kişiyi vurduktan sonra, kaçan diğer kişilere ‘dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateş açan polisler; Burak
Yılmaz adlı kişiyi kafasından, Aşir Kurnaz’ı da bacağından yaraladı. Yaralanan Burak Yılmaz’ın, yaşamını

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 24 Mayıs günü, bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen
madde bağımlısı, bıçakla direndiği polis tarafından tabancayla vuruldu. Yavuzselim mahallesi Hayrettinoğlu

z arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Gökmen A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın
kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökmen A, Zafer Ö'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden

de bağımlısı olduğu bildirilen ve
omzundan yaralarken, polis

ada, kaçan kişiyi takip edenlere açılan ateş sonucu,

28 Mayıs günü Adana il merkezi Turan Cemal Beriker Bulvarı Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu önünde saat
0 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu, Şiyar Perinçek

adlı kişi öldü. İHD Genel Merkezi’ne yapılan başvurular üzerine; yargısız infaz ve işkence iddialarını araştırmak
iran günü olayın gerçekleştiği yerin tam karşısında bulunan İHD Adana

şubesi yöneticileri ile; akabinde de bazı görgü tanıkları ile görüşerek beyanlarını alıp; iddialarla ilgili olarak,
en DGM Savcısı Kasım Yağmur,

Cumhuriyet Savcısı Tevfik Loğoğlu, Adana Valiliği İnsan Hakları Masası Başkanı Mehmet Toprak, Adana İl
Emniyet Müdürü Mehmet Cebe, Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Levent, Baro Başkanı Av. Necati Erdem,

l Arısoy, Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yağcı, Adli Tıp Kurumu
Başkanı Dr. Necmi Çekin, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Kobanel ve 112 Hızır Acil Servis

görüşme talebi reddedildi.
Heyet üyelerinden Av. Reyhan Yalçındağ ayrıca, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.
Nurettin Başçı ve M. Gazi Aydın ile 3 Haziran günü görüşerek iddialarla ilgili beyanlarını aldı. Mehmet Nurettin

iki gün önce tanışmıştık. Kendisi
bana kalacak yeri olmadığını söylemişti, ben de onunla beraber bir geceliğine amcamın oğlu Mehmet

mişti. O günden sonra onu bir daha hiç
görmedim. Benim mesleğim sigara dağıtımcılığı yapmaktır. 28 Mayıs 2004 günü saat 14.00 sıralarında İncirlik
beldesinde yine servis yaparken bu şahıs beni gördü ve yanına çağırdı. Adanaya gideceğini söyledi. Ben de

eceğim için onu motosikletime aldım ve birlikte yola çıktık. Adanaya geldiğimizde kendisini İnönü Parkına
bırakacaktım. Kente girdikten sonra Turan Cemal Beriker Bulvarı denilen kavşakta, metalik gri renkte sivil bir

. Ben dengemi kaybettim, hemen toparlanarak yola devam ettim. Ancak
ikinci kere aynı şekilde araçla motosiklete vurdu, bu defa motosiklet yere devrildi. Ben ve adının Şiyar olduğunu

olduğunu anlamadan korkudan
Onun üzerinde silah ya da benzeri hiçbir şey

yoktu, zaten üzerinde sadece yazlık bir tişört olduğu için silah olsaydı görürdüm. Onlara silahla mukavemet
onun da kaçtığını zannediyordum ancak sonra onun benimle birlikte koşmadığını; yani kaçmadığını

fark ettim. Düştükten sonra silah sesleri üzerine ben korkup kaçmaya başladım. THY bürosuna doğru daha
li polisin geldiğini görünce ellerimi başımın üzerine
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koyup duvara yaslandım ve teslim oldum. Beni caddede bulunan polis aracına bindirirlerken polislerin açtığı
ateş sonucu bu şahısın yaralandığını farkettim, ben bunu savcılığa da söyledim. Beni bir arac
gözlerimi kapattılar. Sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler” dedi. Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Kasım
Yağmur, “Dosyanın ilgili kısımlarını tefrik ederek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderme kararı verdim.
İşkence ve adam öldürmeden dolayı güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu aşamadan sonra
soruşturma yetkisi bizde değildir” derken, heyet üyeleri arasında ailenin avukatlarının da bulunduğu ve dava
dosyasını inceleme talebinin olduğu belirtildi; ancak dava dosyasını
görüşme yaptığı Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Levent ise,
Türkiye’de uzun yıllardan beri yürütülen insan hakları mücadelesindeki yerlerinden bahsetmeleri ve
çalışmalarını özetlemeye çalışma gayretlerine karşılık,“
takmış bireyler ve kurumlarsınız. Buraya gelişinizi de bu şekilde değerlendiriyorum. Bu olay bir terör
meselesidir. Sizler ikili tutum almaktasınız; bu olayla
birbirini yaralayan insanlarla, eşini döven adamlarla uğraşın. Sizin çabalarınız art niyetli çabalardır, insan
haklarına saygı çabası değildir” şeklinde ifadelerde bulundu. Bunun üzerine heyet üyeleri b
sürdürmesi durumunda kendisiyle görüşmeye devam edemeyeceklerini belirterek Emniyet Müdürü ile
görüşmeyi talep ederek yine Cemal Levent ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Cebe ile görüştüler.
kendisine vakayla ilgili yöneltilen soruları ko
katılan Emniyet Müdür Yrd. Cemal Levent’e sorarak konuyla ilgili bilgileri aktarabildi. Cemal Levent de;
günü takipte olan şahıslar güvenlik görevlilerinin “dur” ihtarına uymamış ve bu neden
motosiklete çarparak yere düşürülmüşlerdir
bulunan silahla ateş ettiği için polisler ona ateş etmişlerdir. Bunun sonucunda yaralanmıştır. Daha sonra
hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye getirildiği esnada şuuru kapalıymış. Olaydan sonra gerçekleşen
operasyonlarda gözaltına alınan şahısların avukatlarıyla iki gün süreyle görüştürülmedikleri doğrudur. Çünkü
operasyon devam ettiği için böyle davranılmıştır. Kötü muameleye
avukatları aracılığıyla Savcılığa iletilmesi sonucu da şahıslar doktora çıkartılarak sağlık raporları alınmıştır.
Alınan raporlarda darp cebir izine rastlanılmamıştır”
Başkanı Dr.Necmi Çekin ise, “Cesede otopsiyi ben ve bir meslektaşım yaptık. Ceset geldiğinde üzerinde veya
yanında elbiseleri yoktu. Bu nedenle atış mesafesine ilişkin bir bilgi elde edemeyiz. Ancak otopsiyi çok detaylı
yaptık. Patolojik araştırma için vücuttan alınan bir parçayı da Balcalı Araştırma Hastanesi’ne gönderdik. Onun
sonucu da gelince otopsi raporunu en kısa zamanda tüm detaylarıyla hazırlayacağız” dedi. Heyet üyeleri,
maktulün üzerinde bulunan ve atış mesafesini tespit için oldukça öneml
ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir yanıt alamamış; maktulün ailesinin, cenazeyi tamamen elbisesiz bir
vaziyette teslim aldığını tespit etti. Heyet üyeleri, olayın gerçekleşme biçimi, tanıklar, Mehmet Nurettin
ifadeleri, olay yerinde çok sayıda güvenlik görevlilerinin bulunması gibi nedenlerle Nurettin Başçının maktulün
vurulduğu dakikalarda yakalandığını tespit etmekle birlikte, yakalama tutanaklarına göre Başçı’ nın yakalanma
yeri Dağlıoğlu mahallesi 23. sokak ve saati de olaydan yaklaşık 9
Heyette, kesin veriler elde edilememekle birlikte Şiyar Perinçek’in Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerince
yargısız infaz sonucu öldürüldüğüne dair baskın bir kanaat oluşm

3 Haziran günü Zonguldak'ın kent merkezindeki Camlı Köşk Kafe'de astsubay B.Ç., alacak sorunu nedeniyle
tartıştığı Yaşar Aktan (47) ve oğlu Ümit’i (24) tabanca ile öldürdü, Nurettin Aktan (40) ile Aslan Abay’ı
yaraladı. Olay yerine gelen polisler, ateş etmeye devam eden B.Ç'yi yakala

Ağrı Diyadin'e bağlı Yolcupınar köyünde, 7 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 korucu ailesi arasında
çıkan kavgada, İbrahim Polat isimli korucu, kalaşnikof marka silahla vurularak öldürüldü.

Edirne Orduevi önünde 8 Haziran günü
Seyfi Güdücü ve yolcusu Cem Yaykın ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yüzbaşı, beylik
tabancası ile Güdücü’yü kolundan, Yaykın’ı i
kurşundan yaralandı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen y
teslim edildi. I. ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı’na getirilen Hakkari Öz
görevli Hüseyin Bolat, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Bolat'ı tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Aydın'ın Osman Yozgatlı mahallesi Yeniköy Yolu mevkiinde 10 Haziran günü, devriye gö
ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı ve polise kılıçla saldırdığı iddia edilen İbrahim S., polis tarafından
vurularak yaralandı. Ekip otosundan inen ismi açıklanmayan bir polis memurunun, önce havaya, ardından yere
doğru iki el ateş ettiği ve silahtan çıkan kurşunlardan birinin İbrahim S.'ye isabet ettiği iddia edildi.

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

koyup duvara yaslandım ve teslim oldum. Beni caddede bulunan polis aracına bindirirlerken polislerin açtığı
ateş sonucu bu şahısın yaralandığını farkettim, ben bunu savcılığa da söyledim. Beni bir arac
gözlerimi kapattılar. Sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler” dedi. Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Kasım
Yağmur, “Dosyanın ilgili kısımlarını tefrik ederek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderme kararı verdim.

n dolayı güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu aşamadan sonra
soruşturma yetkisi bizde değildir” derken, heyet üyeleri arasında ailenin avukatlarının da bulunduğu ve dava
dosyasını inceleme talebinin olduğu belirtildi; ancak dava dosyasının incelenmesine izin verilmedi. Heyetin

Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Levent ise, heyet üyelerinin kendi kurumlarının
Türkiye’de uzun yıllardan beri yürütülen insan hakları mücadelesindeki yerlerinden bahsetmeleri ve

özetlemeye çalışma gayretlerine karşılık,“Sizler insan hakları savunuculuğu adı altında maskeler
takmış bireyler ve kurumlarsınız. Buraya gelişinizi de bu şekilde değerlendiriyorum. Bu olay bir terör
meselesidir. Sizler ikili tutum almaktasınız; bu olayla uğraşacağınıza TV’de birbirini darp eden insanlarla,
birbirini yaralayan insanlarla, eşini döven adamlarla uğraşın. Sizin çabalarınız art niyetli çabalardır, insan

şeklinde ifadelerde bulundu. Bunun üzerine heyet üyeleri b
sürdürmesi durumunda kendisiyle görüşmeye devam edemeyeceklerini belirterek Emniyet Müdürü ile
görüşmeyi talep ederek yine Cemal Levent ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Cebe ile görüştüler.
kendisine vakayla ilgili yöneltilen soruları konuyu bilmediğinden dolayı yanıtsız bıraktı; ancak görüşmeye
katılan Emniyet Müdür Yrd. Cemal Levent’e sorarak konuyla ilgili bilgileri aktarabildi. Cemal Levent de;
günü takipte olan şahıslar güvenlik görevlilerinin “dur” ihtarına uymamış ve bu nedenle kullanmakta oldukları

yere düşürülmüşlerdir. Yere düşürülen şahıslardan biri, yerde bulunduğu esnada üzerinde
bulunan silahla ateş ettiği için polisler ona ateş etmişlerdir. Bunun sonucunda yaralanmıştır. Daha sonra

ılmıştır. Hastaneye getirildiği esnada şuuru kapalıymış. Olaydan sonra gerçekleşen
operasyonlarda gözaltına alınan şahısların avukatlarıyla iki gün süreyle görüştürülmedikleri doğrudur. Çünkü
operasyon devam ettiği için böyle davranılmıştır. Kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin iddialarının
avukatları aracılığıyla Savcılığa iletilmesi sonucu da şahıslar doktora çıkartılarak sağlık raporları alınmıştır.
Alınan raporlarda darp cebir izine rastlanılmamıştır” şeklinde açıklamalar yapmıştır. Adli Tıp Kurum
Başkanı Dr.Necmi Çekin ise, “Cesede otopsiyi ben ve bir meslektaşım yaptık. Ceset geldiğinde üzerinde veya
yanında elbiseleri yoktu. Bu nedenle atış mesafesine ilişkin bir bilgi elde edemeyiz. Ancak otopsiyi çok detaylı

çin vücuttan alınan bir parçayı da Balcalı Araştırma Hastanesi’ne gönderdik. Onun
sonucu da gelince otopsi raporunu en kısa zamanda tüm detaylarıyla hazırlayacağız” dedi. Heyet üyeleri,
maktulün üzerinde bulunan ve atış mesafesini tespit için oldukça önemli olan giysilerin akıbetinin ne olduğuna
ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir yanıt alamamış; maktulün ailesinin, cenazeyi tamamen elbisesiz bir

Heyet üyeleri, olayın gerçekleşme biçimi, tanıklar, Mehmet Nurettin
ifadeleri, olay yerinde çok sayıda güvenlik görevlilerinin bulunması gibi nedenlerle Nurettin Başçının maktulün
vurulduğu dakikalarda yakalandığını tespit etmekle birlikte, yakalama tutanaklarına göre Başçı’ nın yakalanma

23. sokak ve saati de olaydan yaklaşık 9 saat sonra yani 00.30 olarak görülmektedir.
Heyette, kesin veriler elde edilememekle birlikte Şiyar Perinçek’in Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerince
yargısız infaz sonucu öldürüldüğüne dair baskın bir kanaat oluşmuştur.

kent merkezindeki Camlı Köşk Kafe'de astsubay B.Ç., alacak sorunu nedeniyle
tartıştığı Yaşar Aktan (47) ve oğlu Ümit’i (24) tabanca ile öldürdü, Nurettin Aktan (40) ile Aslan Abay’ı
yaraladı. Olay yerine gelen polisler, ateş etmeye devam eden B.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ağrı Diyadin'e bağlı Yolcupınar köyünde, 7 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 korucu ailesi arasında
çıkan kavgada, İbrahim Polat isimli korucu, kalaşnikof marka silahla vurularak öldürüldü.

Edirne Orduevi önünde 8 Haziran günü yüzbaşı Hüseyin Bolat, yaya geçidinden geçtikleri sırada taksi sürücüsü
Seyfi Güdücü ve yolcusu Cem Yaykın ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yüzbaşı, beylik
tabancası ile Güdücü’yü kolundan, Yaykın’ı ise sağ bacağından ve sırtından yaraladı. Yüzbaşının oğlu da seken

şırı alkollü olduğu belirtilen yüzbaşı, polis tarafından Edirne Merkez Komutanlığı’na
ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı’na getirilen Hakkari Özel Dağ Komando Birliği'nde

görevli Hüseyin Bolat, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Bolat'ı tutuksuz

Aydın'ın Osman Yozgatlı mahallesi Yeniköy Yolu mevkiinde 10 Haziran günü, devriye gö
ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı ve polise kılıçla saldırdığı iddia edilen İbrahim S., polis tarafından
vurularak yaralandı. Ekip otosundan inen ismi açıklanmayan bir polis memurunun, önce havaya, ardından yere

ş ettiği ve silahtan çıkan kurşunlardan birinin İbrahim S.'ye isabet ettiği iddia edildi.
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koyup duvara yaslandım ve teslim oldum. Beni caddede bulunan polis aracına bindirirlerken polislerin açtığı
ateş sonucu bu şahısın yaralandığını farkettim, ben bunu savcılığa da söyledim. Beni bir araca bindirdiler ve
gözlerimi kapattılar. Sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler” dedi. Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Kasım
Yağmur, “Dosyanın ilgili kısımlarını tefrik ederek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderme kararı verdim.

n dolayı güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu aşamadan sonra
soruşturma yetkisi bizde değildir” derken, heyet üyeleri arasında ailenin avukatlarının da bulunduğu ve dava

n incelenmesine izin verilmedi. Heyetin
heyet üyelerinin kendi kurumlarının

Türkiye’de uzun yıllardan beri yürütülen insan hakları mücadelesindeki yerlerinden bahsetmeleri ve
Sizler insan hakları savunuculuğu adı altında maskeler

takmış bireyler ve kurumlarsınız. Buraya gelişinizi de bu şekilde değerlendiriyorum. Bu olay bir terör
uğraşacağınıza TV’de birbirini darp eden insanlarla,

birbirini yaralayan insanlarla, eşini döven adamlarla uğraşın. Sizin çabalarınız art niyetli çabalardır, insan
şeklinde ifadelerde bulundu. Bunun üzerine heyet üyeleri bu üslubunu

sürdürmesi durumunda kendisiyle görüşmeye devam edemeyeceklerini belirterek Emniyet Müdürü ile
görüşmeyi talep ederek yine Cemal Levent ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Cebe ile görüştüler. Cebe,

nuyu bilmediğinden dolayı yanıtsız bıraktı; ancak görüşmeye
katılan Emniyet Müdür Yrd. Cemal Levent’e sorarak konuyla ilgili bilgileri aktarabildi. Cemal Levent de; “Olay

le kullanmakta oldukları
. Yere düşürülen şahıslardan biri, yerde bulunduğu esnada üzerinde

bulunan silahla ateş ettiği için polisler ona ateş etmişlerdir. Bunun sonucunda yaralanmıştır. Daha sonra
ılmıştır. Hastaneye getirildiği esnada şuuru kapalıymış. Olaydan sonra gerçekleşen

operasyonlarda gözaltına alınan şahısların avukatlarıyla iki gün süreyle görüştürülmedikleri doğrudur. Çünkü
maruz kaldıklarına ilişkin iddialarının

avukatları aracılığıyla Savcılığa iletilmesi sonucu da şahıslar doktora çıkartılarak sağlık raporları alınmıştır.
Adli Tıp Kurumu Grup

Başkanı Dr.Necmi Çekin ise, “Cesede otopsiyi ben ve bir meslektaşım yaptık. Ceset geldiğinde üzerinde veya
yanında elbiseleri yoktu. Bu nedenle atış mesafesine ilişkin bir bilgi elde edemeyiz. Ancak otopsiyi çok detaylı

çin vücuttan alınan bir parçayı da Balcalı Araştırma Hastanesi’ne gönderdik. Onun
sonucu da gelince otopsi raporunu en kısa zamanda tüm detaylarıyla hazırlayacağız” dedi. Heyet üyeleri,

i olan giysilerin akıbetinin ne olduğuna
ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir yanıt alamamış; maktulün ailesinin, cenazeyi tamamen elbisesiz bir

Heyet üyeleri, olayın gerçekleşme biçimi, tanıklar, Mehmet Nurettin Başçının
ifadeleri, olay yerinde çok sayıda güvenlik görevlilerinin bulunması gibi nedenlerle Nurettin Başçının maktulün
vurulduğu dakikalarda yakalandığını tespit etmekle birlikte, yakalama tutanaklarına göre Başçı’ nın yakalanma

00.30 olarak görülmektedir.
Heyette, kesin veriler elde edilememekle birlikte Şiyar Perinçek’in Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerince

kent merkezindeki Camlı Köşk Kafe'de astsubay B.Ç., alacak sorunu nedeniyle
tartıştığı Yaşar Aktan (47) ve oğlu Ümit’i (24) tabanca ile öldürdü, Nurettin Aktan (40) ile Aslan Abay’ı

yarak gözaltına aldı.

Ağrı Diyadin'e bağlı Yolcupınar köyünde, 7 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 korucu ailesi arasında
çıkan kavgada, İbrahim Polat isimli korucu, kalaşnikof marka silahla vurularak öldürüldü.

yaya geçidinden geçtikleri sırada taksi sürücüsü
Seyfi Güdücü ve yolcusu Cem Yaykın ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yüzbaşı, beylik

se sağ bacağından ve sırtından yaraladı. Yüzbaşının oğlu da seken
üzbaşı, polis tarafından Edirne Merkez Komutanlığı’na

el Dağ Komando Birliği'nde
görevli Hüseyin Bolat, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Bolat'ı tutuksuz

Aydın'ın Osman Yozgatlı mahallesi Yeniköy Yolu mevkiinde 10 Haziran günü, devriye görevi yapan polis
ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı ve polise kılıçla saldırdığı iddia edilen İbrahim S., polis tarafından
vurularak yaralandı. Ekip otosundan inen ismi açıklanmayan bir polis memurunun, önce havaya, ardından yere

ş ettiği ve silahtan çıkan kurşunlardan birinin İbrahim S.'ye isabet ettiği iddia edildi.
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13 Haziran günü İstanbul’da, Yeşilköy tren istasyonu'ndan kaçak olarak banliyö trenine binmek isteyen
Kamuran Korucu, istasyonda görev yapan özel güvenlik şirketi g
Gözaltına alınan üç güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, konuyla ilgili konuşan
TCDD 1. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, güvenlik görevlilerinin havaya ateş açtığını ve seken kurşunla
Kamuran Korucu'yu yaraladığını ileri sürdü.

13 Haziran günü İzmir'de, hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporu almak için götürüldüğü
hastaneden kaçan Yusuf P. adlı kişinin ardından ateş açan polis memuru Doğan K., Yusuf P.'nin “
uymaması üzerine, silahını çıkararak, havaya ve yere doğru ateş etti. Kurşunların isabet ettiği zeminden çevreye
saçılan kurşun ve taş parçaları sonucu, hastane yakınındaki eczanede çalışan Serkan Aktuğ ile özel ambulans
servisi yetkilisi Bora Çoban yaralandı.

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Uğur Saçar; 28 Haziran günü bilgisayar parçası
almak için Perpa iş merkezine gittiği sırada, basın açıklamasının yapıldığı yerde gösterici ve polis arasında
kaldığını, polisin attığı gazdan etkilendiğini, bir polisin kendisine ve göstericilere yakın mesafeden ateş ettiğini,
bu sırada sağ koluna gelen merminin, etini parçalayarak, kemiğini kırdığını, hayati tehlike atlattığını söyleyerek,
hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

Diyadin ilçesine bağlı Akpazar köyü korucularından Mustafa, Mahmut, Ahmet, Ercan, ve Kıyas Gündoğdu
isimli korucular, hayvanların arazilerine girdiği gerekçesi ile Hasan Kalesi yaylasını 31 Haziran günü bastılar.
Köyün alt kısmına topladıkları köylüleri korucu
Şamil (49), Remzi (30), Mustafa (42) ve Ali Sarıhan (35) adlı köylüleri öldürdü. Olayda, Ke
yaralandı.

4 Ağustos günü İstanbul Avcılar'da bulunan Çiğdem Caddesi'ndeki
tabancıyla 10 milyar lira alan Halil Ç. adlı kişi bankanın güvenlik görevlisi tarafından “dur” ihtarına ateşle
karşılık verdiği gerekçesiyle açılan ateş sonucu elinden ve karnından yaralandı.

Davut Korkut (1989) ve arkadaşı Bilal Yakan (15), 26 Ağustos günü Van’ın Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü
arasında mazot kaçakçılığı yaparken Tamer Aydın Karakolu ekipleri tarafından açılan ateş
yaralandı.

Van’ın Başkale ilçesi Güleçler köyünde ikamet eden Şeno
Kızıl ile İran’dan mazot getirdiği sırada, köye 2 km uzaklıkta bulunan Kızılca Karakolu’na bağlı askerler
tarafından vurularak öldürüldü. Olayda Tayan Kızıl da yaralandı. Olaydan sağ kurtulan Refik Kızıl
bulundu; “Saat 01.00 sıralarında İran'dan Türkiye'ye mazot getiriyorduk. Bu sırada Kızılca Karakolu'na yaklaşık
iki kilometre uzaklıkta iken, devriye gezen askerler rasgele uyarı yapmadan üzerimize ateş etti. Biz kaçmayı
başardık. Ama Şenol Kızıl sırtından vuruldu. Burada öldü. Saat 01.00'den 09.00'a kadar cenazeyi a
vermediler” dedi.

5 Ağustos günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli köyüne mazot yüklü atıyla gelmek isteyen İran
uyruklu Mutazer (17) isimli kişi askerlerce
askerlerine teslim edilmesi için sınıra götürülürken yolda öldü.

10 Ağustos günü Trabzon’da, araç gasp ettiği iddia edilen Muhammet Topalak, Maçka ilçesinde araçla kaçarken
kendisini takip eden polisin açtığı ateş sonucu öldü. Olay sonrası tutuklanan polis memuru kusurlu bulundu ve
kendisine verilen hapis cezası ertelenmiştir. İHD Trabzon şubesine başvuran maktulün kardeşi, kardeşinin sağ
yakalanma olasılığının olduğunu belirtti. İHD tarafında
Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyetin 5 Kasım günü yaptığı görüşmede Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Güler, olay günü Maçka Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine güvenlik görevlilerinin
kurduğunu, maktulün ise içinde bulunduğu araç ile barikatı geçince polisin ateş açtığını ve bunun sonucunda
Topalak’ın yaşamını yitirdiğini, ateş eden polis hakkındaki davada
henüz kesinleşmediğini ifade etti. Aynı gün yapılan görüşmede Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek,
Maçka’da Muhammet Topalak isimli yurttaşın polis tarafından öldürülmesi olayında polisin kusurlu
bulunduğunu, ateş açan polis memurunun mahkeme tarafından tutuklanması sonucunda tutukl
zorunlu olarak açığa aldıklarını ve tahliyesiyle birlikte tekrar göreve başlattıklarını belirtti. Heyet yaptığı
incelemeler sonucunda Topalak’ın, Maçka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından yargısız infaz sonucu
öldürüldüğü, sanık polisin ifadesinde ciddi çelişkilerin olduğu, maktulün sağ yakalanma ihtimalinin olmasına
rağmen öldürülmüş olmasının yargısız infaz
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13 Haziran günü İstanbul’da, Yeşilköy tren istasyonu'ndan kaçak olarak banliyö trenine binmek isteyen
Kamuran Korucu, istasyonda görev yapan özel güvenlik şirketi görevlileri tarafından silahla omzundan vuruldu.
Gözaltına alınan üç güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, konuyla ilgili konuşan
TCDD 1. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, güvenlik görevlilerinin havaya ateş açtığını ve seken kurşunla
Kamuran Korucu'yu yaraladığını ileri sürdü.

13 Haziran günü İzmir'de, hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporu almak için götürüldüğü
hastaneden kaçan Yusuf P. adlı kişinin ardından ateş açan polis memuru Doğan K., Yusuf P.'nin “
uymaması üzerine, silahını çıkararak, havaya ve yere doğru ateş etti. Kurşunların isabet ettiği zeminden çevreye
saçılan kurşun ve taş parçaları sonucu, hastane yakınındaki eczanede çalışan Serkan Aktuğ ile özel ambulans

a Çoban yaralandı.

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Uğur Saçar; 28 Haziran günü bilgisayar parçası
almak için Perpa iş merkezine gittiği sırada, basın açıklamasının yapıldığı yerde gösterici ve polis arasında

ığı gazdan etkilendiğini, bir polisin kendisine ve göstericilere yakın mesafeden ateş ettiğini,
bu sırada sağ koluna gelen merminin, etini parçalayarak, kemiğini kırdığını, hayati tehlike atlattığını söyleyerek,
hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

n ilçesine bağlı Akpazar köyü korucularından Mustafa, Mahmut, Ahmet, Ercan, ve Kıyas Gündoğdu
isimli korucular, hayvanların arazilerine girdiği gerekçesi ile Hasan Kalesi yaylasını 31 Haziran günü bastılar.
Köyün alt kısmına topladıkları köylüleri korucu silahları ile köylüleri rast gele tarayan korucular Şemsettin (57),
Şamil (49), Remzi (30), Mustafa (42) ve Ali Sarıhan (35) adlı köylüleri öldürdü. Olayda, Ke

4 Ağustos günü İstanbul Avcılar'da bulunan Çiğdem Caddesi'ndeki Yapı Kredi Bankası Şubesi'nden kurusıkı
tabancıyla 10 milyar lira alan Halil Ç. adlı kişi bankanın güvenlik görevlisi tarafından “dur” ihtarına ateşle
karşılık verdiği gerekçesiyle açılan ateş sonucu elinden ve karnından yaralandı.

arkadaşı Bilal Yakan (15), 26 Ağustos günü Van’ın Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü
arasında mazot kaçakçılığı yaparken Tamer Aydın Karakolu ekipleri tarafından açılan ateş

Van’ın Başkale ilçesi Güleçler köyünde ikamet eden Şenol Kızıl (1975), 5 Ağustos günü amcasının oğlu Tayan
Kızıl ile İran’dan mazot getirdiği sırada, köye 2 km uzaklıkta bulunan Kızılca Karakolu’na bağlı askerler
tarafından vurularak öldürüldü. Olayda Tayan Kızıl da yaralandı. Olaydan sağ kurtulan Refik Kızıl
bulundu; “Saat 01.00 sıralarında İran'dan Türkiye'ye mazot getiriyorduk. Bu sırada Kızılca Karakolu'na yaklaşık
iki kilometre uzaklıkta iken, devriye gezen askerler rasgele uyarı yapmadan üzerimize ateş etti. Biz kaçmayı

l sırtından vuruldu. Burada öldü. Saat 01.00'den 09.00'a kadar cenazeyi a

5 Ağustos günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli köyüne mazot yüklü atıyla gelmek isteyen İran
uyruklu Mutazer (17) isimli kişi askerlerce açılan ateş sonucu iki ayağından yaralandı. Yaralı kaçakçı İran

ınıra götürülürken yolda öldü.

10 Ağustos günü Trabzon’da, araç gasp ettiği iddia edilen Muhammet Topalak, Maçka ilçesinde araçla kaçarken
en polisin açtığı ateş sonucu öldü. Olay sonrası tutuklanan polis memuru kusurlu bulundu ve

kendisine verilen hapis cezası ertelenmiştir. İHD Trabzon şubesine başvuran maktulün kardeşi, kardeşinin sağ
yakalanma olasılığının olduğunu belirtti. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım ayında oluşturulan bir heyet
Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyetin 5 Kasım günü yaptığı görüşmede Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Güler, olay günü Maçka Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine güvenlik görevlilerinin
kurduğunu, maktulün ise içinde bulunduğu araç ile barikatı geçince polisin ateş açtığını ve bunun sonucunda
Topalak’ın yaşamını yitirdiğini, ateş eden polis hakkındaki davada Mahkeme’nin kararını

tti. Aynı gün yapılan görüşmede Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek,
Maçka’da Muhammet Topalak isimli yurttaşın polis tarafından öldürülmesi olayında polisin kusurlu
bulunduğunu, ateş açan polis memurunun mahkeme tarafından tutuklanması sonucunda tutukl
zorunlu olarak açığa aldıklarını ve tahliyesiyle birlikte tekrar göreve başlattıklarını belirtti. Heyet yaptığı
incelemeler sonucunda Topalak’ın, Maçka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından yargısız infaz sonucu

olisin ifadesinde ciddi çelişkilerin olduğu, maktulün sağ yakalanma ihtimalinin olmasına
yargısız infaz anlamına geldiğini belirtti.
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13 Haziran günü İstanbul’da, Yeşilköy tren istasyonu'ndan kaçak olarak banliyö trenine binmek isteyen
örevlileri tarafından silahla omzundan vuruldu.

Gözaltına alınan üç güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, konuyla ilgili konuşan
TCDD 1. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, güvenlik görevlilerinin havaya ateş açtığını ve seken kurşunlardan birinin

13 Haziran günü İzmir'de, hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve sağlık raporu almak için götürüldüğü
hastaneden kaçan Yusuf P. adlı kişinin ardından ateş açan polis memuru Doğan K., Yusuf P.'nin “dur” ihtarına
uymaması üzerine, silahını çıkararak, havaya ve yere doğru ateş etti. Kurşunların isabet ettiği zeminden çevreye
saçılan kurşun ve taş parçaları sonucu, hastane yakınındaki eczanede çalışan Serkan Aktuğ ile özel ambulans

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Uğur Saçar; 28 Haziran günü bilgisayar parçası
almak için Perpa iş merkezine gittiği sırada, basın açıklamasının yapıldığı yerde gösterici ve polis arasında

ığı gazdan etkilendiğini, bir polisin kendisine ve göstericilere yakın mesafeden ateş ettiğini,
bu sırada sağ koluna gelen merminin, etini parçalayarak, kemiğini kırdığını, hayati tehlike atlattığını söyleyerek,

n ilçesine bağlı Akpazar köyü korucularından Mustafa, Mahmut, Ahmet, Ercan, ve Kıyas Gündoğdu
isimli korucular, hayvanların arazilerine girdiği gerekçesi ile Hasan Kalesi yaylasını 31 Haziran günü bastılar.

silahları ile köylüleri rast gele tarayan korucular Şemsettin (57),
Şamil (49), Remzi (30), Mustafa (42) ve Ali Sarıhan (35) adlı köylüleri öldürdü. Olayda, Kemal Sarıhan’da ağır

Yapı Kredi Bankası Şubesi'nden kurusıkı
tabancıyla 10 milyar lira alan Halil Ç. adlı kişi bankanın güvenlik görevlisi tarafından “dur” ihtarına ateşle

arkadaşı Bilal Yakan (15), 26 Ağustos günü Van’ın Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü
arasında mazot kaçakçılığı yaparken Tamer Aydın Karakolu ekipleri tarafından açılan ateş sonucu ayaklarından

l Kızıl (1975), 5 Ağustos günü amcasının oğlu Tayan
Kızıl ile İran’dan mazot getirdiği sırada, köye 2 km uzaklıkta bulunan Kızılca Karakolu’na bağlı askerler
tarafından vurularak öldürüldü. Olayda Tayan Kızıl da yaralandı. Olaydan sağ kurtulan Refik Kızıl şu beyanda
bulundu; “Saat 01.00 sıralarında İran'dan Türkiye'ye mazot getiriyorduk. Bu sırada Kızılca Karakolu'na yaklaşık
iki kilometre uzaklıkta iken, devriye gezen askerler rasgele uyarı yapmadan üzerimize ateş etti. Biz kaçmayı

l sırtından vuruldu. Burada öldü. Saat 01.00'den 09.00'a kadar cenazeyi almamıza izin

5 Ağustos günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli köyüne mazot yüklü atıyla gelmek isteyen İran
açılan ateş sonucu iki ayağından yaralandı. Yaralı kaçakçı İran

10 Ağustos günü Trabzon’da, araç gasp ettiği iddia edilen Muhammet Topalak, Maçka ilçesinde araçla kaçarken
en polisin açtığı ateş sonucu öldü. Olay sonrası tutuklanan polis memuru kusurlu bulundu ve

kendisine verilen hapis cezası ertelenmiştir. İHD Trabzon şubesine başvuran maktulün kardeşi, kardeşinin sağ
n konuyla ilgili olarak Kasım ayında oluşturulan bir heyet

Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyetin 5 Kasım günü yaptığı görüşmede Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Güler, olay günü Maçka Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine güvenlik görevlilerinin barikat
kurduğunu, maktulün ise içinde bulunduğu araç ile barikatı geçince polisin ateş açtığını ve bunun sonucunda

Mahkeme’nin kararını verdiğini ve kararın
tti. Aynı gün yapılan görüşmede Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek,

Maçka’da Muhammet Topalak isimli yurttaşın polis tarafından öldürülmesi olayında polisin kusurlu
bulunduğunu, ateş açan polis memurunun mahkeme tarafından tutuklanması sonucunda tutuklanma nedeniyle
zorunlu olarak açığa aldıklarını ve tahliyesiyle birlikte tekrar göreve başlattıklarını belirtti. Heyet yaptığı
incelemeler sonucunda Topalak’ın, Maçka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından yargısız infaz sonucu

olisin ifadesinde ciddi çelişkilerin olduğu, maktulün sağ yakalanma ihtimalinin olmasına
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İstanbul Zeytinburnu Tren İstasyonu’nda görev yapan özel güvenlik görevlisi Erhan Baran, 12 Ağ
“turnikeye jeton atmadan geçmek isteyen” Lokman Aslan adlı genci silahla yaraladı. Kaçak geçmek isteyen dört
kişiyle tartıştığını anlatan Erhan Baran, kendisine sopalarla saldırılınca silah kullandığını ileri sürdü.

Muş’un Kızılagaç köyünde 16 Ağustos günü korucular arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda
Sıraç Zengin isimli korucu sol ayağından yaralandı.

20 Ağustos günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir doktora ait otomobili çalan ve daha sonra.
vermek için doktordan para isteyen 3 kişi, doktora verdikleri buluşma yerine gelen polisle çatıştı. Olayda
komiser T.A. hırsızlardan Ömer B. tarafından hafif yaralanırken, komiser T.A’nın açtığı ateş sonucu Ömer B.
hayatını kaybetti.

3 Temmuz günü Van’ın Çatak ilçesine bağlı Narlı köyünün geçici köy korucusu olan Nedim Sancar, annesi
Reyhan Sancar ve Tahir Muhan’ı, koruculuk silahıyla vurarak öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen amc
Cemal Sancar’da yaralandı.

4 Temmuz günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Yolcupınar köyünde Salih Yaman adlı köy korucusu, korucu Reis
Polat’ın yaptığı düğünü kaleşnikofla silahla bastı. Düğün yapmaları için kendilerinden izin almaları gerektiğini
belirten Yaman, Reis Polat’a silahla yaraladı.

24 Temmuz günü Elazığ'ın Palu İlçesi'nde, koruculuk yapan Hasan Karabulut tartıştığı Mecit Öztekeli’yi silahı
ile vurmak isterken, oğlunu korumak isteyen

Kars merkeze bağlı Söğütlü Köyü muhtarı ve korucu olan Yücel Hatunoğlu ve akrabası em
Ekrem Hatunoğlu, bir süredir tehdit ettikleri İsmet Azgül'ün evine 31 Temmuz günü baskın yaptı. Azgül'ün
başına aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirildi. Olaydan sonra bölgeye giden polisler Yücel Hatunoğlu ve
memuru Ekrem Hatunoğlu'nu gözaltına aldı.

2 Eylül günü Denizli Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken kendisini yakalayan
polisi karnından ve bacağından bıçakla yaraladığı belirtilen

İzmir Aliağa'da 5 Eylül günü, Gülsan C. (21) adlı kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı astsubay Tayfun B. (27)
tarafından sol dizinden silahla vuruldu. Yaralı Gülsan C, sevk edildiği İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.

17 Eylül günü Gümüşhane ili Şiran ilçesi Elmaçukuru köyü civarında operasyona çıkan askeri birliğin açtığı ateş
sonucu, Elmaçukuru köyü sakinlerinden Olcay Bayrak ve Kenan Çubuk yaşamını yitirdi, İsmail Sarı ve
Selahattin Çubukçu isimli köylüler de yaralandı. İHD t
bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Heyet, 5 Kasım günü Gümüşhane Valisi Veysel
Dalmaz ile bir görüşme yaptı. Vali Dalmaz heyet üyelerine, güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu
yitiren köylüler vakası hakkında bilgi sahibi olduğunu, Şiran’da güvenlik güçlerinin yanlışlıkla iki genci
öldürdüklerini, kendisinin olay gerçekleştikten sonra göreve başladığını, olaydan sonra derhal Şiran’a gidip
cenaze törenine katıldığını, Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli güvenlik güçlerinin yaptıkları işten kaynaklı
psikolojik sebeplerle zaman zaman herşeye kuşkuyla yaklaştıklarını, dolayısıyla bu olayın da böyle bir nedenle
gerçekleşmiş olabileceğini, olayı araştırmak için Jandarma Genel
müfettişlerin gelip incelemeler yaptığını, hazırladıkları raporu şu an itibariyle Bakanlığa sunmuş olmaları
gerektiğini, ancak raporun kendisine henüz ulaşmadığını, bu olayda henüz herhangi resmi bir açıklama
yapılmadığını, ancak şahsi görüşü olarak olayda sorumluların ihmali olduğunu düşündüğünü, olaya karışan
askeri birliğin Giresun ilinden geldiğini dolayısıyla kendisinin sorumluların idari ve cezai olarak takibi
konusunda yetkili olmadığını, gelen birliğin Kelk
bilmediğini, dolayısıyla kılavuz seçiminde de ihmalin olabileceğini belirtti. Vali Veysel Dalmaz, ayrıca, genel
olarak idari işlemlerde görevli şahısların meslektaşlarını koruyucu ya da kayırıcı davra
adaletin tecellisinin önemli olduğunu, mağdurların zararlarının telafisi ile ilgilendiklerini, öldürülenlerden birinin
geriye eşi ve çocuklarının kaldığını ve Gümüşhane Valiliği’nin bu aileyi Şiran’a yerleştirdiğini ve şu an için
kiralarını ödediklerini, bu aile için ev yapımına başladıklarını, ölen diğer şahsın ailesi için de ev yapacaklarını
belirtti. Operasyon sonucunda yaralanan köylü İsmail Sarı ise şu beyanlarda bulundu:
tarihinde, ben ve Olcay BAYRAK, Kenan
Köyünden 450 metre kadar aşağıdaydık. Aşağı mahalledeki evimize doğru gidiyorduk. Saat akşam 8 sıralarıydı.
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İstanbul Zeytinburnu Tren İstasyonu’nda görev yapan özel güvenlik görevlisi Erhan Baran, 12 Ağ
“turnikeye jeton atmadan geçmek isteyen” Lokman Aslan adlı genci silahla yaraladı. Kaçak geçmek isteyen dört
kişiyle tartıştığını anlatan Erhan Baran, kendisine sopalarla saldırılınca silah kullandığını ileri sürdü.

Muş’un Kızılagaç köyünde 16 Ağustos günü korucular arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda
Sıraç Zengin isimli korucu sol ayağından yaralandı.

20 Ağustos günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir doktora ait otomobili çalan ve daha sonra.
vermek için doktordan para isteyen 3 kişi, doktora verdikleri buluşma yerine gelen polisle çatıştı. Olayda
komiser T.A. hırsızlardan Ömer B. tarafından hafif yaralanırken, komiser T.A’nın açtığı ateş sonucu Ömer B.

uz günü Van’ın Çatak ilçesine bağlı Narlı köyünün geçici köy korucusu olan Nedim Sancar, annesi
Tahir Muhan’ı, koruculuk silahıyla vurarak öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen amc

adin ilçesine bağlı Yolcupınar köyünde Salih Yaman adlı köy korucusu, korucu Reis
Polat’ın yaptığı düğünü kaleşnikofla silahla bastı. Düğün yapmaları için kendilerinden izin almaları gerektiğini

, Reis Polat’a silahla yaraladı.

nü Elazığ'ın Palu İlçesi'nde, koruculuk yapan Hasan Karabulut tartıştığı Mecit Öztekeli’yi silahı
ile vurmak isterken, oğlunu korumak isteyen Nuriye Öztekeli'yi öldürdü.

Kars merkeze bağlı Söğütlü Köyü muhtarı ve korucu olan Yücel Hatunoğlu ve akrabası em
Ekrem Hatunoğlu, bir süredir tehdit ettikleri İsmet Azgül'ün evine 31 Temmuz günü baskın yaptı. Azgül'ün
başına aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirildi. Olaydan sonra bölgeye giden polisler Yücel Hatunoğlu ve

zaltına aldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken kendisini yakalayan
polisi karnından ve bacağından bıçakla yaraladığı belirtilen Ali Özenboy (31) adlı kişi polis tarafından öldürüldü.

Eylül günü, Gülsan C. (21) adlı kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı astsubay Tayfun B. (27)
tarafından sol dizinden silahla vuruldu. Yaralı Gülsan C, sevk edildiği İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve

astanesi'nde gözaltına alındı.

günü Gümüşhane ili Şiran ilçesi Elmaçukuru köyü civarında operasyona çıkan askeri birliğin açtığı ateş
sonucu, Elmaçukuru köyü sakinlerinden Olcay Bayrak ve Kenan Çubuk yaşamını yitirdi, İsmail Sarı ve
Selahattin Çubukçu isimli köylüler de yaralandı. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım ayında oluşturulan
bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Heyet, 5 Kasım günü Gümüşhane Valisi Veysel
Dalmaz ile bir görüşme yaptı. Vali Dalmaz heyet üyelerine, güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu
yitiren köylüler vakası hakkında bilgi sahibi olduğunu, Şiran’da güvenlik güçlerinin yanlışlıkla iki genci
öldürdüklerini, kendisinin olay gerçekleştikten sonra göreve başladığını, olaydan sonra derhal Şiran’a gidip

erörle Mücadele Şubesi’nde görevli güvenlik güçlerinin yaptıkları işten kaynaklı
psikolojik sebeplerle zaman zaman herşeye kuşkuyla yaklaştıklarını, dolayısıyla bu olayın da böyle bir nedenle
gerçekleşmiş olabileceğini, olayı araştırmak için Jandarma Genel Komutanlığından ve İçişleri Bakanlığından
müfettişlerin gelip incelemeler yaptığını, hazırladıkları raporu şu an itibariyle Bakanlığa sunmuş olmaları
gerektiğini, ancak raporun kendisine henüz ulaşmadığını, bu olayda henüz herhangi resmi bir açıklama

lmadığını, ancak şahsi görüşü olarak olayda sorumluların ihmali olduğunu düşündüğünü, olaya karışan
askeri birliğin Giresun ilinden geldiğini dolayısıyla kendisinin sorumluların idari ve cezai olarak takibi
konusunda yetkili olmadığını, gelen birliğin Kelkit’den kılavuz aldıklarını ve kılavuzun bölgeyi çok iyi
bilmediğini, dolayısıyla kılavuz seçiminde de ihmalin olabileceğini belirtti. Vali Veysel Dalmaz, ayrıca, genel
olarak idari işlemlerde görevli şahısların meslektaşlarını koruyucu ya da kayırıcı davranabildiklerini, bu olayda
adaletin tecellisinin önemli olduğunu, mağdurların zararlarının telafisi ile ilgilendiklerini, öldürülenlerden birinin
geriye eşi ve çocuklarının kaldığını ve Gümüşhane Valiliği’nin bu aileyi Şiran’a yerleştirdiğini ve şu an için
kiralarını ödediklerini, bu aile için ev yapımına başladıklarını, ölen diğer şahsın ailesi için de ev yapacaklarını
belirtti. Operasyon sonucunda yaralanan köylü İsmail Sarı ise şu beyanlarda bulundu:
tarihinde, ben ve Olcay BAYRAK, Kenan ÇUBUK, Selahattin ÇUBUKÇU sakini olduğumuz Elmaçukuru
Köyünden 450 metre kadar aşağıdaydık. Aşağı mahalledeki evimize doğru gidiyorduk. Saat akşam 8 sıralarıydı.
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İstanbul Zeytinburnu Tren İstasyonu’nda görev yapan özel güvenlik görevlisi Erhan Baran, 12 Ağustos günü
“turnikeye jeton atmadan geçmek isteyen” Lokman Aslan adlı genci silahla yaraladı. Kaçak geçmek isteyen dört
kişiyle tartıştığını anlatan Erhan Baran, kendisine sopalarla saldırılınca silah kullandığını ileri sürdü.

Muş’un Kızılagaç köyünde 16 Ağustos günü korucular arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda

20 Ağustos günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir doktora ait otomobili çalan ve daha sonra. Otomobili geri
vermek için doktordan para isteyen 3 kişi, doktora verdikleri buluşma yerine gelen polisle çatıştı. Olayda
komiser T.A. hırsızlardan Ömer B. tarafından hafif yaralanırken, komiser T.A’nın açtığı ateş sonucu Ömer B.

uz günü Van’ın Çatak ilçesine bağlı Narlı köyünün geçici köy korucusu olan Nedim Sancar, annesi
Tahir Muhan’ı, koruculuk silahıyla vurarak öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen amcası

adin ilçesine bağlı Yolcupınar köyünde Salih Yaman adlı köy korucusu, korucu Reis
Polat’ın yaptığı düğünü kaleşnikofla silahla bastı. Düğün yapmaları için kendilerinden izin almaları gerektiğini

nü Elazığ'ın Palu İlçesi'nde, koruculuk yapan Hasan Karabulut tartıştığı Mecit Öztekeli’yi silahı

Kars merkeze bağlı Söğütlü Köyü muhtarı ve korucu olan Yücel Hatunoğlu ve akrabası emekli polis memuru
Ekrem Hatunoğlu, bir süredir tehdit ettikleri İsmet Azgül'ün evine 31 Temmuz günü baskın yaptı. Azgül'ün
başına aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirildi. Olaydan sonra bölgeye giden polisler Yücel Hatunoğlu ve

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken kendisini yakalayan
Ali Özenboy (31) adlı kişi polis tarafından öldürüldü.

Eylül günü, Gülsan C. (21) adlı kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı astsubay Tayfun B. (27)
tarafından sol dizinden silahla vuruldu. Yaralı Gülsan C, sevk edildiği İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve

günü Gümüşhane ili Şiran ilçesi Elmaçukuru köyü civarında operasyona çıkan askeri birliğin açtığı ateş
sonucu, Elmaçukuru köyü sakinlerinden Olcay Bayrak ve Kenan Çubuk yaşamını yitirdi, İsmail Sarı ve

arafından konuyla ilgili olarak Kasım ayında oluşturulan
bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Heyet, 5 Kasım günü Gümüşhane Valisi Veysel
Dalmaz ile bir görüşme yaptı. Vali Dalmaz heyet üyelerine, güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu yaşamını
yitiren köylüler vakası hakkında bilgi sahibi olduğunu, Şiran’da güvenlik güçlerinin yanlışlıkla iki genci
öldürdüklerini, kendisinin olay gerçekleştikten sonra göreve başladığını, olaydan sonra derhal Şiran’a gidip

erörle Mücadele Şubesi’nde görevli güvenlik güçlerinin yaptıkları işten kaynaklı
psikolojik sebeplerle zaman zaman herşeye kuşkuyla yaklaştıklarını, dolayısıyla bu olayın da böyle bir nedenle

Komutanlığından ve İçişleri Bakanlığından
müfettişlerin gelip incelemeler yaptığını, hazırladıkları raporu şu an itibariyle Bakanlığa sunmuş olmaları
gerektiğini, ancak raporun kendisine henüz ulaşmadığını, bu olayda henüz herhangi resmi bir açıklama

lmadığını, ancak şahsi görüşü olarak olayda sorumluların ihmali olduğunu düşündüğünü, olaya karışan
askeri birliğin Giresun ilinden geldiğini dolayısıyla kendisinin sorumluların idari ve cezai olarak takibi

it’den kılavuz aldıklarını ve kılavuzun bölgeyi çok iyi
bilmediğini, dolayısıyla kılavuz seçiminde de ihmalin olabileceğini belirtti. Vali Veysel Dalmaz, ayrıca, genel

nabildiklerini, bu olayda
adaletin tecellisinin önemli olduğunu, mağdurların zararlarının telafisi ile ilgilendiklerini, öldürülenlerden birinin
geriye eşi ve çocuklarının kaldığını ve Gümüşhane Valiliği’nin bu aileyi Şiran’a yerleştirdiğini ve şu an için
kiralarını ödediklerini, bu aile için ev yapımına başladıklarını, ölen diğer şahsın ailesi için de ev yapacaklarını
belirtti. Operasyon sonucunda yaralanan köylü İsmail Sarı ise şu beyanlarda bulundu: “… 17 Eylül 2004

ÇUBUK, Selahattin ÇUBUKÇU sakini olduğumuz Elmaçukuru
Köyünden 450 metre kadar aşağıdaydık. Aşağı mahalledeki evimize doğru gidiyorduk. Saat akşam 8 sıralarıydı.
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Yukarı mahalle ile aşağı mahalle arası bir km kadardır. Yolu yarılamış gibiydik. O esnada sarı
kasası olan bir kamyon geldi. Kelkit’ den gelip Torul’a gitmekte olduklarını söyleyip yolu sordular. Biz de tarif
ettik. Ardından bakınca aracın yanlış gittiğini fark ettik. Birkaç dakika geçtikten sonra dönüp geri gelmeyince
yanına gidelim de yardımcı olalım dedik. Araca tam yaklaştık ki karartıları fark ettim ve bize doğru ateş
edildi.Aracın üzerinden 3 arkadaşım vuruldu. Ben de kolumdan ve bacağımdan yara aldım. “Biz köylüyüz ateş
etmeyin!” dedim. Tam da o esnada bir mermi daha yedim. İç
deyince, komutan da kendilerine dönerek, “..kim size ateş edin dedi?” diye çıkıştı. Sonra yanıma geldiler.
Komutan bana dönerek, “…size dışarı çıkmayın denmedi mi?” diye sordu. Ben de “Hayır, kimse bize böyle b
şey demedi” diye yanıtladım. Çünkü gerçekten de bize kimse böyle bir ikaz yapmamıştı. Köylüler gelinceye
kadar bana iyi davranılmadı. Askerin biri ayağı ile göğsüme basıp silahını da bana doğrultmuştu. Sonra
Selahattin ile Olcay’ın babası olay yerine ge
yardım uyguladılar ve bu arada bir asker ‘…komutanım, bu iş bizim üzerimize kalır. İlk mermiyi bunlar attı
diyelim…’ dedi. Daha sonra bir minibüs gelip bizi Şiran Devlet Hastanesine götürdü. Bize h
ihtarında bulunulmadı. Üstelik bizim elimizde ışıldak vardı. Bize üç
evvelce de görmüşlerdi ve bizim köylü olduğumuzu biliyorlardı. Bizim elimizde biri otomatik olmak üzere toplam
3 adet av tüfeği vardı. O gün orada bizden başka kimse de yoktu. Askerlerle başkaları arasında çatışma da
olmadı. Bizim buralarda yasadışı örgüt mensubu da bulunmaz. Olayda 2 arkadaşımız öldü. Ben ve Selahattin de
yaralı olarak kurtulduk. Yaşadıklarımızdan dolayı şika
üyelerine, yukarıda belirtilen ve mağdur İsmail Sarı’nın anlattıklarına tamamen katıldığını belirtirken,
Çevrepınar köyü muhtarı kendisine askeri operasyon yapılacağının ve köylülerin dışarı çıkmaması
geldiğinin söylendiğini belirtti. Çevrepınar köylüleri ise kendilerine böyle bir bilgi verilmediğini, muhtarı
sonradan askerlerin tehditle böyle ifade vermeye ikna etmiş olabileceklerini ifade ettiler.
sonucunda askeri birlikler tarafından gerçekleştirilen operasyondan bölgede yaşayan köylülerin haberinin
olmadığı, buna ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, yörede yasadışı örgüt üyeleri ile çatışma yaşanmadığı,
köylülere ateş edilmeden evvel “dur!”
gerçekleşmiş yargısız infaz olduğu kanaatindedir.

Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Helin Yaylası’nı paylaşamayan Çatak ilçesi’ne bağlı Atlıhan köyündeki geçici
köy korucuları ile Bahçesaray’a bağlı Güney Yamaç
18 Ekim günü çatışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen çatışmada, Atlıhan köyünden geçici köy
korucusu Fethi Erdem (26) öldü.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çarşıbaşı semtinde hırsızlık
silah çektiği iddiasıyla açılan ateş sonucu öldü. Olayla ilgili olarak İHD Trabzon şubesine başvuran Ahmet
Turan, oğlunun öldürüldüğü olayda kuşkular bulunduğu iddiasında bulundu. İHD tarafından konuyla
Kasım ayında oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet olayla ilgili olarak mağdur
baba Emin Turan, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup
İnal Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon Barosu, Tabipler Odası, doktorlar ve görgü
tanıkları ile görüşmelerde bulundu. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ile 5 Kasım günü yapılan
görüşmede Savcı Güler, dosyaya Vakfikebir Savcılığının baktığını, aynı gün bir
olduğunu, polisle hırsız arasında kovalamaca yaşandığını, öldürülen şahsın elinde tabancası olduğunu ve 13
mermili şarjörden birisinin silahın haznesinde ve atışa hazır vaziyette olduğunu, olayı soruşturan savcının,
polisin ateş etmesini nefsi müdafaa olarak mütalaa ettiğini ve bu nedenle de polisi tutuklama gereği duymamış
olduğunu, konuya ilişkin Adli Tıp raporunu beklediklerini, polisin haksız tutuklanmasının insan hakkı ihlali
anlamına geldiğini, polisin tutuklanması ve sonras
edilmiş olacağını ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal Demir’de hazırlık soruşturmasının gizli olduğunu,
inceleme isteyen avukatların dosyanın tarafı olmadığını ve bu nedenle heyet üyesi avuka
reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini
belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile yapılan görüşmede Trabzon ili
Vakfıkebir ilçesi Çarşıbaşı semtinde Emin Turan isimli yurttaşın öldürülmesine ilişkin ne tür işlemleri
başlattıklarını sorulması üzerine, bu vakada polis ile hırsızlık olayının zanlısının karşı karşıya geldiklerini ve
polise silah doğrultulduğu için polisin de ateş ettiğini; ateş e
olacağını, atış mesafesinin 10 metreden az bir mesafe olduğunu, bu olayda polisin tutuklanmadığını ve
kendilerinin de ateş eden polis memurunu açığa almadıklarını, ancak ileride tutuklanması durumunda ya d
gerek görmeleri durumunda açığa alabileceklerini ifade etti. Baba Ahmet Turan ile 6 Kasım günü yapılan
görüşmede, oğlunun geçmişte bazı suçlar işlediğini ancak vurulmayı hak etmediğini, olaydan sonra kendilerine
ulaşabilecekleri birden fazla telefon olma
olayda hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine bulunan Cevat Akkaya ile heyet üyelerinden Av.
Abdulvahap Ertan ve Av.Melihe Yıldırım Vakfıkebir Cezaevi’nde görüştü. Akkaya, “…B
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Yukarı mahalle ile aşağı mahalle arası bir km kadardır. Yolu yarılamış gibiydik. O esnada sarı
kasası olan bir kamyon geldi. Kelkit’ den gelip Torul’a gitmekte olduklarını söyleyip yolu sordular. Biz de tarif
ettik. Ardından bakınca aracın yanlış gittiğini fark ettik. Birkaç dakika geçtikten sonra dönüp geri gelmeyince

m de yardımcı olalım dedik. Araca tam yaklaştık ki karartıları fark ettim ve bize doğru ateş
edildi.Aracın üzerinden 3 arkadaşım vuruldu. Ben de kolumdan ve bacağımdan yara aldım. “Biz köylüyüz ateş
etmeyin!” dedim. Tam da o esnada bir mermi daha yedim. İçlerinden biri gülerek ”..komutanım vurduk!”
deyince, komutan da kendilerine dönerek, “..kim size ateş edin dedi?” diye çıkıştı. Sonra yanıma geldiler.
Komutan bana dönerek, “…size dışarı çıkmayın denmedi mi?” diye sordu. Ben de “Hayır, kimse bize böyle b
şey demedi” diye yanıtladım. Çünkü gerçekten de bize kimse böyle bir ikaz yapmamıştı. Köylüler gelinceye
kadar bana iyi davranılmadı. Askerin biri ayağı ile göğsüme basıp silahını da bana doğrultmuştu. Sonra
Selahattin ile Olcay’ın babası olay yerine geldikten sonra kötü muamele yapmadılar. Bana daha sonra ilk
yardım uyguladılar ve bu arada bir asker ‘…komutanım, bu iş bizim üzerimize kalır. İlk mermiyi bunlar attı

dedi. Daha sonra bir minibüs gelip bizi Şiran Devlet Hastanesine götürdü. Bize h
ihtarında bulunulmadı. Üstelik bizim elimizde ışıldak vardı. Bize üç-beş dakika önce yolu sormuşlardı. Yani bizi
evvelce de görmüşlerdi ve bizim köylü olduğumuzu biliyorlardı. Bizim elimizde biri otomatik olmak üzere toplam

feği vardı. O gün orada bizden başka kimse de yoktu. Askerlerle başkaları arasında çatışma da
olmadı. Bizim buralarda yasadışı örgüt mensubu da bulunmaz. Olayda 2 arkadaşımız öldü. Ben ve Selahattin de
yaralı olarak kurtulduk. Yaşadıklarımızdan dolayı şikayetçi oldum.” Mağdurlardan Selahattin Çubukçu da, heyet
üyelerine, yukarıda belirtilen ve mağdur İsmail Sarı’nın anlattıklarına tamamen katıldığını belirtirken,
Çevrepınar köyü muhtarı kendisine askeri operasyon yapılacağının ve köylülerin dışarı çıkmaması
geldiğinin söylendiğini belirtti. Çevrepınar köylüleri ise kendilerine böyle bir bilgi verilmediğini, muhtarı
sonradan askerlerin tehditle böyle ifade vermeye ikna etmiş olabileceklerini ifade ettiler.

er tarafından gerçekleştirilen operasyondan bölgede yaşayan köylülerin haberinin
olmadığı, buna ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, yörede yasadışı örgüt üyeleri ile çatışma yaşanmadığı,

“dur!” ihtarında bulunulmadığı; sonuç itibariyle olayın sivillere yönelik
gerçekleşmiş yargısız infaz olduğu kanaatindedir.

Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Helin Yaylası’nı paylaşamayan Çatak ilçesi’ne bağlı Atlıhan köyündeki geçici
köy korucuları ile Bahçesaray’a bağlı Güney Yamaç ve Yaşlı Kavak Köyündeki geçici köy korucuları arasında
18 Ekim günü çatışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen çatışmada, Atlıhan köyünden geçici köy

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çarşıbaşı semtinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Emin Turan
silah çektiği iddiasıyla açılan ateş sonucu öldü. Olayla ilgili olarak İHD Trabzon şubesine başvuran Ahmet
Turan, oğlunun öldürüldüğü olayda kuşkular bulunduğu iddiasında bulundu. İHD tarafından konuyla
Kasım ayında oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet olayla ilgili olarak mağdur
baba Emin Turan, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup

Müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon Barosu, Tabipler Odası, doktorlar ve görgü
tanıkları ile görüşmelerde bulundu. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ile 5 Kasım günü yapılan
görüşmede Savcı Güler, dosyaya Vakfikebir Savcılığının baktığını, aynı gün birden fazla hırsızlık ihbarı
olduğunu, polisle hırsız arasında kovalamaca yaşandığını, öldürülen şahsın elinde tabancası olduğunu ve 13
mermili şarjörden birisinin silahın haznesinde ve atışa hazır vaziyette olduğunu, olayı soruşturan savcının,

etmesini nefsi müdafaa olarak mütalaa ettiğini ve bu nedenle de polisi tutuklama gereği duymamış
olduğunu, konuya ilişkin Adli Tıp raporunu beklediklerini, polisin haksız tutuklanmasının insan hakkı ihlali
anlamına geldiğini, polisin tutuklanması ve sonrasında beraat etmesi durumunda bu defa onun hakkının ihlal
edilmiş olacağını ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal Demir’de hazırlık soruşturmasının gizli olduğunu,
inceleme isteyen avukatların dosyanın tarafı olmadığını ve bu nedenle heyet üyesi avuka
reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini
belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile yapılan görüşmede Trabzon ili

semtinde Emin Turan isimli yurttaşın öldürülmesine ilişkin ne tür işlemleri
başlattıklarını sorulması üzerine, bu vakada polis ile hırsızlık olayının zanlısının karşı karşıya geldiklerini ve
polise silah doğrultulduğu için polisin de ateş ettiğini; ateş etmese şu anda onun yerine söz konusu polisin ölmüş
olacağını, atış mesafesinin 10 metreden az bir mesafe olduğunu, bu olayda polisin tutuklanmadığını ve
kendilerinin de ateş eden polis memurunu açığa almadıklarını, ancak ileride tutuklanması durumunda ya d
gerek görmeleri durumunda açığa alabileceklerini ifade etti. Baba Ahmet Turan ile 6 Kasım günü yapılan
görüşmede, oğlunun geçmişte bazı suçlar işlediğini ancak vurulmayı hak etmediğini, olaydan sonra kendilerine
ulaşabilecekleri birden fazla telefon olmasına rağmen, olaydan 2 gün sonra haber verildiğini, belirtti. Aynı
olayda hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine bulunan Cevat Akkaya ile heyet üyelerinden Av.
Abdulvahap Ertan ve Av.Melihe Yıldırım Vakfıkebir Cezaevi’nde görüştü. Akkaya, “…B
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Yukarı mahalle ile aşağı mahalle arası bir km kadardır. Yolu yarılamış gibiydik. O esnada sarı kupası ve beyaz
kasası olan bir kamyon geldi. Kelkit’ den gelip Torul’a gitmekte olduklarını söyleyip yolu sordular. Biz de tarif
ettik. Ardından bakınca aracın yanlış gittiğini fark ettik. Birkaç dakika geçtikten sonra dönüp geri gelmeyince

m de yardımcı olalım dedik. Araca tam yaklaştık ki karartıları fark ettim ve bize doğru ateş
edildi.Aracın üzerinden 3 arkadaşım vuruldu. Ben de kolumdan ve bacağımdan yara aldım. “Biz köylüyüz ateş

lerinden biri gülerek ”..komutanım vurduk!”
deyince, komutan da kendilerine dönerek, “..kim size ateş edin dedi?” diye çıkıştı. Sonra yanıma geldiler.
Komutan bana dönerek, “…size dışarı çıkmayın denmedi mi?” diye sordu. Ben de “Hayır, kimse bize böyle bir
şey demedi” diye yanıtladım. Çünkü gerçekten de bize kimse böyle bir ikaz yapmamıştı. Köylüler gelinceye
kadar bana iyi davranılmadı. Askerin biri ayağı ile göğsüme basıp silahını da bana doğrultmuştu. Sonra

ldikten sonra kötü muamele yapmadılar. Bana daha sonra ilk
yardım uyguladılar ve bu arada bir asker ‘…komutanım, bu iş bizim üzerimize kalır. İlk mermiyi bunlar attı

dedi. Daha sonra bir minibüs gelip bizi Şiran Devlet Hastanesine götürdü. Bize hiçbir şekilde “dur”
beş dakika önce yolu sormuşlardı. Yani bizi

evvelce de görmüşlerdi ve bizim köylü olduğumuzu biliyorlardı. Bizim elimizde biri otomatik olmak üzere toplam
feği vardı. O gün orada bizden başka kimse de yoktu. Askerlerle başkaları arasında çatışma da

olmadı. Bizim buralarda yasadışı örgüt mensubu da bulunmaz. Olayda 2 arkadaşımız öldü. Ben ve Selahattin de
Mağdurlardan Selahattin Çubukçu da, heyet

üyelerine, yukarıda belirtilen ve mağdur İsmail Sarı’nın anlattıklarına tamamen katıldığını belirtirken,
Çevrepınar köyü muhtarı kendisine askeri operasyon yapılacağının ve köylülerin dışarı çıkmaması ikazı
geldiğinin söylendiğini belirtti. Çevrepınar köylüleri ise kendilerine böyle bir bilgi verilmediğini, muhtarı

Heyet yaptığı inceleme
er tarafından gerçekleştirilen operasyondan bölgede yaşayan köylülerin haberinin

olmadığı, buna ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, yörede yasadışı örgüt üyeleri ile çatışma yaşanmadığı,
; sonuç itibariyle olayın sivillere yönelik

Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Helin Yaylası’nı paylaşamayan Çatak ilçesi’ne bağlı Atlıhan köyündeki geçici
ve Yaşlı Kavak Köyündeki geçici köy korucuları arasında

18 Ekim günü çatışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen çatışmada, Atlıhan köyünden geçici köy

Emin Turan, 28 Ekim günü polise
silah çektiği iddiasıyla açılan ateş sonucu öldü. Olayla ilgili olarak İHD Trabzon şubesine başvuran Ahmet
Turan, oğlunun öldürüldüğü olayda kuşkular bulunduğu iddiasında bulundu. İHD tarafından konuyla ilgili olarak
Kasım ayında oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet olayla ilgili olarak mağdur
baba Emin Turan, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup

Müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon Barosu, Tabipler Odası, doktorlar ve görgü
tanıkları ile görüşmelerde bulundu. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ile 5 Kasım günü yapılan

den fazla hırsızlık ihbarı
olduğunu, polisle hırsız arasında kovalamaca yaşandığını, öldürülen şahsın elinde tabancası olduğunu ve 13
mermili şarjörden birisinin silahın haznesinde ve atışa hazır vaziyette olduğunu, olayı soruşturan savcının,

etmesini nefsi müdafaa olarak mütalaa ettiğini ve bu nedenle de polisi tutuklama gereği duymamış
olduğunu, konuya ilişkin Adli Tıp raporunu beklediklerini, polisin haksız tutuklanmasının insan hakkı ihlali

ında beraat etmesi durumunda bu defa onun hakkının ihlal
edilmiş olacağını ileri sürdü. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal Demir’de hazırlık soruşturmasının gizli olduğunu,
inceleme isteyen avukatların dosyanın tarafı olmadığını ve bu nedenle heyet üyesi avukatların talebini
reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini
belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile yapılan görüşmede Trabzon ili

semtinde Emin Turan isimli yurttaşın öldürülmesine ilişkin ne tür işlemleri
başlattıklarını sorulması üzerine, bu vakada polis ile hırsızlık olayının zanlısının karşı karşıya geldiklerini ve

tmese şu anda onun yerine söz konusu polisin ölmüş
olacağını, atış mesafesinin 10 metreden az bir mesafe olduğunu, bu olayda polisin tutuklanmadığını ve
kendilerinin de ateş eden polis memurunu açığa almadıklarını, ancak ileride tutuklanması durumunda ya da
gerek görmeleri durumunda açığa alabileceklerini ifade etti. Baba Ahmet Turan ile 6 Kasım günü yapılan
görüşmede, oğlunun geçmişte bazı suçlar işlediğini ancak vurulmayı hak etmediğini, olaydan sonra kendilerine

sına rağmen, olaydan 2 gün sonra haber verildiğini, belirtti. Aynı
olayda hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine bulunan Cevat Akkaya ile heyet üyelerinden Av.
Abdulvahap Ertan ve Av.Melihe Yıldırım Vakfıkebir Cezaevi’nde görüştü. Akkaya, “…Ben olay öncesi
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Trabzon’a gidip Emin Turan’ a ait olan arabayı alıp getirecektim. Emin’ den ayrılıp yola çıktım. Bir arabaya el
kaldırdım. Aracın durup beni aldığı esnada, aracın polis arabası olduğunu anladım. Bana “arabaya bin!” dediler,
o esnada araçta iki tane polis vardı. Az sonra biri indi. Emin’in olduğu yere doğru gitti. Diğeri beni alıp önce
olay yerinin yanındaki petrol istasyonuna gittik. Orada bulunanlara sorup “az önce Trabzon’a buradan araç gider
mi diye soran şahıs bu muydu?” diye sordu. Onl
bulunduğu yere doğru geldi. Polisler aracın polis aracı olduğunun anlaşılmaması için aracın farlarını
söndürmüşlerdi .Gece saat 21.30 civarındaydı.. Bu esnada ben diğer polisin yüzünü net görüyord
onu!“ diye bağırıyordu. Emin’i vuran polisin “dur!” diye ikaz ettiğini duymadım. Ama belki de ben aracın içinde
olduğum için duymadım.Olaydan sonra olayı görüp duyduğunu ve Emin’in silah doğrulttuğunu söyleyen
kadının ifadesi doğru değil. Olay yerinde ben ve Emin’den başka kimse yoktu. Benim bildiğim kadarıyla
Emin’de silah yoktu. Gündüz de Emin’in yanındaydım o zaman da silahı yoktu. Emin’de silah olsa polisin onu
vurması mümkün değildi. Bence Emin’in kaçma ihtimali de yoktu. Ben önce vurulan
bilmediğimi söyledim. Fakat sabah karakola gelen sivil ekip “…vurulan Eyüp değil Emin’dir. Senin dayın oğlu
Emin“ dediler. Bu arada heyetin Trabzon ilinde bulunduğu esnada basına açıklamalarda bulunan Trabzon
Emniyet Müdür Yardımcısı “İHD h
geldiler.” şeklinde açıklamalar yaparken, Turan’ın polise doğrulttuğu iddia edilen silah üzerinde yapılan parmak
izi incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanmadığını, olay yeri
başka şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerine tahkikat yapılmadığını, savcılığın olaydan hemen sonra
ilgililerin ve de özellikle olayda sağ yakalandığı iddia edilen tutuklu sanık Cevat Akkaya’nın ifadesini
almadığını tespit etti. Tanıkların ifadeleri ise olaydan birkaç gün sonra alındı.
maktul Emin Turan’ın yargısız infaz sonucu güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü, bunun en açık kanıtının
da maktule ait olduğu iddia edilen silahta maktule ait parmak izlerinin bulunmamasının olduğunu, yine silahın
bulunduğu yer ile maktulün cesedinin pozisyonunun olayın polise yöneltilmiş silah akabinde olduğu iddiasının
delillerle tutarlı ve ikna edici olmadığı, olayda öldürme kastiyle
ele geçirilmesi için çaba sarf edilmediği ve yargısız infaz sonucu öldürüldüğü kanaatindedir.

Şırnak’ın 1992 yılında boşaltılan merkeze bağlı Heştan (Yoğurtçular) köyüne, 28 Ekim günü geri dönen köy
sakinleri, komşu köy olan Dehlabi’de (Özveren) bulunan korucuların saldırısına uğradı. Korucuların, geçmişte 2
köy arasında yaşanan su, mera ve sınır anlaşmazlığını bahane ederek gerçekleştirdiği silahlı saldırıda,
ve Hüseyin Ergin (35) kardeşler yaral

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) güvenlik görevlisi olarak
çalışan ve Bağlık Mahallesi'ndeki Erdemir lojmanlarında devriye görevi yapan Ü.Y, 17 Kasım günü binanın arka
tarafından mazgal kapağını sökmey
Havaya uyarı ateşi açan Ü.Y, ikinci kez açtığı uyarı ateşinde, kaçmaya çalışan Çakmakçı’yı sırtından vurdu.
Ölen kardeşi ile birlikte demir çaldığı iddia edilen F.Ç. ise olay anını "Ben a
çöplere bakıyordum. O esnada Erdemir güvenlik görevlisi bize ateş etmeye başladı. Bir kurşun benim yanımdan
geçti. Görevli, ağabeyimin peşinden koşmaya başladı ve ona ateş etti sırtından vurdu" dedi. Ü.Y, gözaltına
alındı.

İHD Mersin şubesine 20 Kasım günü başvuruda bulunan Vesile ve Suphi Geyik, kardeşleri
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorsikletli polisler tarafından silahla yaralandığını iddia ettiler.
Başvurucular, kardeşlerinin psikolojik sorunla
Çarşı Karakolu civarında araba ile gezerken polisler tarafından durdurulduklarını, Suphi Geyik’in birden
panikleyerek kaçması üzerine, polisler tarafından kendisine 7
ve bacağından yaralandığını ifade etti. Başvurucular polisin, kardeşlerinin kendilerine silah çektiği iddiasında
bulunduğunu ve olay sonrası kardeşlerinin tutuklanarak Adana Askeri Cezaevi’ne gönderildiğini belirttiler.
Şube tarafından olayın tanıkları ile yapılan görüşmelerde ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapılan
incelemede, Suphi Geyik hakkında açılan hazırlık soruşturması evrakı kapsamında suç aleti olarak ele geçirilmiş
herhangi bir silaha ilişkin kayda rastlanmadı.

İHD Mardin şubesine yapılan başvuruda; 21 Kasım günü saat 17.00 dolaylarında Mardin İli Kızıltepe İlçesinin
Turgut Özal Mahallesinde meydana gelen olayda
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda yaşamlarını yitirdiği, bunun yaşam hakkı ihlali olduğu belirtilerek
yardım talebinde bulunuldu. İHD tarafından oluşturulan bir heyet, 23 Kasım günü Kızıltepe ilçesinde
incelemelerde bulundu. Heyetin inceleme ön
Kaymakamı Engin Durmaz ve Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç’tan randevu talebine
sadece Cumhuriyet Savcısı olumlu cevap verdi. Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30), eşinin
şoförü olduğunu, oğlu Uğur’un ise 1992 doğumlu ve ilk okul 5. sınıf öğrencisi olduğunu, olayın olduğu günün
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Trabzon’a gidip Emin Turan’ a ait olan arabayı alıp getirecektim. Emin’ den ayrılıp yola çıktım. Bir arabaya el
kaldırdım. Aracın durup beni aldığı esnada, aracın polis arabası olduğunu anladım. Bana “arabaya bin!” dediler,

iki tane polis vardı. Az sonra biri indi. Emin’in olduğu yere doğru gitti. Diğeri beni alıp önce
olay yerinin yanındaki petrol istasyonuna gittik. Orada bulunanlara sorup “az önce Trabzon’a buradan araç gider
mi diye soran şahıs bu muydu?” diye sordu. Onlar da “hayır” diye yanıtlayınca, arkadan dolanıp Emin’ in
bulunduğu yere doğru geldi. Polisler aracın polis aracı olduğunun anlaşılmaması için aracın farlarını
söndürmüşlerdi .Gece saat 21.30 civarındaydı.. Bu esnada ben diğer polisin yüzünü net görüyord
onu!“ diye bağırıyordu. Emin’i vuran polisin “dur!” diye ikaz ettiğini duymadım. Ama belki de ben aracın içinde
olduğum için duymadım.Olaydan sonra olayı görüp duyduğunu ve Emin’in silah doğrulttuğunu söyleyen

y yerinde ben ve Emin’den başka kimse yoktu. Benim bildiğim kadarıyla
Emin’de silah yoktu. Gündüz de Emin’in yanındaydım o zaman da silahı yoktu. Emin’de silah olsa polisin onu
vurması mümkün değildi. Bence Emin’in kaçma ihtimali de yoktu. Ben önce vurulan
bilmediğimi söyledim. Fakat sabah karakola gelen sivil ekip “…vurulan Eyüp değil Emin’dir. Senin dayın oğlu
Emin“ dediler. Bu arada heyetin Trabzon ilinde bulunduğu esnada basına açıklamalarda bulunan Trabzon
Emniyet Müdür Yardımcısı “İHD her zaman polis düşmanıdır. Polisi yıpratmak istiyorlar, o nedenle buraya
geldiler.” şeklinde açıklamalar yaparken, Turan’ın polise doğrulttuğu iddia edilen silah üzerinde yapılan parmak
izi incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanmadığını, olay yerinin başka bir yer olabileceği ve olayın
başka şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerine tahkikat yapılmadığını, savcılığın olaydan hemen sonra
ilgililerin ve de özellikle olayda sağ yakalandığı iddia edilen tutuklu sanık Cevat Akkaya’nın ifadesini
almadığını tespit etti. Tanıkların ifadeleri ise olaydan birkaç gün sonra alındı. Heyet yaptığı araştırma sonucu,
maktul Emin Turan’ın yargısız infaz sonucu güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü, bunun en açık kanıtının

ilen silahta maktule ait parmak izlerinin bulunmamasının olduğunu, yine silahın
bulunduğu yer ile maktulün cesedinin pozisyonunun olayın polise yöneltilmiş silah akabinde olduğu iddiasının
delillerle tutarlı ve ikna edici olmadığı, olayda öldürme kastiyle hareket edildiği, sonuç itibariyle maktulün sağ
ele geçirilmesi için çaba sarf edilmediği ve yargısız infaz sonucu öldürüldüğü kanaatindedir.

Şırnak’ın 1992 yılında boşaltılan merkeze bağlı Heştan (Yoğurtçular) köyüne, 28 Ekim günü geri dönen köy
ri, komşu köy olan Dehlabi’de (Özveren) bulunan korucuların saldırısına uğradı. Korucuların, geçmişte 2

köy arasında yaşanan su, mera ve sınır anlaşmazlığını bahane ederek gerçekleştirdiği silahlı saldırıda,
(35) kardeşler yaralandı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) güvenlik görevlisi olarak
çalışan ve Bağlık Mahallesi'ndeki Erdemir lojmanlarında devriye görevi yapan Ü.Y, 17 Kasım günü binanın arka
tarafından mazgal kapağını sökmeye çalışan Tamer Çakmakçı (19) isimli kişiyi silahla burarak öldürdü.
Havaya uyarı ateşi açan Ü.Y, ikinci kez açtığı uyarı ateşinde, kaçmaya çalışan Çakmakçı’yı sırtından vurdu.
Ölen kardeşi ile birlikte demir çaldığı iddia edilen F.Ç. ise olay anını "Ben ağabeyimle birlikte çöp bidonlarında
çöplere bakıyordum. O esnada Erdemir güvenlik görevlisi bize ateş etmeye başladı. Bir kurşun benim yanımdan
geçti. Görevli, ağabeyimin peşinden koşmaya başladı ve ona ateş etti sırtından vurdu" dedi. Ü.Y, gözaltına

İHD Mersin şubesine 20 Kasım günü başvuruda bulunan Vesile ve Suphi Geyik, kardeşleri
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorsikletli polisler tarafından silahla yaralandığını iddia ettiler.
Başvurucular, kardeşlerinin psikolojik sorunları nedeniyle askerden izin aldığını, arkadaşları ile birlikte Mersin
Çarşı Karakolu civarında araba ile gezerken polisler tarafından durdurulduklarını, Suphi Geyik’in birden
panikleyerek kaçması üzerine, polisler tarafından kendisine 7-8 el ateş edildiğini, açılan ateş sonucu kalçasından
ve bacağından yaralandığını ifade etti. Başvurucular polisin, kardeşlerinin kendilerine silah çektiği iddiasında
bulunduğunu ve olay sonrası kardeşlerinin tutuklanarak Adana Askeri Cezaevi’ne gönderildiğini belirttiler.

be tarafından olayın tanıkları ile yapılan görüşmelerde ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapılan
incelemede, Suphi Geyik hakkında açılan hazırlık soruşturması evrakı kapsamında suç aleti olarak ele geçirilmiş

tlanmadı.

İHD Mardin şubesine yapılan başvuruda; 21 Kasım günü saat 17.00 dolaylarında Mardin İli Kızıltepe İlçesinin
Turgut Özal Mahallesinde meydana gelen olayda Ahmet Kaymaz (30) ve 12 yaşındaki oğlu
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda yaşamlarını yitirdiği, bunun yaşam hakkı ihlali olduğu belirtilerek
yardım talebinde bulunuldu. İHD tarafından oluşturulan bir heyet, 23 Kasım günü Kızıltepe ilçesinde
incelemelerde bulundu. Heyetin inceleme öncesi yazılı olarak Mardin Valisi Temel Koçaklar, Kızıltepe
Kaymakamı Engin Durmaz ve Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç’tan randevu talebine
sadece Cumhuriyet Savcısı olumlu cevap verdi. Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30), eşinin
şoförü olduğunu, oğlu Uğur’un ise 1992 doğumlu ve ilk okul 5. sınıf öğrencisi olduğunu, olayın olduğu günün
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Trabzon’a gidip Emin Turan’ a ait olan arabayı alıp getirecektim. Emin’ den ayrılıp yola çıktım. Bir arabaya el
kaldırdım. Aracın durup beni aldığı esnada, aracın polis arabası olduğunu anladım. Bana “arabaya bin!” dediler,

iki tane polis vardı. Az sonra biri indi. Emin’in olduğu yere doğru gitti. Diğeri beni alıp önce
olay yerinin yanındaki petrol istasyonuna gittik. Orada bulunanlara sorup “az önce Trabzon’a buradan araç gider

ar da “hayır” diye yanıtlayınca, arkadan dolanıp Emin’ in
bulunduğu yere doğru geldi. Polisler aracın polis aracı olduğunun anlaşılmaması için aracın farlarını
söndürmüşlerdi .Gece saat 21.30 civarındaydı.. Bu esnada ben diğer polisin yüzünü net görüyordum.”..vurdum
onu!“ diye bağırıyordu. Emin’i vuran polisin “dur!” diye ikaz ettiğini duymadım. Ama belki de ben aracın içinde
olduğum için duymadım.Olaydan sonra olayı görüp duyduğunu ve Emin’in silah doğrulttuğunu söyleyen

y yerinde ben ve Emin’den başka kimse yoktu. Benim bildiğim kadarıyla
Emin’de silah yoktu. Gündüz de Emin’in yanındaydım o zaman da silahı yoktu. Emin’de silah olsa polisin onu
vurması mümkün değildi. Bence Emin’in kaçma ihtimali de yoktu. Ben önce vurulanın kim olduğunu
bilmediğimi söyledim. Fakat sabah karakola gelen sivil ekip “…vurulan Eyüp değil Emin’dir. Senin dayın oğlu
Emin“ dediler. Bu arada heyetin Trabzon ilinde bulunduğu esnada basına açıklamalarda bulunan Trabzon

er zaman polis düşmanıdır. Polisi yıpratmak istiyorlar, o nedenle buraya
geldiler.” şeklinde açıklamalar yaparken, Turan’ın polise doğrulttuğu iddia edilen silah üzerinde yapılan parmak

nin başka bir yer olabileceği ve olayın
başka şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerine tahkikat yapılmadığını, savcılığın olaydan hemen sonra
ilgililerin ve de özellikle olayda sağ yakalandığı iddia edilen tutuklu sanık Cevat Akkaya’nın ifadesini

Heyet yaptığı araştırma sonucu,
maktul Emin Turan’ın yargısız infaz sonucu güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü, bunun en açık kanıtının

ilen silahta maktule ait parmak izlerinin bulunmamasının olduğunu, yine silahın
bulunduğu yer ile maktulün cesedinin pozisyonunun olayın polise yöneltilmiş silah akabinde olduğu iddiasının

hareket edildiği, sonuç itibariyle maktulün sağ
ele geçirilmesi için çaba sarf edilmediği ve yargısız infaz sonucu öldürüldüğü kanaatindedir.

Şırnak’ın 1992 yılında boşaltılan merkeze bağlı Heştan (Yoğurtçular) köyüne, 28 Ekim günü geri dönen köy
ri, komşu köy olan Dehlabi’de (Özveren) bulunan korucuların saldırısına uğradı. Korucuların, geçmişte 2

köy arasında yaşanan su, mera ve sınır anlaşmazlığını bahane ederek gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Yusuf (30)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) güvenlik görevlisi olarak
çalışan ve Bağlık Mahallesi'ndeki Erdemir lojmanlarında devriye görevi yapan Ü.Y, 17 Kasım günü binanın arka

(19) isimli kişiyi silahla burarak öldürdü.
Havaya uyarı ateşi açan Ü.Y, ikinci kez açtığı uyarı ateşinde, kaçmaya çalışan Çakmakçı’yı sırtından vurdu.

ğabeyimle birlikte çöp bidonlarında
çöplere bakıyordum. O esnada Erdemir güvenlik görevlisi bize ateş etmeye başladı. Bir kurşun benim yanımdan
geçti. Görevli, ağabeyimin peşinden koşmaya başladı ve ona ateş etti sırtından vurdu" dedi. Ü.Y, gözaltına

İHD Mersin şubesine 20 Kasım günü başvuruda bulunan Vesile ve Suphi Geyik, kardeşleri Suphi Geyik’in
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorsikletli polisler tarafından silahla yaralandığını iddia ettiler.

rı nedeniyle askerden izin aldığını, arkadaşları ile birlikte Mersin
Çarşı Karakolu civarında araba ile gezerken polisler tarafından durdurulduklarını, Suphi Geyik’in birden

, açılan ateş sonucu kalçasından
ve bacağından yaralandığını ifade etti. Başvurucular polisin, kardeşlerinin kendilerine silah çektiği iddiasında
bulunduğunu ve olay sonrası kardeşlerinin tutuklanarak Adana Askeri Cezaevi’ne gönderildiğini belirttiler.

be tarafından olayın tanıkları ile yapılan görüşmelerde ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapılan
incelemede, Suphi Geyik hakkında açılan hazırlık soruşturması evrakı kapsamında suç aleti olarak ele geçirilmiş

İHD Mardin şubesine yapılan başvuruda; 21 Kasım günü saat 17.00 dolaylarında Mardin İli Kızıltepe İlçesinin
(30) ve 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz’ın

güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda yaşamlarını yitirdiği, bunun yaşam hakkı ihlali olduğu belirtilerek
yardım talebinde bulunuldu. İHD tarafından oluşturulan bir heyet, 23 Kasım günü Kızıltepe ilçesinde

cesi yazılı olarak Mardin Valisi Temel Koçaklar, Kızıltepe
Kaymakamı Engin Durmaz ve Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç’tan randevu talebine
sadece Cumhuriyet Savcısı olumlu cevap verdi. Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30), eşinin kamyon
şoförü olduğunu, oğlu Uğur’un ise 1992 doğumlu ve ilk okul 5. sınıf öğrencisi olduğunu, olayın olduğu günün
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bir sonraki gününde eşinin İskenderun’a yük almaya gitmek için sefer hazırlıkları yaptığını, olayın olduğu akşam
saat 16:30 sularında eşinin kamyona yerleştirmek üzere evde bulunan battaniye, yatak vb. eşyalarını oğlu Uğur
ile birlikte alarak sokağa çıktığını, her ikisinin ayağında da terlik olduğunu, kamyonun evin 40
ilerisinde ana caddenin kenarında park halinde olduğunu, eşi v
sesleri duyduklarını, bu sırada evde kendisi dışında üç çocuğu ve kayınvalidesi olduğunu, silah sesleri üzerine
korkarak aynı zamanda akrabaları olan yan komşunun avlusuna geçtiklerini, bu sırada oğlu Uğur’u
önünde diz çökertilmiş bir şekilde boynu yere eğik olarak oturtulduğunu gördüğünü, daha sonra silah seslerinin
aralıklı olarak gelmeye devam ettiğini, bir müddet sonra polislerin geldiğini ve evde arama yaptıklarını, savcının
gelerek kendilerini götürdüğünü ve ifadelerini aldığını belirtti. Ahmet Kaymaz’ın komşusu ve vekil öğretmenlik
yapan Ahmet Tekin (23) ise olayın olduğu saatte evde bulunduğunu, silah sesleri duyduğunu, aralıklı olarak 20
dakika kadar sürdüğünü, daha sonra polislerin eve geld
aramaya katılmasını istediklerini, onlara eşlik ettiğini, savcının da aramada hazır bulunduğunu, ev araması
bittikten sonra savcıyla birlikte kamyonun yanına gittiklerini, kamyonun ön tarafında yatan kişile
kendisine gösterdiklerini ve tanıyıp tanımadığını sorduklarını, eğilip bakınca yerde yatan kişinin kendi okulunda
öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi ve komşusu Uğur olduğunu belirttiğini, bunun üzerine polislerin şaşkınlık
geçirerek “emin misin” diye tekrar sorduklarını, Uğur’un kamyonun ön kısmında yerde, sağ tarafının üzerine
yatmış, sağ eli de az yakınında bulunan uzun namlulu bir silahın üzerinde eğreti bir şekilde durduğunu, daha
sonra kamyonun (tanker) şoför kapısının yaklaşık bir metre yanı
şahsı kendisine gösterdiklerini, bu kişinin de Ahmet olduğunu ve az ileride yatan Uğurun babası olduğunu
söylediğini, bu arada savcının 112 acil servis görevlilerine hitaben “müdahale ettiniz mi” dediğini, onlar
ancak ön taraftakinin (Uğur) nabzına bakabildiklerini, polislerin daha fazlasına izin vermediğini belirtince
savcının “sizin işiniz nedir” diyerek kızdığını, daha sonra otopside kimlik tanıklığı yapmak üzere savcının
nezaretinde hastaneye gittiklerini belirtti. Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç ise heyetle
yaptığı görüşmede şu beyanda bulundu “Cumartesi ( 20.11.2004)günü güvenlik güçlerinin alınan bir istihbarat
neticesinde söz konusu olayın geçtiği evi benim bilgim dahilinde izle
silahlı militanların olduğu ve silahlı eylem hazırlığı içinde oldukları bildirilmişti. Ancak kaldıkları evde aynı
zamanda bir ailenin yaşadığı ve evde çocukların da olabileceği ihtimaline binaen eve yönelik bir op
gerçekleştirilmesini istemedik.Pazar günü de devam eden izleme bilgim dahilindeydi.Olayın olduğu gün saat
16:30-17:00 sularında söz konusu evden iki şahısın dışarı çıktığı tespit ediliyor, bu şahıslara dur ihtarında
bulunan güvenlik güçlerine karşı silahla karşılık veriliyor, çıkan çatışmada iki şahıs da olay yerinde yaşamını
yitiriyor. Orada bulunan ana caddeden her gün saat 17:30
bir servis aracı geçmektedir. Biz bu şahısların bu araca yöneli
Olaydan kısa bir süre sonra ben de olay yerine gittim. 112 acil servis de olay yerine gelmiş ve şahısların eks
olduklarını tespit etmişlerdi. Ben gelene kadar hiç kimse olay yerindeki delillere karışmamı
benim nezaretimde toplanarak olay yeri fotoğraf ve kamera ile tespit edilerek şahıslar otopsi için hastaneye
kaldırıldı. Bu vakada üç yönlü bir soruşturma yürütüyoruz. Birincisi Ahmet Kaymaz’ın örgüt bağlantınsın
araştırılması, ikincisi Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule’nin örgüt bağlantınsın araştırılması, üçüncüsü ise güvenlik
güçlerinin silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi vakalarıdır. Her üç soruşturmayı da
hukuka uygun bir şekilde ve ciddiyetle yürütüyoruz. Adliy
yönleriyle aydınlatmaya çalışıyoruz. Delillerin toplanması ve korunması ile ilgili özel bir dikkat gösteriyoruz.
Delillerin incelemesini polis laboratuarında değil İstanbul Adli Tıp Kurumunda yaptırıyoruz.” H
yapılan incelemelerde kamyonda veya evin bahçe duvarında çatışma izini andıracak herhangi bir mermi izi vb.
emareye rastlanmadığı, olayın geçtiği yerin açık bir alan olduğu, istendiği takdirde bu insanlara hiçbir zarar
verilmeden yakalanabilecekleri ihtimalinin kuvvetli olduğu, otopsi raporunun incelenmesinde, Uğur Kaymaz’ın
sağ ve sol eline 4 adet, vücudunun sırt bölgesinden 9 adet olmak üzere toplam 13 adet merminin isabet ettiği,
bunlardan 9 (dokuz) tanesinin yakın mesafeden (50 cm.nin
izlerinin olduğu, aynı şekilde Ahmet Kaymaz’ın uyluk ve sol eline 2 adet, göğüs kısmına 4 adet, sırt bölgesine 2
adet olmak üzere toplam 8 adet merminin isabet ettiği, bunlardan sekizinin de yakın mesa
altında) yapılan atışlarla oluştuğu ve vücutta barut izlerinin olduğu tespit, otopsi verilerine göre; atışların farklı
yönlerden değil, maktullerin vücutlarına isabet eden ilk atışlar sonrasında, bedenlerinin aldığı yeni pozisyona
göre aynı yönlü atış sonucu olma ihtimalinin yüksek olduğu, gerek görgü tanıkları, gerek maktül yakınları
gerekse de resmi yetkililer ile yaptığı görüşmeler ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde; her iki
maktülün de biri çocuk olmak üzere sivil insanla
son derece zayıf olduğu, söz konusu olayın bir infaz olabileceği, güvenlik güçlerinin yanılması neticesinde veya
kasten bu sivil insanların öldürülmüş olabileceği kanaatine ulaşıldı. Olay so
Durmaz ise, İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin verdiği rapor doğrultusunda görevinden alınarak
Erzurum Vali Yardımcılığı'na atandı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatıyla Emniyet Müdür
Yardımcısı Kemal Dönmez ile 3 özel harekat polisi açığa alındı. Kızıltepe Savcılığı, 21 Kasım günü meydana
gelen olaya ilişkin fezleke hazırladı. Bu fezlekelerden biri 24 Aralık'ta Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne
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bir sonraki gününde eşinin İskenderun’a yük almaya gitmek için sefer hazırlıkları yaptığını, olayın olduğu akşam
kamyona yerleştirmek üzere evde bulunan battaniye, yatak vb. eşyalarını oğlu Uğur

ile birlikte alarak sokağa çıktığını, her ikisinin ayağında da terlik olduğunu, kamyonun evin 40
ilerisinde ana caddenin kenarında park halinde olduğunu, eşi ve çocuğu sokağa çıktıktan bir müddet sonra silah
sesleri duyduklarını, bu sırada evde kendisi dışında üç çocuğu ve kayınvalidesi olduğunu, silah sesleri üzerine
korkarak aynı zamanda akrabaları olan yan komşunun avlusuna geçtiklerini, bu sırada oğlu Uğur’u
önünde diz çökertilmiş bir şekilde boynu yere eğik olarak oturtulduğunu gördüğünü, daha sonra silah seslerinin
aralıklı olarak gelmeye devam ettiğini, bir müddet sonra polislerin geldiğini ve evde arama yaptıklarını, savcının

götürdüğünü ve ifadelerini aldığını belirtti. Ahmet Kaymaz’ın komşusu ve vekil öğretmenlik
yapan Ahmet Tekin (23) ise olayın olduğu saatte evde bulunduğunu, silah sesleri duyduğunu, aralıklı olarak 20
dakika kadar sürdüğünü, daha sonra polislerin eve geldiğini ve yan evde arama yapmak üzere şahit olarak
aramaya katılmasını istediklerini, onlara eşlik ettiğini, savcının da aramada hazır bulunduğunu, ev araması
bittikten sonra savcıyla birlikte kamyonun yanına gittiklerini, kamyonun ön tarafında yatan kişile
kendisine gösterdiklerini ve tanıyıp tanımadığını sorduklarını, eğilip bakınca yerde yatan kişinin kendi okulunda
öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi ve komşusu Uğur olduğunu belirttiğini, bunun üzerine polislerin şaşkınlık

diye tekrar sorduklarını, Uğur’un kamyonun ön kısmında yerde, sağ tarafının üzerine
yatmış, sağ eli de az yakınında bulunan uzun namlulu bir silahın üzerinde eğreti bir şekilde durduğunu, daha
sonra kamyonun (tanker) şoför kapısının yaklaşık bir metre yanında ve kamyona parelel sırt üstü olan ikinci
şahsı kendisine gösterdiklerini, bu kişinin de Ahmet olduğunu ve az ileride yatan Uğurun babası olduğunu
söylediğini, bu arada savcının 112 acil servis görevlilerine hitaben “müdahale ettiniz mi” dediğini, onlar
ancak ön taraftakinin (Uğur) nabzına bakabildiklerini, polislerin daha fazlasına izin vermediğini belirtince
savcının “sizin işiniz nedir” diyerek kızdığını, daha sonra otopside kimlik tanıklığı yapmak üzere savcının

belirtti. Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç ise heyetle
yaptığı görüşmede şu beyanda bulundu “Cumartesi ( 20.11.2004)günü güvenlik güçlerinin alınan bir istihbarat
neticesinde söz konusu olayın geçtiği evi benim bilgim dahilinde izlemeye aldık. Bu evde yasadışı örgüt üyesi
silahlı militanların olduğu ve silahlı eylem hazırlığı içinde oldukları bildirilmişti. Ancak kaldıkları evde aynı
zamanda bir ailenin yaşadığı ve evde çocukların da olabileceği ihtimaline binaen eve yönelik bir op
gerçekleştirilmesini istemedik.Pazar günü de devam eden izleme bilgim dahilindeydi.Olayın olduğu gün saat

17:00 sularında söz konusu evden iki şahısın dışarı çıktığı tespit ediliyor, bu şahıslara dur ihtarında
silahla karşılık veriliyor, çıkan çatışmada iki şahıs da olay yerinde yaşamını

yitiriyor. Orada bulunan ana caddeden her gün saat 17:30- 19:00 saatleri arasında ancak değişik saatlerde askeri
bir servis aracı geçmektedir. Biz bu şahısların bu araca yönelik eylem hazırlığı içinde olduklarını düşünmekteyiz.
Olaydan kısa bir süre sonra ben de olay yerine gittim. 112 acil servis de olay yerine gelmiş ve şahısların eks
olduklarını tespit etmişlerdi. Ben gelene kadar hiç kimse olay yerindeki delillere karışmamı
benim nezaretimde toplanarak olay yeri fotoğraf ve kamera ile tespit edilerek şahıslar otopsi için hastaneye
kaldırıldı. Bu vakada üç yönlü bir soruşturma yürütüyoruz. Birincisi Ahmet Kaymaz’ın örgüt bağlantınsın

hmet Kaymaz’ın eşi Makbule’nin örgüt bağlantınsın araştırılması, üçüncüsü ise güvenlik
güçlerinin silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi vakalarıdır. Her üç soruşturmayı da
hukuka uygun bir şekilde ve ciddiyetle yürütüyoruz. Adliyemizin bütün olanaklarını kullanarak olayı tüm
yönleriyle aydınlatmaya çalışıyoruz. Delillerin toplanması ve korunması ile ilgili özel bir dikkat gösteriyoruz.
Delillerin incelemesini polis laboratuarında değil İstanbul Adli Tıp Kurumunda yaptırıyoruz.” H
yapılan incelemelerde kamyonda veya evin bahçe duvarında çatışma izini andıracak herhangi bir mermi izi vb.
emareye rastlanmadığı, olayın geçtiği yerin açık bir alan olduğu, istendiği takdirde bu insanlara hiçbir zarar

bilecekleri ihtimalinin kuvvetli olduğu, otopsi raporunun incelenmesinde, Uğur Kaymaz’ın
sağ ve sol eline 4 adet, vücudunun sırt bölgesinden 9 adet olmak üzere toplam 13 adet merminin isabet ettiği,
bunlardan 9 (dokuz) tanesinin yakın mesafeden (50 cm.nin altında) yapılan atışlarla oluştuğu ve vücutta barut
izlerinin olduğu, aynı şekilde Ahmet Kaymaz’ın uyluk ve sol eline 2 adet, göğüs kısmına 4 adet, sırt bölgesine 2
adet olmak üzere toplam 8 adet merminin isabet ettiği, bunlardan sekizinin de yakın mesa
altında) yapılan atışlarla oluştuğu ve vücutta barut izlerinin olduğu tespit, otopsi verilerine göre; atışların farklı
yönlerden değil, maktullerin vücutlarına isabet eden ilk atışlar sonrasında, bedenlerinin aldığı yeni pozisyona

ynı yönlü atış sonucu olma ihtimalinin yüksek olduğu, gerek görgü tanıkları, gerek maktül yakınları
gerekse de resmi yetkililer ile yaptığı görüşmeler ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde; her iki
maktülün de biri çocuk olmak üzere sivil insanlar olduğu, bu kişilerin silah kullanmış olabilecekleri ihtimalinin
son derece zayıf olduğu, söz konusu olayın bir infaz olabileceği, güvenlik güçlerinin yanılması neticesinde veya
kasten bu sivil insanların öldürülmüş olabileceği kanaatine ulaşıldı. Olay sonrası Kızıltepe Kaymakam Engin
Durmaz ise, İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin verdiği rapor doğrultusunda görevinden alınarak
Erzurum Vali Yardımcılığı'na atandı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatıyla Emniyet Müdür

mal Dönmez ile 3 özel harekat polisi açığa alındı. Kızıltepe Savcılığı, 21 Kasım günü meydana
gelen olaya ilişkin fezleke hazırladı. Bu fezlekelerden biri 24 Aralık'ta Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

bir sonraki gününde eşinin İskenderun’a yük almaya gitmek için sefer hazırlıkları yaptığını, olayın olduğu akşam
kamyona yerleştirmek üzere evde bulunan battaniye, yatak vb. eşyalarını oğlu Uğur

ile birlikte alarak sokağa çıktığını, her ikisinin ayağında da terlik olduğunu, kamyonun evin 40-45 metre kadar
e çocuğu sokağa çıktıktan bir müddet sonra silah

sesleri duyduklarını, bu sırada evde kendisi dışında üç çocuğu ve kayınvalidesi olduğunu, silah sesleri üzerine
korkarak aynı zamanda akrabaları olan yan komşunun avlusuna geçtiklerini, bu sırada oğlu Uğur’un kamyonun
önünde diz çökertilmiş bir şekilde boynu yere eğik olarak oturtulduğunu gördüğünü, daha sonra silah seslerinin
aralıklı olarak gelmeye devam ettiğini, bir müddet sonra polislerin geldiğini ve evde arama yaptıklarını, savcının

götürdüğünü ve ifadelerini aldığını belirtti. Ahmet Kaymaz’ın komşusu ve vekil öğretmenlik
yapan Ahmet Tekin (23) ise olayın olduğu saatte evde bulunduğunu, silah sesleri duyduğunu, aralıklı olarak 20

iğini ve yan evde arama yapmak üzere şahit olarak
aramaya katılmasını istediklerini, onlara eşlik ettiğini, savcının da aramada hazır bulunduğunu, ev araması
bittikten sonra savcıyla birlikte kamyonun yanına gittiklerini, kamyonun ön tarafında yatan kişilerden birini
kendisine gösterdiklerini ve tanıyıp tanımadığını sorduklarını, eğilip bakınca yerde yatan kişinin kendi okulunda
öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi ve komşusu Uğur olduğunu belirttiğini, bunun üzerine polislerin şaşkınlık

diye tekrar sorduklarını, Uğur’un kamyonun ön kısmında yerde, sağ tarafının üzerine
yatmış, sağ eli de az yakınında bulunan uzun namlulu bir silahın üzerinde eğreti bir şekilde durduğunu, daha

nda ve kamyona parelel sırt üstü olan ikinci
şahsı kendisine gösterdiklerini, bu kişinin de Ahmet olduğunu ve az ileride yatan Uğurun babası olduğunu
söylediğini, bu arada savcının 112 acil servis görevlilerine hitaben “müdahale ettiniz mi” dediğini, onlar da
ancak ön taraftakinin (Uğur) nabzına bakabildiklerini, polislerin daha fazlasına izin vermediğini belirtince
savcının “sizin işiniz nedir” diyerek kızdığını, daha sonra otopside kimlik tanıklığı yapmak üzere savcının

belirtti. Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Özlem Pınar Haktanır Akkoç ise heyetle
yaptığı görüşmede şu beyanda bulundu “Cumartesi ( 20.11.2004)günü güvenlik güçlerinin alınan bir istihbarat

meye aldık. Bu evde yasadışı örgüt üyesi
silahlı militanların olduğu ve silahlı eylem hazırlığı içinde oldukları bildirilmişti. Ancak kaldıkları evde aynı
zamanda bir ailenin yaşadığı ve evde çocukların da olabileceği ihtimaline binaen eve yönelik bir operasyon
gerçekleştirilmesini istemedik.Pazar günü de devam eden izleme bilgim dahilindeydi.Olayın olduğu gün saat

17:00 sularında söz konusu evden iki şahısın dışarı çıktığı tespit ediliyor, bu şahıslara dur ihtarında
silahla karşılık veriliyor, çıkan çatışmada iki şahıs da olay yerinde yaşamını

19:00 saatleri arasında ancak değişik saatlerde askeri
k eylem hazırlığı içinde olduklarını düşünmekteyiz.

Olaydan kısa bir süre sonra ben de olay yerine gittim. 112 acil servis de olay yerine gelmiş ve şahısların eks
olduklarını tespit etmişlerdi. Ben gelene kadar hiç kimse olay yerindeki delillere karışmamıştı. Tüm deliller
benim nezaretimde toplanarak olay yeri fotoğraf ve kamera ile tespit edilerek şahıslar otopsi için hastaneye
kaldırıldı. Bu vakada üç yönlü bir soruşturma yürütüyoruz. Birincisi Ahmet Kaymaz’ın örgüt bağlantınsın

hmet Kaymaz’ın eşi Makbule’nin örgüt bağlantınsın araştırılması, üçüncüsü ise güvenlik
güçlerinin silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi vakalarıdır. Her üç soruşturmayı da

emizin bütün olanaklarını kullanarak olayı tüm
yönleriyle aydınlatmaya çalışıyoruz. Delillerin toplanması ve korunması ile ilgili özel bir dikkat gösteriyoruz.
Delillerin incelemesini polis laboratuarında değil İstanbul Adli Tıp Kurumunda yaptırıyoruz.” Heyet tarafından
yapılan incelemelerde kamyonda veya evin bahçe duvarında çatışma izini andıracak herhangi bir mermi izi vb.
emareye rastlanmadığı, olayın geçtiği yerin açık bir alan olduğu, istendiği takdirde bu insanlara hiçbir zarar

bilecekleri ihtimalinin kuvvetli olduğu, otopsi raporunun incelenmesinde, Uğur Kaymaz’ın
sağ ve sol eline 4 adet, vücudunun sırt bölgesinden 9 adet olmak üzere toplam 13 adet merminin isabet ettiği,

altında) yapılan atışlarla oluştuğu ve vücutta barut
izlerinin olduğu, aynı şekilde Ahmet Kaymaz’ın uyluk ve sol eline 2 adet, göğüs kısmına 4 adet, sırt bölgesine 2
adet olmak üzere toplam 8 adet merminin isabet ettiği, bunlardan sekizinin de yakın mesafeden (50 cm.nin
altında) yapılan atışlarla oluştuğu ve vücutta barut izlerinin olduğu tespit, otopsi verilerine göre; atışların farklı
yönlerden değil, maktullerin vücutlarına isabet eden ilk atışlar sonrasında, bedenlerinin aldığı yeni pozisyona

ynı yönlü atış sonucu olma ihtimalinin yüksek olduğu, gerek görgü tanıkları, gerek maktül yakınları
gerekse de resmi yetkililer ile yaptığı görüşmeler ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde; her iki

r olduğu, bu kişilerin silah kullanmış olabilecekleri ihtimalinin
son derece zayıf olduğu, söz konusu olayın bir infaz olabileceği, güvenlik güçlerinin yanılması neticesinde veya

nrası Kızıltepe Kaymakam Engin
Durmaz ise, İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin verdiği rapor doğrultusunda görevinden alınarak
Erzurum Vali Yardımcılığı'na atandı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatıyla Emniyet Müdür

mal Dönmez ile 3 özel harekat polisi açığa alındı. Kızıltepe Savcılığı, 21 Kasım günü meydana
gelen olaya ilişkin fezleke hazırladı. Bu fezlekelerden biri 24 Aralık'ta Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne
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gönderildi ve iddianame hazırlandı. Savcı Akkoç’un hazırla
istendi. İddianameye göre, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın yanında bulunduğu iddia edilen silahından çıkan
kurşun sayısı, baba Ahmet Kaymaz'ın yanında bulunan silahtan çıkan kurşun sayısından fazla. İddianame
polis memurları Mehmet Karaca, Yaşafettin Açıksöz, Seydiahmet Tangöl, Salih Ayaz'ın “meşru müdafaanın
aşılması”, yani “faili belli olmayan şekilde adam öldürmek” suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.
Beş polis hakkında ise takipsizlik k
operasyon düzenlenmesinin nedeni 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar, istihbari bilgiler ile Öztürk'ün
ifadelerine dayandırıldı. Ancak soruşturma dosyasındaki kayıtlar, Öztürk'ün ope
sonra Gaziantep'te gözaltına alındığını ortaya koydu. İddianamede, Öztürk'ün ifadesinde geçen "Kabat" kod adlı
Nusret Bali'nin Kaymazlar'ın evinde olduğu, Ahmet Kaymaz'ın, Bali'nin kaçması için oğlunun polislerce Bali
sanılmasını sağladığı, polislerin tanıyamadığı Uğur'un silah da kullanması nedeniyle vurulduğu şeklindeki
ifadeler yer aldı.

İHD Hakkari şubesine yapılan yazılı başvuruda, Hakkari İli Şemdinli İlçesi Öğrencik köyünde ikamet eden ve
aynı zamanda çobanlık yapan Fevzi Can
tarafından sarıldığı, silahla yapılan atışlarda sırtına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdiği ve bu durumun bir
yaşam hakkı ihlali olduğu belirtilerek yardım talep edildi. İHD
heyet 30.11.2004- 01.12.2004 tarihlerinde Hakkari ve Şemdinli’de incelemelerde bulundu. Hakkari Valisi
Erdoğan Gürbüz, savcının ifadeleri alarak olayı soruşturmaya başladığını, cenazenin aile ve köy halkı t
alınmak istenmediğini, maktul Fevzi Can’ın koyun kaçakçılığını yapmakta olduğunu ,bu vatandaşın 448 koyunu
kaçak olarak sınırda geçirdikten sonra olayın meydana geldiğini, bölgede kaçakçılığın yoğun olduğu ve bu
faaliyetin de gece yarısı yapıldığı, maktulün köy korucusunun oğlu olduğunu, olayın kaçakçılık yapan iki kişiye
yapılan müdahale sonucu meydana geldiğini ve olay ile ilgili Şemdinli C.başsavcılığının tahkikat yürüttüğü,
ayrıca Jandarma bünyesinde de olay ile ilgili soruşturma başlatıldığın
Aydın ise olayla ilgili olarak şu beyanda bulundu; “
yapılıyor; 448 kaçak hayvan ve 2 kaçakçı var deniliyor. Sonuç olarak mesafeyi bildiremeyeceğim ama dur
ihtarına aldırmadan kaçan şahıslar herhangi bir emir alınmadan ateş açılması sonucu bir şahıs arkadan vuruluyor
biri kaçıyor gece 01.00 sıralarında yapılan operasyon saat 02:50 de birinin ölümü ile sona eriyor ve ateş eden
Astsubay Murat Şener’dir. Olayın teröris
değildir. Olayın geçtiği mahal jandarmanın yetkisinde olan bir yerdir. Olay yeri karla kaplı olup, iddia edildiği
gibi otlama eyleminin olmayacağı ve sınıra yakın bir yerdir.” Köy muhtarı
tek kurşun yarası olduğunu, öldürüldüğü yerin köye yakın ve kayalık olmayan bir alan olduğunu, cenazenin
yıkanma esnasında darp izine rastlamadıklarını, yakalanan koyun olmadığını, koyunlar kaçak olsaydı el
konulmaları gerekirdi dedi. Maktulün abisi Habib Can ise,
neden o gece ve sadece benim kardeşim vuruluyor. Neden koyunlar orada bırakılıyor, sahip çıkmıyorlar. Ateş
edilmeden önce bir asker silahını bırakıyor ve elle yak
öldürüyor. Olay yeri kayalık değil üstelik kardeşimin yanında olan ve tanıklık yapmaktan çekinen kişi de
söylediğine göre dur ihtarı yapılmadan ve hayati organlara nişan alınarak tek el ateş edip, ölümü
gerçekleştiriyorlar. Bu durum failin kastını da göstermektedir. Olay 00:00 sularında gerçekleşmiştir. Komutu
veren üst teğmende gelmiştir. Emir alınmadan ateş edilmesi mantığa uymaz. Ortaklar Karakolu’nun bize
uyguladığı baskı Türkiye’nin hiçbir yerinde yapılm
sebeple birisinin yaşamına son vermek vicdani değil. Asıl kaçakçılık yapanlar rüşvet vererek rahat bir şekilde o
bölgeden geçmektedirler. Bu olayı bir kaçakçılık olayı değil, olsaydı askeriye koyunl
koyunları. Götürmemişler ve sahibi gelip, koyunlarını almıştır”
pusu yeri, pusu kuvveti, olay yeri ve çevreleyen alan birlikte değerlendirildiğinde maktulün veya iddia edilen iki
insanın kaçarak kurtulma ihtimalinin olmadığını, maktulün silahlı olduğuna dair hiçbir belirtiye rastlanmadığını,
Şemdinli C. Savcılığının olay günü olay
olunan Astsubay Murat Şener’ın tutuklan
yurttaşın “yargısız infaz”a maruz kaldığı kanaatine ulaştı.

16 Aralık günü İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 5 kişinin polisle silahlı
çatışmaya girmesi sonucu 2 polis ve otomobilde bulunan

Muş ili Malazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyünde ikamet eden ve 22 Aralık günü odun almak için evinin önüne
çıkan Şirin Yıldırım, askerlerin açtığı ateş so

27 Aralık günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ali Solmaz, SES Van Şubesi üyesi olan oğlu
Solmaz’ın (1969) 26 Aralık günü saat 00.30 civarlarında arkadaşlarıyla Edremit mevkiinde arabada seyir
halindeyken herhangi bir dur ihtarı yapılmadan askeri yetkilile
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gönderildi ve iddianame hazırlandı. Savcı Akkoç’un hazırladığı iddianamede, dört polis hakkında dava açılması
istendi. İddianameye göre, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın yanında bulunduğu iddia edilen silahından çıkan
kurşun sayısı, baba Ahmet Kaymaz'ın yanında bulunan silahtan çıkan kurşun sayısından fazla. İddianame
polis memurları Mehmet Karaca, Yaşafettin Açıksöz, Seydiahmet Tangöl, Salih Ayaz'ın “meşru müdafaanın
aşılması”, yani “faili belli olmayan şekilde adam öldürmek” suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.
Beş polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianamenin giriş bölümünde, Kaymaz ailesinin evine
operasyon düzenlenmesinin nedeni 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar, istihbari bilgiler ile Öztürk'ün
ifadelerine dayandırıldı. Ancak soruşturma dosyasındaki kayıtlar, Öztürk'ün operasyondan önce değil, bir gün
sonra Gaziantep'te gözaltına alındığını ortaya koydu. İddianamede, Öztürk'ün ifadesinde geçen "Kabat" kod adlı
Nusret Bali'nin Kaymazlar'ın evinde olduğu, Ahmet Kaymaz'ın, Bali'nin kaçması için oğlunun polislerce Bali

ını sağladığı, polislerin tanıyamadığı Uğur'un silah da kullanması nedeniyle vurulduğu şeklindeki

İHD Hakkari şubesine yapılan yazılı başvuruda, Hakkari İli Şemdinli İlçesi Öğrencik köyünde ikamet eden ve
Fevzi Can’ın (19) 28 Kasım günü saat 03.00 dolaylarında etrafının askerler

tarafından sarıldığı, silahla yapılan atışlarda sırtına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdiği ve bu durumun bir
yaşam hakkı ihlali olduğu belirtilerek yardım talep edildi. İHD tarafından konuya ilişkin olarak oluşturulan bir

01.12.2004 tarihlerinde Hakkari ve Şemdinli’de incelemelerde bulundu. Hakkari Valisi
avcının ifadeleri alarak olayı soruşturmaya başladığını, cenazenin aile ve köy halkı t

alınmak istenmediğini, maktul Fevzi Can’ın koyun kaçakçılığını yapmakta olduğunu ,bu vatandaşın 448 koyunu
kaçak olarak sınırda geçirdikten sonra olayın meydana geldiğini, bölgede kaçakçılığın yoğun olduğu ve bu

ı, maktulün köy korucusunun oğlu olduğunu, olayın kaçakçılık yapan iki kişiye
yapılan müdahale sonucu meydana geldiğini ve olay ile ilgili Şemdinli C.başsavcılığının tahkikat yürüttüğü,
ayrıca Jandarma bünyesinde de olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakkari C. Başsavcısı Hasan
Aydın ise olayla ilgili olarak şu beyanda bulundu; “Dün sabaha karşı Ortaklar Köyünden Kaymakamla görüşme
yapılıyor; 448 kaçak hayvan ve 2 kaçakçı var deniliyor. Sonuç olarak mesafeyi bildiremeyeceğim ama dur

a aldırmadan kaçan şahıslar herhangi bir emir alınmadan ateş açılması sonucu bir şahıs arkadan vuruluyor
biri kaçıyor gece 01.00 sıralarında yapılan operasyon saat 02:50 de birinin ölümü ile sona eriyor ve ateş eden
Astsubay Murat Şener’dir. Olayın terörist bir eylem olduğu biçimde algılama ve kanısıyla lanse etmesi doğru
değildir. Olayın geçtiği mahal jandarmanın yetkisinde olan bir yerdir. Olay yeri karla kaplı olup, iddia edildiği
gibi otlama eyleminin olmayacağı ve sınıra yakın bir yerdir.” Köy muhtarı Hacı Gezer ise F
tek kurşun yarası olduğunu, öldürüldüğü yerin köye yakın ve kayalık olmayan bir alan olduğunu, cenazenin
yıkanma esnasında darp izine rastlamadıklarını, yakalanan koyun olmadığını, koyunlar kaçak olsaydı el

rekirdi dedi. Maktulün abisi Habib Can ise, “Her akşam aynı yerde koyun sürüleri geçmekteyken
neden o gece ve sadece benim kardeşim vuruluyor. Neden koyunlar orada bırakılıyor, sahip çıkmıyorlar. Ateş
edilmeden önce bir asker silahını bırakıyor ve elle yakalamaya çalışırken öteki astsubay ateş ediyor ve
öldürüyor. Olay yeri kayalık değil üstelik kardeşimin yanında olan ve tanıklık yapmaktan çekinen kişi de
söylediğine göre dur ihtarı yapılmadan ve hayati organlara nişan alınarak tek el ateş edip, ölümü

ekleştiriyorlar. Bu durum failin kastını da göstermektedir. Olay 00:00 sularında gerçekleşmiştir. Komutu
veren üst teğmende gelmiştir. Emir alınmadan ateş edilmesi mantığa uymaz. Ortaklar Karakolu’nun bize
uyguladığı baskı Türkiye’nin hiçbir yerinde yapılmıyor. Herkes burada kaçakçılık yapıldığını biliyor ama bu
sebeple birisinin yaşamına son vermek vicdani değil. Asıl kaçakçılık yapanlar rüşvet vererek rahat bir şekilde o
bölgeden geçmektedirler. Bu olayı bir kaçakçılık olayı değil, olsaydı askeriye koyunlara el koyup, götürürdü
koyunları. Götürmemişler ve sahibi gelip, koyunlarını almıştır” dedi. Heyet yaptığı incelemeler sonucu, pusu,
pusu yeri, pusu kuvveti, olay yeri ve çevreleyen alan birlikte değerlendirildiğinde maktulün veya iddia edilen iki

kaçarak kurtulma ihtimalinin olmadığını, maktulün silahlı olduğuna dair hiçbir belirtiye rastlanmadığını,
günü olay mahalline gitmediğini, raporun hazırlanış sürecinde fail olduğu iddia

olunan Astsubay Murat Şener’ın tutuklandığına dair haberleri tespit etti. Heyeti, bu olayda Fevzi Can adlı
kaldığı kanaatine ulaştı.

16 Aralık günü İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 5 kişinin polisle silahlı
ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çanakçı köyünde ikamet eden ve 22 Aralık günü odun almak için evinin önüne
, askerlerin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralandı.

günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ali Solmaz, SES Van Şubesi üyesi olan oğlu
’ın (1969) 26 Aralık günü saat 00.30 civarlarında arkadaşlarıyla Edremit mevkiinde arabada seyir

halindeyken herhangi bir dur ihtarı yapılmadan askeri yetkililer tarafından ateş edilerek infaz edildiğini belirtti.
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dığı iddianamede, dört polis hakkında dava açılması
istendi. İddianameye göre, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın yanında bulunduğu iddia edilen silahından çıkan
kurşun sayısı, baba Ahmet Kaymaz'ın yanında bulunan silahtan çıkan kurşun sayısından fazla. İddianamede,
polis memurları Mehmet Karaca, Yaşafettin Açıksöz, Seydiahmet Tangöl, Salih Ayaz'ın “meşru müdafaanın
aşılması”, yani “faili belli olmayan şekilde adam öldürmek” suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.

ararı verildi. İddianamenin giriş bölümünde, Kaymaz ailesinin evine
operasyon düzenlenmesinin nedeni 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar, istihbari bilgiler ile Öztürk'ün

rasyondan önce değil, bir gün
sonra Gaziantep'te gözaltına alındığını ortaya koydu. İddianamede, Öztürk'ün ifadesinde geçen "Kabat" kod adlı
Nusret Bali'nin Kaymazlar'ın evinde olduğu, Ahmet Kaymaz'ın, Bali'nin kaçması için oğlunun polislerce Bali

ını sağladığı, polislerin tanıyamadığı Uğur'un silah da kullanması nedeniyle vurulduğu şeklindeki

İHD Hakkari şubesine yapılan yazılı başvuruda, Hakkari İli Şemdinli İlçesi Öğrencik köyünde ikamet eden ve
’ın (19) 28 Kasım günü saat 03.00 dolaylarında etrafının askerler

tarafından sarıldığı, silahla yapılan atışlarda sırtına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdiği ve bu durumun bir
tarafından konuya ilişkin olarak oluşturulan bir

01.12.2004 tarihlerinde Hakkari ve Şemdinli’de incelemelerde bulundu. Hakkari Valisi
avcının ifadeleri alarak olayı soruşturmaya başladığını, cenazenin aile ve köy halkı tarafından

alınmak istenmediğini, maktul Fevzi Can’ın koyun kaçakçılığını yapmakta olduğunu ,bu vatandaşın 448 koyunu
kaçak olarak sınırda geçirdikten sonra olayın meydana geldiğini, bölgede kaçakçılığın yoğun olduğu ve bu

ı, maktulün köy korucusunun oğlu olduğunu, olayın kaçakçılık yapan iki kişiye
yapılan müdahale sonucu meydana geldiğini ve olay ile ilgili Şemdinli C.başsavcılığının tahkikat yürüttüğü,

Hakkari C. Başsavcısı Hasan
Dün sabaha karşı Ortaklar Köyünden Kaymakamla görüşme

yapılıyor; 448 kaçak hayvan ve 2 kaçakçı var deniliyor. Sonuç olarak mesafeyi bildiremeyeceğim ama dur
a aldırmadan kaçan şahıslar herhangi bir emir alınmadan ateş açılması sonucu bir şahıs arkadan vuruluyor

biri kaçıyor gece 01.00 sıralarında yapılan operasyon saat 02:50 de birinin ölümü ile sona eriyor ve ateş eden
t bir eylem olduğu biçimde algılama ve kanısıyla lanse etmesi doğru

değildir. Olayın geçtiği mahal jandarmanın yetkisinde olan bir yerdir. Olay yeri karla kaplı olup, iddia edildiği
Hacı Gezer ise Fevzi’nin cesedinde

tek kurşun yarası olduğunu, öldürüldüğü yerin köye yakın ve kayalık olmayan bir alan olduğunu, cenazenin
yıkanma esnasında darp izine rastlamadıklarını, yakalanan koyun olmadığını, koyunlar kaçak olsaydı el

“Her akşam aynı yerde koyun sürüleri geçmekteyken
neden o gece ve sadece benim kardeşim vuruluyor. Neden koyunlar orada bırakılıyor, sahip çıkmıyorlar. Ateş

alamaya çalışırken öteki astsubay ateş ediyor ve
öldürüyor. Olay yeri kayalık değil üstelik kardeşimin yanında olan ve tanıklık yapmaktan çekinen kişi de
söylediğine göre dur ihtarı yapılmadan ve hayati organlara nişan alınarak tek el ateş edip, ölümü

ekleştiriyorlar. Bu durum failin kastını da göstermektedir. Olay 00:00 sularında gerçekleşmiştir. Komutu
veren üst teğmende gelmiştir. Emir alınmadan ateş edilmesi mantığa uymaz. Ortaklar Karakolu’nun bize

ıyor. Herkes burada kaçakçılık yapıldığını biliyor ama bu
sebeple birisinin yaşamına son vermek vicdani değil. Asıl kaçakçılık yapanlar rüşvet vererek rahat bir şekilde o

ara el koyup, götürürdü
dedi. Heyet yaptığı incelemeler sonucu, pusu,

pusu yeri, pusu kuvveti, olay yeri ve çevreleyen alan birlikte değerlendirildiğinde maktulün veya iddia edilen iki
kaçarak kurtulma ihtimalinin olmadığını, maktulün silahlı olduğuna dair hiçbir belirtiye rastlanmadığını,

mahalline gitmediğini, raporun hazırlanış sürecinde fail olduğu iddia
dığına dair haberleri tespit etti. Heyeti, bu olayda Fevzi Can adlı

16 Aralık günü İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 5 kişinin polisle silahlı

Çanakçı köyünde ikamet eden ve 22 Aralık günü odun almak için evinin önüne

günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ali Solmaz, SES Van Şubesi üyesi olan oğlu Yücel
’ın (1969) 26 Aralık günü saat 00.30 civarlarında arkadaşlarıyla Edremit mevkiinde arabada seyir

r tarafından ateş edilerek infaz edildiğini belirtti.
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Olay sonrası İHD, Mazlum-Der Van Şubesi ve SES Van Şubesi tarafından bir heyet oluşturuldu. 29 ve 30 Aralık
günlerinde olay yerine giden heyet maktulün yakınları, mağdurlar, görgü tanıkları, tutuklu san
Müslüm D. ve yetkili makamlarla görüştü. Edremit Kaymakamı İsmail Kaygısız heyetle yaptığı görüşmede “Fail
bellidir ve olay Adliyeye intikal etmiş durumdadır. Ateş etmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.
Yasanın verdiği yetkiyi icra ettirecek bir durum da mevcut değildir. Vaka, hukuk dışı gerçekleşmiş bir vakadır.
İki er, fevri bir hareket ile ateş ediyorlar. Adli soruşturmanın dışında idari soruşturma da başlatılmış durumdadır.
Ben kendim muhakkik olarak bu konuyu soruşturacağım.
vakalar yaşanmasın diye güvenlik görevlilerinin eğitildiği derslerde bile okutulmalıdır; detayıyla işlenmelidir.
Olayda kolluğun yol üzerinde bulunmasına dair özel bir yetki yoktur. Aktarıldığına göre, b
er, bu şahısların kendi aralarındaki tartışma veya bağırma şeklindeki seslerini duyduktan sonra yola inmişler ve
havaya ateş etmişlerdir. Araba durmayınca erlerden birinin fevri bir şekilde emir almadan ateş ettiği
belirtilmektedir. Olayın yaşandığı bölge, Emniyet Müdürlüğü bölgesidir; polis mıntıkasıdır. Ancak olayın
öznelliği gerek duyuyorsa, kolluk, yer yönünden yetkisini birbirine devredebilir” dedi. Van Cumhuriyet
Başsavcısı Kemal Kaçan ise “aracın seyir güzergahı Edremit’den Van
vakadır. Ateş edilmesine gerek duymadan bu şahıslar durdurulmak isteniyorsa durdurulabilirdi. Bunu birçok
yöntemle gerçekleştirebilirlerdi. Örneğin, bir sonraki güvenlik noktasına haber verilebilirdi veya yaşam hakkına
yönelmeden aracın lastikleri hedef alınabilirdi. Böyle olmadığı için, kanunsuz güç kullanılmıştır. Ateş emrinin
uzman çavuş tarafından verildiğine inanıyorum. Erlerin kendi başına üstlerinden habersiz ateş açabileceklerine
inanmıyorum. Bu konuda verilen ü
üzerine ateş açtığını söylüyor; tutuklu olmayan er ile uzman çavuş ise uzman çavuşun “vur emri” vermediğini
söylüyor. Olayın aydınlığa kavuşması için eksik bırakılmaksızın üstlerin dur
Örneğin, emri veren uzman çavuşun durumunu değerlendiriyoruz. Delilleri toplayan da aynı olayda fail olan
görevliler olabiliyor. O nedenle delillerin karartılmaması ve eksiksiz toplanması için adli kolluğun önemine
yıllardan beri vurgu yapıyoruz. Bazı olaylarda delillerin karartıldığını düşünüyorum. Bu olayda ayrıca idarenin,
askeriyenin hizmet kusuru mevcuttur. Ailenin tüm zarar ziyanının ileriki aşamalarda karşılanacağını
düşünüyorum” dedi. 30 Aralık günü tutuklu er Müslüm D.
görüşmede ise şu beyanda bulundu: “Olay gecesi 00.00
Nizamiyede nöbet yerindeydim. O esnada yanıma gelen nöbetçi astsubay Hakan Şengül, Uzman Çavuş Halil
Karakaş’ ın beni 1 no’lu Nizamiye kapısında (caddeye doğru olan) beklediğini söyledi. Uzman Çavuş Halil
Karataş, Jandarma Onbaşı Halil Kül ve beni yanına alarak Nizamiyeden 200 metre ötedeki bağrışmaların olduğu
yere götürmek istedi. Yaya vaziyette henüz 5
arabanın hareket ettiğini, arabanın ileride dönüş alıp bize doğru geldiğini gördük. Biz de yolun karşısına geçtik.
Uzman Çavuş o esnada, “aracı durdurun!” dedi. El işaretleriyle aracı durd
Hızlı bir şekilde devam etti. Uzman çavuş bize önce uyarı ateşi emri verdi. Ben ve Halil Kül, birer el uyarı ateşi
açtık. Araç bizi geçince uzman çavuş bize bu kez, “araca ateş edin!” emrini verdi. Ben ve Halil Kül, her
de emri uyguladık. Bizim 50 metre ötemizde bulunan ve o gece 1 No’lu Nizamiye kapısında nöbetçi olan uzman
çavuş Atalay da araca beş el tabancası ile ateş etti. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Uzman Çavuş Halil
Karataş, Binbaşı Ziya Kural,Astsubay
verdiğini söyledi. Olayda ben ve Halil Kül, emir üzerine ateş açtık. Uzman çavuş Atalay da ateş açtı. Ancak her
nedense olaydan hemen sonra sadece beni tutukladılar. Bana haksızlık yapılı
jandarmanın yetkiye ve izne dayalı almış olduğu herhangi bir yol arama güvenliği kararı ve uygulaması, aracı
durdurmayı haklı kılacak bir neden ve/veya ateş etmeyi gerektirecek yasal icra emri olmamasına rağmen,
kanunsuz bir şekilde araca ateş açıldığını; bunun sonucunda Yücel Solmaz isimli yurttaşın yargısız infaz son
öldürüldüğü kanaatindedir.

Davalar

Van’ın Başkale ilçesi Yüksel köyü yakınlarında, Haşim Beyazgül adlı sağır ve dilsiz genci öldürdükleri için
haklarında “görev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi
yasadışı biçimde gömmek” suçundan dava açılan 7 asker, beraat etti. 19 Eylül 2001 tarihinde, İran’dan mazot
getiren ve operasyonu haber alan köylüler kaçarken, b
Haşim Beyazgül, olay yerinden uzaklaşamadı. Köylülerden Bülent Çeri’nin ifadesine göre, “rütbeli bir askerin
elleri ve giysileri kanlı”ydı. Yakınları, sol koltuk altına isabet eden tek kurşunla ölen Beya
olay yerinde bir çukura konulup üzerinin örtüldüğünü, Kinyas Şahin adlı köylünün haber vermesi üzerine 20
Eylül günü cesedi bulduklarını bildirdiler. Beyazgül’ün babası Ahmet Beyazgül, İçişleri Bakanlığı’na oğlunun
öldürülmesi ile ilgili olarak, “askerlerin yasaların tanıdığı silah kullanma yetkisini aştıkları ve oğlunun
soruşturma yapılmadan yasalara aykırı biçimde gömüldüğü” gerekçesiyle 2002 yılı Eylül ayında 20 milyar lira
tazminat başvurusunda bulunmuş, bakanlık başvuruyu reddetmişti
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Der Van Şubesi ve SES Van Şubesi tarafından bir heyet oluşturuldu. 29 ve 30 Aralık
günlerinde olay yerine giden heyet maktulün yakınları, mağdurlar, görgü tanıkları, tutuklu san
Müslüm D. ve yetkili makamlarla görüştü. Edremit Kaymakamı İsmail Kaygısız heyetle yaptığı görüşmede “Fail
bellidir ve olay Adliyeye intikal etmiş durumdadır. Ateş etmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

ra ettirecek bir durum da mevcut değildir. Vaka, hukuk dışı gerçekleşmiş bir vakadır.
İki er, fevri bir hareket ile ateş ediyorlar. Adli soruşturmanın dışında idari soruşturma da başlatılmış durumdadır.
Ben kendim muhakkik olarak bu konuyu soruşturacağım. Üzücü bir olay ancak bu olay ileride bir daha benzer
vakalar yaşanmasın diye güvenlik görevlilerinin eğitildiği derslerde bile okutulmalıdır; detayıyla işlenmelidir.
Olayda kolluğun yol üzerinde bulunmasına dair özel bir yetki yoktur. Aktarıldığına göre, b
er, bu şahısların kendi aralarındaki tartışma veya bağırma şeklindeki seslerini duyduktan sonra yola inmişler ve
havaya ateş etmişlerdir. Araba durmayınca erlerden birinin fevri bir şekilde emir almadan ateş ettiği

layın yaşandığı bölge, Emniyet Müdürlüğü bölgesidir; polis mıntıkasıdır. Ancak olayın
öznelliği gerek duyuyorsa, kolluk, yer yönünden yetkisini birbirine devredebilir” dedi. Van Cumhuriyet
Başsavcısı Kemal Kaçan ise “aracın seyir güzergahı Edremit’den Van şehir merkezine doğru imiş. Üzücü bir
vakadır. Ateş edilmesine gerek duymadan bu şahıslar durdurulmak isteniyorsa durdurulabilirdi. Bunu birçok
yöntemle gerçekleştirebilirlerdi. Örneğin, bir sonraki güvenlik noktasına haber verilebilirdi veya yaşam hakkına
yönelmeden aracın lastikleri hedef alınabilirdi. Böyle olmadığı için, kanunsuz güç kullanılmıştır. Ateş emrinin
uzman çavuş tarafından verildiğine inanıyorum. Erlerin kendi başına üstlerinden habersiz ateş açabileceklerine
inanmıyorum. Bu konuda verilen üç ifade arasında çelişki mevcuttur. Tutuklu olan er, uzman çavuşun emri
üzerine ateş açtığını söylüyor; tutuklu olmayan er ile uzman çavuş ise uzman çavuşun “vur emri” vermediğini
söylüyor. Olayın aydınlığa kavuşması için eksik bırakılmaksızın üstlerin durumuna kadar araştırıyoruz.
Örneğin, emri veren uzman çavuşun durumunu değerlendiriyoruz. Delilleri toplayan da aynı olayda fail olan
görevliler olabiliyor. O nedenle delillerin karartılmaması ve eksiksiz toplanması için adli kolluğun önemine

ri vurgu yapıyoruz. Bazı olaylarda delillerin karartıldığını düşünüyorum. Bu olayda ayrıca idarenin,
askeriyenin hizmet kusuru mevcuttur. Ailenin tüm zarar ziyanının ileriki aşamalarda karşılanacağını
düşünüyorum” dedi. 30 Aralık günü tutuklu er Müslüm D. ile Van Askeri Tutukevi’nde gerçekleştirilen
görüşmede ise şu beyanda bulundu: “Olay gecesi 00.00-02.00 nöbetini tutmak üzere arka tarafta bulunan 4 no’lu
Nizamiyede nöbet yerindeydim. O esnada yanıma gelen nöbetçi astsubay Hakan Şengül, Uzman Çavuş Halil
Karakaş’ ın beni 1 no’lu Nizamiye kapısında (caddeye doğru olan) beklediğini söyledi. Uzman Çavuş Halil
Karataş, Jandarma Onbaşı Halil Kül ve beni yanına alarak Nizamiyeden 200 metre ötedeki bağrışmaların olduğu
yere götürmek istedi. Yaya vaziyette henüz 50 metre yol almıştık ki, söz konusu şahısların arabaya bindiğini ve
arabanın hareket ettiğini, arabanın ileride dönüş alıp bize doğru geldiğini gördük. Biz de yolun karşısına geçtik.
Uzman Çavuş o esnada, “aracı durdurun!” dedi. El işaretleriyle aracı durdurmaya çalıştık. Ancak araç durmadı.
Hızlı bir şekilde devam etti. Uzman çavuş bize önce uyarı ateşi emri verdi. Ben ve Halil Kül, birer el uyarı ateşi
açtık. Araç bizi geçince uzman çavuş bize bu kez, “araca ateş edin!” emrini verdi. Ben ve Halil Kül, her
de emri uyguladık. Bizim 50 metre ötemizde bulunan ve o gece 1 No’lu Nizamiye kapısında nöbetçi olan uzman
çavuş Atalay da araca beş el tabancası ile ateş etti. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Uzman Çavuş Halil
Karataş, Binbaşı Ziya Kural,Astsubay Mustafa Demiral, Savcı Bey ve polislere ateş açma emrini kendisinin
verdiğini söyledi. Olayda ben ve Halil Kül, emir üzerine ateş açtık. Uzman çavuş Atalay da ateş açtı. Ancak her
nedense olaydan hemen sonra sadece beni tutukladılar. Bana haksızlık yapılıyor. Ben emre uydum.” Heyet,
jandarmanın yetkiye ve izne dayalı almış olduğu herhangi bir yol arama güvenliği kararı ve uygulaması, aracı
durdurmayı haklı kılacak bir neden ve/veya ateş etmeyi gerektirecek yasal icra emri olmamasına rağmen,

kilde araca ateş açıldığını; bunun sonucunda Yücel Solmaz isimli yurttaşın yargısız infaz son

Van’ın Başkale ilçesi Yüksel köyü yakınlarında, Haşim Beyazgül adlı sağır ve dilsiz genci öldürdükleri için
örev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi

yasadışı biçimde gömmek” suçundan dava açılan 7 asker, beraat etti. 19 Eylül 2001 tarihinde, İran’dan mazot
getiren ve operasyonu haber alan köylüler kaçarken, bu sırada hayvan otlatan ve silah seslerini duyamayan
Haşim Beyazgül, olay yerinden uzaklaşamadı. Köylülerden Bülent Çeri’nin ifadesine göre, “rütbeli bir askerin
elleri ve giysileri kanlı”ydı. Yakınları, sol koltuk altına isabet eden tek kurşunla ölen Beya
olay yerinde bir çukura konulup üzerinin örtüldüğünü, Kinyas Şahin adlı köylünün haber vermesi üzerine 20
Eylül günü cesedi bulduklarını bildirdiler. Beyazgül’ün babası Ahmet Beyazgül, İçişleri Bakanlığı’na oğlunun

olarak, “askerlerin yasaların tanıdığı silah kullanma yetkisini aştıkları ve oğlunun
soruşturma yapılmadan yasalara aykırı biçimde gömüldüğü” gerekçesiyle 2002 yılı Eylül ayında 20 milyar lira
tazminat başvurusunda bulunmuş, bakanlık başvuruyu reddetmişti. Beyazgül ailesinin avukatı Murat Timur’un
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Der Van Şubesi ve SES Van Şubesi tarafından bir heyet oluşturuldu. 29 ve 30 Aralık
günlerinde olay yerine giden heyet maktulün yakınları, mağdurlar, görgü tanıkları, tutuklu sanık Jandarma Er
Müslüm D. ve yetkili makamlarla görüştü. Edremit Kaymakamı İsmail Kaygısız heyetle yaptığı görüşmede “Fail
bellidir ve olay Adliyeye intikal etmiş durumdadır. Ateş etmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

ra ettirecek bir durum da mevcut değildir. Vaka, hukuk dışı gerçekleşmiş bir vakadır.
İki er, fevri bir hareket ile ateş ediyorlar. Adli soruşturmanın dışında idari soruşturma da başlatılmış durumdadır.

Üzücü bir olay ancak bu olay ileride bir daha benzer
vakalar yaşanmasın diye güvenlik görevlilerinin eğitildiği derslerde bile okutulmalıdır; detayıyla işlenmelidir.
Olayda kolluğun yol üzerinde bulunmasına dair özel bir yetki yoktur. Aktarıldığına göre, bir uzman çavuş ve iki
er, bu şahısların kendi aralarındaki tartışma veya bağırma şeklindeki seslerini duyduktan sonra yola inmişler ve
havaya ateş etmişlerdir. Araba durmayınca erlerden birinin fevri bir şekilde emir almadan ateş ettiği

layın yaşandığı bölge, Emniyet Müdürlüğü bölgesidir; polis mıntıkasıdır. Ancak olayın
öznelliği gerek duyuyorsa, kolluk, yer yönünden yetkisini birbirine devredebilir” dedi. Van Cumhuriyet

şehir merkezine doğru imiş. Üzücü bir
vakadır. Ateş edilmesine gerek duymadan bu şahıslar durdurulmak isteniyorsa durdurulabilirdi. Bunu birçok
yöntemle gerçekleştirebilirlerdi. Örneğin, bir sonraki güvenlik noktasına haber verilebilirdi veya yaşam hakkına
yönelmeden aracın lastikleri hedef alınabilirdi. Böyle olmadığı için, kanunsuz güç kullanılmıştır. Ateş emrinin
uzman çavuş tarafından verildiğine inanıyorum. Erlerin kendi başına üstlerinden habersiz ateş açabileceklerine

ç ifade arasında çelişki mevcuttur. Tutuklu olan er, uzman çavuşun emri
üzerine ateş açtığını söylüyor; tutuklu olmayan er ile uzman çavuş ise uzman çavuşun “vur emri” vermediğini

umuna kadar araştırıyoruz.
Örneğin, emri veren uzman çavuşun durumunu değerlendiriyoruz. Delilleri toplayan da aynı olayda fail olan
görevliler olabiliyor. O nedenle delillerin karartılmaması ve eksiksiz toplanması için adli kolluğun önemine

ri vurgu yapıyoruz. Bazı olaylarda delillerin karartıldığını düşünüyorum. Bu olayda ayrıca idarenin,
askeriyenin hizmet kusuru mevcuttur. Ailenin tüm zarar ziyanının ileriki aşamalarda karşılanacağını

ile Van Askeri Tutukevi’nde gerçekleştirilen
02.00 nöbetini tutmak üzere arka tarafta bulunan 4 no’lu

Nizamiyede nöbet yerindeydim. O esnada yanıma gelen nöbetçi astsubay Hakan Şengül, Uzman Çavuş Halil
Karakaş’ ın beni 1 no’lu Nizamiye kapısında (caddeye doğru olan) beklediğini söyledi. Uzman Çavuş Halil
Karataş, Jandarma Onbaşı Halil Kül ve beni yanına alarak Nizamiyeden 200 metre ötedeki bağrışmaların olduğu

0 metre yol almıştık ki, söz konusu şahısların arabaya bindiğini ve
arabanın hareket ettiğini, arabanın ileride dönüş alıp bize doğru geldiğini gördük. Biz de yolun karşısına geçtik.

urmaya çalıştık. Ancak araç durmadı.
Hızlı bir şekilde devam etti. Uzman çavuş bize önce uyarı ateşi emri verdi. Ben ve Halil Kül, birer el uyarı ateşi
açtık. Araç bizi geçince uzman çavuş bize bu kez, “araca ateş edin!” emrini verdi. Ben ve Halil Kül, her ikimiz
de emri uyguladık. Bizim 50 metre ötemizde bulunan ve o gece 1 No’lu Nizamiye kapısında nöbetçi olan uzman
çavuş Atalay da araca beş el tabancası ile ateş etti. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Uzman Çavuş Halil

Mustafa Demiral, Savcı Bey ve polislere ateş açma emrini kendisinin
verdiğini söyledi. Olayda ben ve Halil Kül, emir üzerine ateş açtık. Uzman çavuş Atalay da ateş açtı. Ancak her

yor. Ben emre uydum.” Heyet,
jandarmanın yetkiye ve izne dayalı almış olduğu herhangi bir yol arama güvenliği kararı ve uygulaması, aracı
durdurmayı haklı kılacak bir neden ve/veya ateş etmeyi gerektirecek yasal icra emri olmamasına rağmen,

kilde araca ateş açıldığını; bunun sonucunda Yücel Solmaz isimli yurttaşın yargısız infaz sonucu

Van’ın Başkale ilçesi Yüksel köyü yakınlarında, Haşim Beyazgül adlı sağır ve dilsiz genci öldürdükleri için
örev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi

yasadışı biçimde gömmek” suçundan dava açılan 7 asker, beraat etti. 19 Eylül 2001 tarihinde, İran’dan mazot
u sırada hayvan otlatan ve silah seslerini duyamayan

Haşim Beyazgül, olay yerinden uzaklaşamadı. Köylülerden Bülent Çeri’nin ifadesine göre, “rütbeli bir askerin
elleri ve giysileri kanlı”ydı. Yakınları, sol koltuk altına isabet eden tek kurşunla ölen Beyazgül’ün cesedinin,
olay yerinde bir çukura konulup üzerinin örtüldüğünü, Kinyas Şahin adlı köylünün haber vermesi üzerine 20
Eylül günü cesedi bulduklarını bildirdiler. Beyazgül’ün babası Ahmet Beyazgül, İçişleri Bakanlığı’na oğlunun

olarak, “askerlerin yasaların tanıdığı silah kullanma yetkisini aştıkları ve oğlunun
soruşturma yapılmadan yasalara aykırı biçimde gömüldüğü” gerekçesiyle 2002 yılı Eylül ayında 20 milyar lira

. Beyazgül ailesinin avukatı Murat Timur’un
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“görev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi yasadışı biçimde
gömmek” suçlarından yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi de mahkemece reddedildi. V
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 12 Şubat günü, “Üsteğmenler, Adem Kardaş, Rahim İskender Demir;
Murat Dikbaş, Turan Sayar, Bayram Çetin, Kenan Uysal, Recep Kaymaz adlı erlerin “kasten adam öldürmek”
suçundan beraatları; ancak görevi kötüye kull
erdi.

1 Haziran 2003 tarihinde, Tunceli'de uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş açarak, gerginliğe neden olan
Tunceli 4. Komando Taburu'nda görevli Ramazan Er ve Şahin Kaynak hakkın
Mahkemesi'nde açılan dava 25 Şubat günü sonuçlandı. Mahkeme, “Ateş açmak suretiyle adam öldürmeye tam
teşebbüs” ve “Halkta korku ve panik yaratmak amacıyla silah atmak” suçlarından sanıklara 2 yıl hapis cezası
verdi. Sanıkların iyi hallerini gözönünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek, sanıkların ayrı ayrı 1 yıl
8 ay hapis ve 288 milyon 985 bin lira para cezasın

6 Mart 2002'de, Kazasker'deki Finansbank şubesini soyan Mustafa Muratoğlu ve Suat
gerekçesiyle yargılanan banka güvenlik görevlisi Engin Bozkurt'un, “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması istendi. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat günü yapılan duruşmada, esas
hakkındaki görüşünü açıklayan savcı Doğ
yönelen ağır ve haksız maddi bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterilen zorunlu bir tepkidir. Burada ise sanığın
canına yönelik bir saldırı yok. Soyguncular banka dışında, arkadan vurulmuş.
dedi. Sanığın, soyguncuları ayaklarından vurması olanaklı iken, sırtlarından vurarak suç işlediğini belirten savcı,
Bozkurt'un, 24 ile 30 yıl arası ağır hapis gerektiren “kasten adam öldürme”yi düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 448. maddesinin iki kez uygulanarak cezalandırılmasını istedi. Kaptan, suçun mal için işlenmesi
nedeniyle cezanın üçte birden yarıya kadar indirilmesini de talep etti. Kadıköy l. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24
Mayıs günü görülen duruşmada söz alan davacı
sınırların aşıldığını öne sürerek, savcılığın mütalaası doğrultusunda sanığın “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması gerektiğini belirtti. Soyguncuların yağma suçunu işlemiş olmalarına rağme
yakalanabileceklerini ve cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılabileceklerini savunan davacı avukatı,
ancak sanığın eylemi nedeniyle bu kişilerin hayatta olmadıklarını vurguladı.
Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davada avukatlığını yaptığı Erkan Sadıkoğlu'nun,
''gaspçıyı öldürmek'' suçundan yargılanarak 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığını, ancak bu cezanın Yargıtay 1.
Ceza Dairesi tarafından olayın “insani duygularla meşru müda
bozulduğunu hatırlattı. Yargıtay kararının bu davayla örtüştüğünü ve savunmalarını destekler nitelikte olduğunu
söyleyen Yeşilyurt, Yargıtay'ın söz konusu kararını delil olarak mahkemeye sundu.
mahkeme heyeti, olayda, 2495 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Hakkındaki Kanun'un 1, 9 ve 10. maddeleri olan
''silah kullanma'' ile Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 16/e maddesinde düzenlenen ''ağır suç hallerinde
silah kullanarak sanığı etkisiz hale getirme'' yetkilerinin göz önünde bulundurulduğunu karara yazdırdı.
Mahkeme heyeti, ''ağır suç hallerinde sanığı etkisiz hale getirme'', ''görevi yerine getirme'' ve ''mala karşı işlenen
suçlarda meşru müdafaa'' unsurlarını dikkate alarak
ve beraatını kararlaştırdı.

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nden Afyon'a nakili sırasında firar eden Hüseyin Şahin'i, İstanbul Şişli'de girdikleri
çatışma sırasında öldürdükleri iddia edilen ve haklar
polis memuru ve 1 astsubayın yargılanmasına, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mart günü başlandı.
Duruşmada ifade veren Asayiş Şube Gasp Bürosu'nda görevli polis memuru Vedat Özübek, bir jan
polis olmak üzere gruplar halinde hareket ettiklerini; maktul ve yanındakilerin Şişli bölgesinde olduğu
istihbaratını aldıklarını belirterek ifadesinde, “Rum mezarlığı karşısında kendileri ile karşılaştık. Hüseyin
Şahin'in yanında diğer firari Hayrettin Çelik vardı. Önce teslim olması için ihtarda bulunduk. Silahla karşılık
verdiler. Havaya ateş ettik. Şahin, gasp ettiği otoyla kaçmak istedi. Ancak oto durmadı. Üçüncü otoya silah çekti.
İçindeki kişileri indirdi. O oto ile kaçmak istiyordu. Anc
üçümüz de karşılık veriyorduk. Daha sonra etkisiz hale geldiğini öğrendik” dedi. Sanık polis memuru Ahmet
Gök de, Özübek'in ifadesine katıldığını belirtti. Hüseyin Şahin'in babası emekli polis memuru E
oğlunun önce bacağından ve kolundan vurulduğunu belirterek, “Oğlum, yanına yaklaşılarak kafasına silah
sıkılmak suretiyle öldürülmüştür. Güvenlik güçlerinin öncelikle firari kişileri yakalarken hayati öneme haiz
olmayan bölgelerini hedef alarak gözetmeleri gerekirdi. Oğlumun dalağı ve böbreği yoktur; daha önceki bir
operasyon sırasında alınmıştır. Bu nedenle de 50 metreden fazla koşamaz. Kovalamaca olduğuna inanmıyorum”
şeklinde ifade verdi. Duruşma, dinlenmeyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı
ifadesinin alınması ve dosyadaki eksiklikler
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“görev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi yasadışı biçimde
gömmek” suçlarından yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi de mahkemece reddedildi. V
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 12 Şubat günü, “Üsteğmenler, Adem Kardaş, Rahim İskender Demir;
Murat Dikbaş, Turan Sayar, Bayram Çetin, Kenan Uysal, Recep Kaymaz adlı erlerin “kasten adam öldürmek”
suçundan beraatları; ancak görevi kötüye kullanmaktan haklarında suç duyurusunda bulunulması” kararı ile sona

1 Haziran 2003 tarihinde, Tunceli'de uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş açarak, gerginliğe neden olan
Tunceli 4. Komando Taburu'nda görevli Ramazan Er ve Şahin Kaynak hakkında, Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi'nde açılan dava 25 Şubat günü sonuçlandı. Mahkeme, “Ateş açmak suretiyle adam öldürmeye tam
teşebbüs” ve “Halkta korku ve panik yaratmak amacıyla silah atmak” suçlarından sanıklara 2 yıl hapis cezası

hallerini gözönünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek, sanıkların ayrı ayrı 1 yıl
8 ay hapis ve 288 milyon 985 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

6 Mart 2002'de, Kazasker'deki Finansbank şubesini soyan Mustafa Muratoğlu ve Suat
gerekçesiyle yargılanan banka güvenlik görevlisi Engin Bozkurt'un, “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması istendi. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat günü yapılan duruşmada, esas
hakkındaki görüşünü açıklayan savcı Doğan Kaptan, “Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisine veya başkasına
yönelen ağır ve haksız maddi bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterilen zorunlu bir tepkidir. Burada ise sanığın
canına yönelik bir saldırı yok. Soyguncular banka dışında, arkadan vurulmuş. Eylem meşru müdafaa dışında”
dedi. Sanığın, soyguncuları ayaklarından vurması olanaklı iken, sırtlarından vurarak suç işlediğini belirten savcı,
Bozkurt'un, 24 ile 30 yıl arası ağır hapis gerektiren “kasten adam öldürme”yi düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun
TCK) 448. maddesinin iki kez uygulanarak cezalandırılmasını istedi. Kaptan, suçun mal için işlenmesi

nedeniyle cezanın üçte birden yarıya kadar indirilmesini de talep etti. Kadıköy l. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24
Mayıs günü görülen duruşmada söz alan davacı Nigar Durmuş'un avukatı, olayda meşru müdafaa olsa bile
sınırların aşıldığını öne sürerek, savcılığın mütalaası doğrultusunda sanığın “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması gerektiğini belirtti. Soyguncuların yağma suçunu işlemiş olmalarına rağme
yakalanabileceklerini ve cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılabileceklerini savunan davacı avukatı,
ancak sanığın eylemi nedeniyle bu kişilerin hayatta olmadıklarını vurguladı. Sanık avukatı Ömer Yeşilyurt ise,

Mahkemesi'nde görülen başka bir davada avukatlığını yaptığı Erkan Sadıkoğlu'nun,
''gaspçıyı öldürmek'' suçundan yargılanarak 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığını, ancak bu cezanın Yargıtay 1.
Ceza Dairesi tarafından olayın “insani duygularla meşru müdafaa sınırları içinde meydana geldiği” gerekçesiyle

Yargıtay kararının bu davayla örtüştüğünü ve savunmalarını destekler nitelikte olduğunu
söyleyen Yeşilyurt, Yargıtay'ın söz konusu kararını delil olarak mahkemeye sundu. Davayı ka
mahkeme heyeti, olayda, 2495 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Hakkındaki Kanun'un 1, 9 ve 10. maddeleri olan
''silah kullanma'' ile Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 16/e maddesinde düzenlenen ''ağır suç hallerinde

ığı etkisiz hale getirme'' yetkilerinin göz önünde bulundurulduğunu karara yazdırdı.
Mahkeme heyeti, ''ağır suç hallerinde sanığı etkisiz hale getirme'', ''görevi yerine getirme'' ve ''mala karşı işlenen
suçlarda meşru müdafaa'' unsurlarını dikkate alarak, oybirliğiyle sanık Bozkurt'a ceza verilmesine gerek görm

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nden Afyon'a nakili sırasında firar eden Hüseyin Şahin'i, İstanbul Şişli'de girdikleri
çatışma sırasında öldürdükleri iddia edilen ve haklarında 15 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açılan 2
polis memuru ve 1 astsubayın yargılanmasına, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mart günü başlandı.
Duruşmada ifade veren Asayiş Şube Gasp Bürosu'nda görevli polis memuru Vedat Özübek, bir jan
polis olmak üzere gruplar halinde hareket ettiklerini; maktul ve yanındakilerin Şişli bölgesinde olduğu
istihbaratını aldıklarını belirterek ifadesinde, “Rum mezarlığı karşısında kendileri ile karşılaştık. Hüseyin

Hayrettin Çelik vardı. Önce teslim olması için ihtarda bulunduk. Silahla karşılık
verdiler. Havaya ateş ettik. Şahin, gasp ettiği otoyla kaçmak istedi. Ancak oto durmadı. Üçüncü otoya silah çekti.
İçindeki kişileri indirdi. O oto ile kaçmak istiyordu. Ancak caddenin ortasından sürekli bize ateş ediyordu. Biz
üçümüz de karşılık veriyorduk. Daha sonra etkisiz hale geldiğini öğrendik” dedi. Sanık polis memuru Ahmet
Gök de, Özübek'in ifadesine katıldığını belirtti. Hüseyin Şahin'in babası emekli polis memuru E
oğlunun önce bacağından ve kolundan vurulduğunu belirterek, “Oğlum, yanına yaklaşılarak kafasına silah
sıkılmak suretiyle öldürülmüştür. Güvenlik güçlerinin öncelikle firari kişileri yakalarken hayati öneme haiz

rak gözetmeleri gerekirdi. Oğlumun dalağı ve böbreği yoktur; daha önceki bir
operasyon sırasında alınmıştır. Bu nedenle de 50 metreden fazla koşamaz. Kovalamaca olduğuna inanmıyorum”
şeklinde ifade verdi. Duruşma, dinlenmeyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Ali Kemal Can'ın
ifadesinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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“görev sırasında yetkiyi aşarak adam öldürme ve adli tahkikatı gerektiren bir olayda ölen kişiyi yasadışı biçimde
gömmek” suçlarından yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi de mahkemece reddedildi. Van 1.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 12 Şubat günü, “Üsteğmenler, Adem Kardaş, Rahim İskender Demir;
Murat Dikbaş, Turan Sayar, Bayram Çetin, Kenan Uysal, Recep Kaymaz adlı erlerin “kasten adam öldürmek”

nulması” kararı ile sona

1 Haziran 2003 tarihinde, Tunceli'de uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş açarak, gerginliğe neden olan
da, Tunceli Asliye Ceza

Mahkemesi'nde açılan dava 25 Şubat günü sonuçlandı. Mahkeme, “Ateş açmak suretiyle adam öldürmeye tam
teşebbüs” ve “Halkta korku ve panik yaratmak amacıyla silah atmak” suçlarından sanıklara 2 yıl hapis cezası

hallerini gözönünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek, sanıkların ayrı ayrı 1 yıl

6 Mart 2002'de, Kazasker'deki Finansbank şubesini soyan Mustafa Muratoğlu ve Suat Durmuş'u öldürdüğü
gerekçesiyle yargılanan banka güvenlik görevlisi Engin Bozkurt'un, “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması istendi. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat günü yapılan duruşmada, esas

an Kaptan, “Meşru müdafaa, bir kimsenin kendisine veya başkasına
yönelen ağır ve haksız maddi bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterilen zorunlu bir tepkidir. Burada ise sanığın

Eylem meşru müdafaa dışında”
dedi. Sanığın, soyguncuları ayaklarından vurması olanaklı iken, sırtlarından vurarak suç işlediğini belirten savcı,
Bozkurt'un, 24 ile 30 yıl arası ağır hapis gerektiren “kasten adam öldürme”yi düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun
TCK) 448. maddesinin iki kez uygulanarak cezalandırılmasını istedi. Kaptan, suçun mal için işlenmesi

nedeniyle cezanın üçte birden yarıya kadar indirilmesini de talep etti. Kadıköy l. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24
Nigar Durmuş'un avukatı, olayda meşru müdafaa olsa bile

sınırların aşıldığını öne sürerek, savcılığın mütalaası doğrultusunda sanığın “kasten adam öldürmek” suçundan
cezalandırılması gerektiğini belirtti. Soyguncuların yağma suçunu işlemiş olmalarına rağmen başka türlü
yakalanabileceklerini ve cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılabileceklerini savunan davacı avukatı,

Sanık avukatı Ömer Yeşilyurt ise,
Mahkemesi'nde görülen başka bir davada avukatlığını yaptığı Erkan Sadıkoğlu'nun,

''gaspçıyı öldürmek'' suçundan yargılanarak 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığını, ancak bu cezanın Yargıtay 1.
faa sınırları içinde meydana geldiği” gerekçesiyle

Yargıtay kararının bu davayla örtüştüğünü ve savunmalarını destekler nitelikte olduğunu
Davayı karara bağlayan

mahkeme heyeti, olayda, 2495 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Hakkındaki Kanun'un 1, 9 ve 10. maddeleri olan
''silah kullanma'' ile Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 16/e maddesinde düzenlenen ''ağır suç hallerinde

ığı etkisiz hale getirme'' yetkilerinin göz önünde bulundurulduğunu karara yazdırdı.
Mahkeme heyeti, ''ağır suç hallerinde sanığı etkisiz hale getirme'', ''görevi yerine getirme'' ve ''mala karşı işlenen

, oybirliğiyle sanık Bozkurt'a ceza verilmesine gerek görmedi

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nden Afyon'a nakili sırasında firar eden Hüseyin Şahin'i, İstanbul Şişli'de girdikleri
ında 15 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açılan 2

polis memuru ve 1 astsubayın yargılanmasına, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mart günü başlandı.
Duruşmada ifade veren Asayiş Şube Gasp Bürosu'nda görevli polis memuru Vedat Özübek, bir jandarma ve bir
polis olmak üzere gruplar halinde hareket ettiklerini; maktul ve yanındakilerin Şişli bölgesinde olduğu
istihbaratını aldıklarını belirterek ifadesinde, “Rum mezarlığı karşısında kendileri ile karşılaştık. Hüseyin

Hayrettin Çelik vardı. Önce teslim olması için ihtarda bulunduk. Silahla karşılık
verdiler. Havaya ateş ettik. Şahin, gasp ettiği otoyla kaçmak istedi. Ancak oto durmadı. Üçüncü otoya silah çekti.

ak caddenin ortasından sürekli bize ateş ediyordu. Biz
üçümüz de karşılık veriyorduk. Daha sonra etkisiz hale geldiğini öğrendik” dedi. Sanık polis memuru Ahmet
Gök de, Özübek'in ifadesine katıldığını belirtti. Hüseyin Şahin'in babası emekli polis memuru Eyüp Şahin ise,
oğlunun önce bacağından ve kolundan vurulduğunu belirterek, “Oğlum, yanına yaklaşılarak kafasına silah
sıkılmak suretiyle öldürülmüştür. Güvenlik güçlerinin öncelikle firari kişileri yakalarken hayati öneme haiz

rak gözetmeleri gerekirdi. Oğlumun dalağı ve böbreği yoktur; daha önceki bir
operasyon sırasında alınmıştır. Bu nedenle de 50 metreden fazla koşamaz. Kovalamaca olduğuna inanmıyorum”

'nda astsubay Ali Kemal Can'ın
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 1994 yılında korucular tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ramazan Öznarcı'nın
oğlu Alparslan Öznarcı'nın başvurusu üzeri
adam öldürmek suçundan dava açıldı. İşportacılık yapan Öznarcı, 1994’te Nurettin köyü korucuları tarafından
kaçırıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Öznarcı'nın oğlu Alparslan Öznarc
Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe ile başvurarak, babasının, Ahmet Çelik, Enver Çelik, Zülküf
Polat, Bahattin Koçak, Abdullah Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Şahin Koçak isimli Nurettin köyü korucuları
tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü iddia etti. Başvurunun ardından Malazgirt Başsavcılığı korucular hakkında
soruşturma başlattı. Korucular ile tanıklardan Mehmet Peker, Abdulsamet Uçak, M. Şirin Bilici, M. Nuri
Çalışkan ve Alican Öznarcı'yı dinleyen savcılık, oluşturduğu dos
kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü belirtilen Ramazan Öznarcı'nın; Ahmet Çelik,
Enver Çelik, Zülküf Polat, Bahattin Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Abdullah Koçak tarafından kasten
öldürülmüş olma şüphesi doğmuştur" yazısı ile Muş Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Malazgirt Cumhuriyet
Savcılığı'nın gönderdiği dosyayı inceleyen Muş Cumhuriyet Savcılığı ise, korucular hakkında Muş Ağır Ceza
Mahkemesi'nde "taammüden adam öldürmek" suçu

2003 yılı Nisan ayında, Van ili girişinde, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu yaşamını yitiren
Çetin Karaman'ı öldürdükleri iddia edilen askerlerin beşinci duruşması 20 Nisan günü görüldü. Duruşmaya sanık
askerler katılmazken, askerlerin avukatı Dursun Karaca ile Karaman'ın avukatı Murat Timur, duruşmada hazır
bulundu. Mahkme Heyeti, sanık asker İlhan Kayıkçı'nın yazılı olarak mahkemeye gönderdiği ifadesini
okuduktan sonra Karaman'ın avukatı Timur'a itirazının olup olma
çelişkiler bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Heyeti, savcının görüşüne başvurmak için
duruşmayı erteledi.

Yalova yakınlarında özel otomobili ile seyir halindeyken, içinde fabrika işçile
Orakçı ile trafik yüzünden tartışan ve daha sonra silahını çekerek otobüse ateş eden askeri doktor Nuri Ulçay
hakkında açılan dava sonuçlandı. Ulçay, Yalova Asliye Ceza Mahkemesi'nce, TCK'nun 264/7
uyarınca 2 ay 20 gün hapis ve 158 milyon 184 bin lira para cezasına mahkum edildi. Sanığın temyiz dosyasını
inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, yerel mahkeme kararını oybirliğiyle onadı.

İzmir’de, hırsızlık amacıyla evine giren Mehmet Sıddık Altaş’ı (21) t
memuru Saffet Akgül (47) hakkında, ‘kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet verme’ suçundan, 12 yıla kadar
hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2004 Mart ayında yaşanan olayda, vurulan Altaş’ın üzerinden tornavida,
memurunun cüzdanı, 150 milyon lira para ve ‘Şahin Girsiyar’ sahte kimliği çıkmıştı.

20 Ocak 2004 günü, hasımları Ahmet Kaya ve Mehmet Kaya adlı kişileri öldürüp, İbrahim
ve Metin Kaya adlı kişileri yaralayan 7. Ana Jet Üs
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından 'akıl zayıflığı hastalığı' bulunduğu yönünde rapor verildi. Malatya 1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kan davası gütmek ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlamal
kez müebbet hapsi istenen Ateş, ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor aldı. Elazığ Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi, Ateş'in suç tarihinde ve halen
19 Mayıs günkü duruşmasında da sanık avukatları, "yarı deli" sanıklara ceza indirimini düzenleyen TCK'nın 47.
maddesinin işletilmesini talep ettiler. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

8 Nisan 2003'te Şırnak'ın Uludere
arasında yer alan 18 asker hakkında, 'görev sırasında faili meçhul bir şekilde adam öldürmek' suçlamasıyla dava
açıldı. Amcaoğlu Mevlüt Ölmez ile birlikte koyunlarını otlattığı sırada açılan ateş sonucu ölen Hacı Ölmez il
ilgili olarak Andaç Jandarma Karakolu tarafından
bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği açıklandı. Ancak, Ulud
adam öldürmek" suçuna ilişkin olarak "4483 sayılı kanun" hükümlerine göre soruşturma yapılması gerektiği
düşüncesiyle 4483 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince soruşturma izni için dosyayı Uludere Kaymakamlığı'na
gönderdi. Kaymakamlık'tan soruşturma izni alan Savcılık, soruşturmayı baş
izninin durdurulması istemiyle Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 1 Ekim 2003 tarihinde talebi
değerlendiren mahkeme, askerlerin üzerlerine atılı "kanun emrini icra suretiyle adam öldürmek" suçunu
işlediklerini kanıtlayacak yeterli belge ve bilginin mevcut olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi
yönündeki kararın yerinde olmadığına karar vererek, askerlerin
Cumhuriyet Savcılığı, İdare Mahkemesi'nin verdiği ka
olanağının kalmadığına karar vererek, askerler hakkında ayrı ayrı "takipsizlik" kararı verdi. Ölmez'in avukatı
Tahir Elçi, "takipsizlik" kararının kaldırılması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz
değerlendiren mahkeme, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin "soruşturma açılmaması" yönündeki kesin
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 1994 yılında korucular tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ramazan Öznarcı'nın
oğlu Alparslan Öznarcı'nın başvurusu üzerine, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 korucu hakkında, taammüden
adam öldürmek suçundan dava açıldı. İşportacılık yapan Öznarcı, 1994’te Nurettin köyü korucuları tarafından
kaçırıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Öznarcı'nın oğlu Alparslan Öznarc
Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe ile başvurarak, babasının, Ahmet Çelik, Enver Çelik, Zülküf
Polat, Bahattin Koçak, Abdullah Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Şahin Koçak isimli Nurettin köyü korucuları

öldürüldüğünü iddia etti. Başvurunun ardından Malazgirt Başsavcılığı korucular hakkında
soruşturma başlattı. Korucular ile tanıklardan Mehmet Peker, Abdulsamet Uçak, M. Şirin Bilici, M. Nuri
Çalışkan ve Alican Öznarcı'yı dinleyen savcılık, oluşturduğu dosyayı, "22 Ağustos 1994 tarihinde Nurettin köyü
kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü belirtilen Ramazan Öznarcı'nın; Ahmet Çelik,
Enver Çelik, Zülküf Polat, Bahattin Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Abdullah Koçak tarafından kasten
öldürülmüş olma şüphesi doğmuştur" yazısı ile Muş Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Malazgirt Cumhuriyet
Savcılığı'nın gönderdiği dosyayı inceleyen Muş Cumhuriyet Savcılığı ise, korucular hakkında Muş Ağır Ceza
Mahkemesi'nde "taammüden adam öldürmek" suçundan dava açtı.

2003 yılı Nisan ayında, Van ili girişinde, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu yaşamını yitiren
Çetin Karaman'ı öldürdükleri iddia edilen askerlerin beşinci duruşması 20 Nisan günü görüldü. Duruşmaya sanık

lmazken, askerlerin avukatı Dursun Karaca ile Karaman'ın avukatı Murat Timur, duruşmada hazır
bulundu. Mahkme Heyeti, sanık asker İlhan Kayıkçı'nın yazılı olarak mahkemeye gönderdiği ifadesini
okuduktan sonra Karaman'ın avukatı Timur'a itirazının olup olmadığını sordu. Timur, Kayıkçı'nın ifadesinde
çelişkiler bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Heyeti, savcının görüşüne başvurmak için

Yalova yakınlarında özel otomobili ile seyir halindeyken, içinde fabrika işçileri bulunan otobüsün şoförü Engin
Orakçı ile trafik yüzünden tartışan ve daha sonra silahını çekerek otobüse ateş eden askeri doktor Nuri Ulçay
hakkında açılan dava sonuçlandı. Ulçay, Yalova Asliye Ceza Mahkemesi'nce, TCK'nun 264/7

ca 2 ay 20 gün hapis ve 158 milyon 184 bin lira para cezasına mahkum edildi. Sanığın temyiz dosyasını
inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, yerel mahkeme kararını oybirliğiyle onadı.

İzmir’de, hırsızlık amacıyla evine giren Mehmet Sıddık Altaş’ı (21) tabancayla kafasından vurup öldüren polis
memuru Saffet Akgül (47) hakkında, ‘kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet verme’ suçundan, 12 yıla kadar
hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2004 Mart ayında yaşanan olayda, vurulan Altaş’ın üzerinden tornavida,
memurunun cüzdanı, 150 milyon lira para ve ‘Şahin Girsiyar’ sahte kimliği çıkmıştı.

et Kaya ve Mehmet Kaya adlı kişileri öldürüp, İbrahim
ve Metin Kaya adlı kişileri yaralayan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay İbrahim Ateş'e, Elazığ Ruh
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından 'akıl zayıflığı hastalığı' bulunduğu yönünde rapor verildi. Malatya 1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kan davası gütmek ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlamal
kez müebbet hapsi istenen Ateş, ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor aldı. Elazığ Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi, Ateş'in suç tarihinde ve halen, "akıl zayıflığı bulunduğu" yönünde rapo

duruşmasında da sanık avukatları, "yarı deli" sanıklara ceza indirimini düzenleyen TCK'nın 47.
maddesinin işletilmesini talep ettiler. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

8 Nisan 2003'te Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerler tarafından vurularak öldürülen Hacı Ölmez'in failleri
arasında yer alan 18 asker hakkında, 'görev sırasında faili meçhul bir şekilde adam öldürmek' suçlamasıyla dava
açıldı. Amcaoğlu Mevlüt Ölmez ile birlikte koyunlarını otlattığı sırada açılan ateş sonucu ölen Hacı Ölmez il
ilgili olarak Andaç Jandarma Karakolu tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sınırdan geçmeye çalışan
bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği açıklandı. Ancak, Uludere Cumhuriyet Savcılığı "kanun

olarak "4483 sayılı kanun" hükümlerine göre soruşturma yapılması gerektiği
düşüncesiyle 4483 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince soruşturma izni için dosyayı Uludere Kaymakamlığı'na
gönderdi. Kaymakamlık'tan soruşturma izni alan Savcılık, soruşturmayı başlattı, ancak askerler, soruşturma
izninin durdurulması istemiyle Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 1 Ekim 2003 tarihinde talebi
değerlendiren mahkeme, askerlerin üzerlerine atılı "kanun emrini icra suretiyle adam öldürmek" suçunu

kanıtlayacak yeterli belge ve bilginin mevcut olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi
yönündeki kararın yerinde olmadığına karar vererek, askerlerin itirazlarını kabul etti. Karar
Cumhuriyet Savcılığı, İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın kesin nitelikte olduğu, bu nedenle yargılama
olanağının kalmadığına karar vererek, askerler hakkında ayrı ayrı "takipsizlik" kararı verdi. Ölmez'in avukatı
Tahir Elçi, "takipsizlik" kararının kaldırılması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz
değerlendiren mahkeme, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin "soruşturma açılmaması" yönündeki kesin
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 1994 yılında korucular tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ramazan Öznarcı'nın
ne, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 korucu hakkında, taammüden

adam öldürmek suçundan dava açıldı. İşportacılık yapan Öznarcı, 1994’te Nurettin köyü korucuları tarafından
kaçırıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Öznarcı'nın oğlu Alparslan Öznarcı, 26 Mayıs 2003'te
Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe ile başvurarak, babasının, Ahmet Çelik, Enver Çelik, Zülküf
Polat, Bahattin Koçak, Abdullah Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Şahin Koçak isimli Nurettin köyü korucuları

öldürüldüğünü iddia etti. Başvurunun ardından Malazgirt Başsavcılığı korucular hakkında
soruşturma başlattı. Korucular ile tanıklardan Mehmet Peker, Abdulsamet Uçak, M. Şirin Bilici, M. Nuri

yayı, "22 Ağustos 1994 tarihinde Nurettin köyü
kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü belirtilen Ramazan Öznarcı'nın; Ahmet Çelik,
Enver Çelik, Zülküf Polat, Bahattin Koçak, Nusrettin Büyükdağ ve Abdullah Koçak tarafından kasten
öldürülmüş olma şüphesi doğmuştur" yazısı ile Muş Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Malazgirt Cumhuriyet
Savcılığı'nın gönderdiği dosyayı inceleyen Muş Cumhuriyet Savcılığı ise, korucular hakkında Muş Ağır Ceza

2003 yılı Nisan ayında, Van ili girişinde, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu yaşamını yitiren
Çetin Karaman'ı öldürdükleri iddia edilen askerlerin beşinci duruşması 20 Nisan günü görüldü. Duruşmaya sanık

lmazken, askerlerin avukatı Dursun Karaca ile Karaman'ın avukatı Murat Timur, duruşmada hazır
bulundu. Mahkme Heyeti, sanık asker İlhan Kayıkçı'nın yazılı olarak mahkemeye gönderdiği ifadesini

dığını sordu. Timur, Kayıkçı'nın ifadesinde
çelişkiler bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Heyeti, savcının görüşüne başvurmak için

ri bulunan otobüsün şoförü Engin
Orakçı ile trafik yüzünden tartışan ve daha sonra silahını çekerek otobüse ateş eden askeri doktor Nuri Ulçay
hakkında açılan dava sonuçlandı. Ulçay, Yalova Asliye Ceza Mahkemesi'nce, TCK'nun 264/7-8, 59/2. maddeleri

ca 2 ay 20 gün hapis ve 158 milyon 184 bin lira para cezasına mahkum edildi. Sanığın temyiz dosyasını

abancayla kafasından vurup öldüren polis
memuru Saffet Akgül (47) hakkında, ‘kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet verme’ suçundan, 12 yıla kadar
hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2004 Mart ayında yaşanan olayda, vurulan Altaş’ın üzerinden tornavida, polis

et Kaya ve Mehmet Kaya adlı kişileri öldürüp, İbrahim Topuz, Mustafa Kaya
Komutanlığı'nda görevli astsubay İbrahim Ateş'e, Elazığ Ruh

ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından 'akıl zayıflığı hastalığı' bulunduğu yönünde rapor verildi. Malatya 1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kan davası gütmek ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlamalarıyla açılan davada iki
kez müebbet hapsi istenen Ateş, ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor aldı. Elazığ Ruh ve Sinir

"akıl zayıflığı bulunduğu" yönünde rapor verildi. Davanın
duruşmasında da sanık avukatları, "yarı deli" sanıklara ceza indirimini düzenleyen TCK'nın 47.

k öldürülen Hacı Ölmez'in failleri
arasında yer alan 18 asker hakkında, 'görev sırasında faili meçhul bir şekilde adam öldürmek' suçlamasıyla dava
açıldı. Amcaoğlu Mevlüt Ölmez ile birlikte koyunlarını otlattığı sırada açılan ateş sonucu ölen Hacı Ölmez ile

kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sınırdan geçmeye çalışan
ere Cumhuriyet Savcılığı "kanun emrini icra sırasında

olarak "4483 sayılı kanun" hükümlerine göre soruşturma yapılması gerektiği
düşüncesiyle 4483 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince soruşturma izni için dosyayı Uludere Kaymakamlığı'na

lattı, ancak askerler, soruşturma
izninin durdurulması istemiyle Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 1 Ekim 2003 tarihinde talebi
değerlendiren mahkeme, askerlerin üzerlerine atılı "kanun emrini icra suretiyle adam öldürmek" suçunu

kanıtlayacak yeterli belge ve bilginin mevcut olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi
itirazlarını kabul etti. Karar üzerine Uludere

rarın kesin nitelikte olduğu, bu nedenle yargılama
olanağının kalmadığına karar vererek, askerler hakkında ayrı ayrı "takipsizlik" kararı verdi. Ölmez'in avukatı
Tahir Elçi, "takipsizlik" kararının kaldırılması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı
değerlendiren mahkeme, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin "soruşturma açılmaması" yönündeki kesin
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kararına rağmen, kararın eksik değerlendirildiği sonucuna vararak İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.
Mahkeme, 19 Ocak tarihli kararında
için yeterli delillerin bulunduğu kanaatine vararak, sanıklar hakkında kamu davası açılmak üzere takipsizlik
kararının kaldırılmasına karar verdi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin ka
başlatan Şırnak Cumhuriyet Savcılığı, Hacı Ölmez'in ölümüne sebebiyet veren Andaç 3. Sınır Jandar
Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş, Servet Demir ve komutasındaki erler Ümit Şan, Salih Temiz, İlyas
Gölge, Cevdet Çavuş, Sinan Özsoy, Rıza Düzenli, Metin Dorman, Mahmut Avcılar, Oğuzhan Köse, Önder
Türkan, İbrahim Yalpı, Turan Lale, Nevres Bırak, Fatih Bacak, Ali Erdoğan, Adem Topuk ve Ümit Akgün
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448, 463, 49 ve 50. maddeleri u
olmayacak şekilde adam öldürmek, emri icra sırasında zaruret sınırını aşmak suretiyle adam öldürmek, kasten
adam öldürmek" suçlamalarıyla Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
günü Şırnak ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Kumkapı'da bir restorantta yemek yediği sırada, yaralama olayına karışan ve 'dur' ihtarına uymayan Aşir
Kurnaz'a açtığı ateş sonucu yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın ölümüne neden olan polis memuru Meh
yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kumkapı'daki Neyze adlı
restorantta eşiyle birlikte eğlenmeye giden Haluk Önal'ın daha önce aralarında husumet bulunan Aşir Kurnaz
tarafından silahla bacağından yaralandığı anlatıldı. Yan restorantta yemek yemeye gelen polis memuru Mehmet
Yıldız'ın silah seslerini duyması üzerine olay yerine koştuğu anlatılan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın havaya bir
el ateş ederek Aşir Kurnaz'a "dur" ihtarında bulunduğu beli
ayağından yaraladığı kaydedilen iddianamede, Aşir Kurnaz'ın da silahla karşılık vererek k
belirtildi ve kendisini bekleyen Burak Yılmaz'ın otomobiline binerek olay yerinden kaçmaya çal
iddianamede, Polis memuru Yıldız'ın silahından çıkan kurşunun yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın başına isabet ederek
ölümüne neden olduğu aktarıldı. İddianamede, Kurnaz'ın polis
teşebbüs ettiği, ruhsatsız tabanca kullandığı ve Haluk Önal'ı yaraladığı gerekçesiyle 10 yıldan 16 yıla kadar hapis
cezasına çarptırılması istendi. Savcı, polis
yaraladığı, yakalamak amacıyla ateş ettiği sırada ise hede
neden olduğunu belirterek, 2 olayı tek olaya indirgedi. İddianamede polis memuru Mehmet Yıldız'ın "adam
öldürmek" suçundan TCK'nın 448'inci maddesi gereği

Van’ın Çaldıran ilçesi İran sınırında yer alan Üçgözler (Qaşım)
kaçak mazot getirdiği iddia edilen Zahir Yılmaz'ı (14), "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle
Jandarma Karakolu'nda görevli 10 asker hakkında (Uzm
Özbiçen, Mehmet Baş, Abbas Uce, Hakan Kaya, Özgür Tok, Hasan Akçiçek, Fatih Koca ve Osman Girek),
TCK'nın 448, 463, 50 maddeleri gereğince “kanunun verdiği silah kullanma yetkisini aşmak suretiyle faili bel
olmayacak şekilde adam öldürmekten” dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde
21 Haziran günü görüldü. Duruşmada, yargılanan askerlerden
gözlemci olarak Çaldıran Alay Komutanlığı'ndan 2 ü
Timur hazır bulundu. Sanık askerler yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti.
Yılmaz'ın avukatı Murat Timur ise, askerlerin tutuklanmasını istedi. Mahkeme Heyeti, Timu
talebini reddederek duruşmaya katılmayan sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
görülen duruşmada, Uzman Çavuş Bekir Üzülmez, yaptığı sözlü savunmada suçsuz olduğunu söyledi. Zahir
Yılmaz’ın avukatı Murat Timur ise, s
askerlerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, terhis olan askerlerin adreslerinin tespit
edilebilmesi için duruşmayı 14 Ekim 2004 tarihine erteledi.

Şiyar Perinçek adlı gencin 28 Mayıs 2004 tarihinde Adana’da polisler tarafından sokak ortasında vurularak
öldürülmesi ile ilgili olarak polis memuru Davut Özateş hakkında TCK’nın 452. maddesi gereği kastın aşılması
sureti ile adam öldürme, polis memurları Mesut
Nurettin Başçı adlı kişiye kötü muamelede bulundukları iddiasıyla TCK’nın 245. maddesi gereği Adana
Cumhuriyet Savcılığı tarafından 16 Temmuz günü dava açıldı. Davaya Adana 2. Ağır Ceza Mahkemes
Ekim günü başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri D.Ö,
aynı birimde görevli başkomiser M.G. ve komiser E.Ç. katıldı. Şiyar Perinçek'in kendisine iki el ateş ettiğini
iddia eden sanık D.Ö., "Araç ile çarparak etkisiz hale getirmeyi düşündük. Fakat bana ateş edince mecburiyet
karşısında bir el ateş ettim. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu" dedi. Polis memurları M.G. ile E.Ç. de
ifadelerinde suçlamayı kabul etmediler. Dava konusu olayda sağ olarak yakal
yardım ve yataklık etmek' suçundan tutuklu bulunan N. B. ise mahkemede şöyle konuştu: "Şiar ile birlikte
İncirlik'ten Adana merkeze mobiletle geliyorduk. Türkkuşu Kavşağı'na geldiğimizde bir taksinin motosiklete
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kararına rağmen, kararın eksik değerlendirildiği sonucuna vararak İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.
Mahkeme, 19 Ocak tarihli kararında, şahsın açılan ateş sonucu ölmesi nedeniyle sanıklar hakkında dava açılması
için yeterli delillerin bulunduğu kanaatine vararak, sanıklar hakkında kamu davası açılmak üzere takipsizlik
kararının kaldırılmasına karar verdi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine olaya ilişkin tekrar soruşturma
başlatan Şırnak Cumhuriyet Savcılığı, Hacı Ölmez'in ölümüne sebebiyet veren Andaç 3. Sınır Jandar

Uzman Çavuş, Servet Demir ve komutasındaki erler Ümit Şan, Salih Temiz, İlyas
ge, Cevdet Çavuş, Sinan Özsoy, Rıza Düzenli, Metin Dorman, Mahmut Avcılar, Oğuzhan Köse, Önder

Türkan, İbrahim Yalpı, Turan Lale, Nevres Bırak, Fatih Bacak, Ali Erdoğan, Adem Topuk ve Ümit Akgün
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 448, 463, 49 ve 50. maddeleri uyarınca "Kanun emrini icra sırasında faili belli
olmayacak şekilde adam öldürmek, emri icra sırasında zaruret sınırını aşmak suretiyle adam öldürmek, kasten
adam öldürmek" suçlamalarıyla Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması 6 May

Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Kumkapı'da bir restorantta yemek yediği sırada, yaralama olayına karışan ve 'dur' ihtarına uymayan Aşir
Kurnaz'a açtığı ateş sonucu yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın ölümüne neden olan polis memuru Meh
yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kumkapı'daki Neyze adlı
restorantta eşiyle birlikte eğlenmeye giden Haluk Önal'ın daha önce aralarında husumet bulunan Aşir Kurnaz

ından yaralandığı anlatıldı. Yan restorantta yemek yemeye gelen polis memuru Mehmet
Yıldız'ın silah seslerini duyması üzerine olay yerine koştuğu anlatılan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın havaya bir
el ateş ederek Aşir Kurnaz'a "dur" ihtarında bulunduğu belirtildi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Aşir Kurnaz'ı
ayağından yaraladığı kaydedilen iddianamede, Aşir Kurnaz'ın da silahla karşılık vererek k

kendisini bekleyen Burak Yılmaz'ın otomobiline binerek olay yerinden kaçmaya çal
Yıldız'ın silahından çıkan kurşunun yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın başına isabet ederek

ölümüne neden olduğu aktarıldı. İddianamede, Kurnaz'ın polis memuru Yıldız’ı görevi başında öldürmeye
tabanca kullandığı ve Haluk Önal'ı yaraladığı gerekçesiyle 10 yıldan 16 yıla kadar hapis

di. Savcı, polis memuru Yıldız’ın, dur ihtarına uymayan Aşir Kurnaz'ı ayağından
yaraladığı, yakalamak amacıyla ateş ettiği sırada ise hedefte hata yapması sonucu Burak Yılmaz'ın ölümüne
neden olduğunu belirterek, 2 olayı tek olaya indirgedi. İddianamede polis memuru Mehmet Yıldız'ın "adam
öldürmek" suçundan TCK'nın 448'inci maddesi gereği, 24 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi.

ran ilçesi İran sınırında yer alan Üçgözler (Qaşım) köyü güzergahında 1 Ekim 2003'te, İran’dan
kaçak mazot getirdiği iddia edilen Zahir Yılmaz'ı (14), "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle
Jandarma Karakolu'nda görevli 10 asker hakkında (Uzman Çavuş Bekir Üzülmez, erler Refik İrdem, Salih
Özbiçen, Mehmet Baş, Abbas Uce, Hakan Kaya, Özgür Tok, Hasan Akçiçek, Fatih Koca ve Osman Girek),
TCK'nın 448, 463, 50 maddeleri gereğince “kanunun verdiği silah kullanma yetkisini aşmak suretiyle faili bel
olmayacak şekilde adam öldürmekten” dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde
21 Haziran günü görüldü. Duruşmada, yargılanan askerlerden uzman çavuş Bekir Üzülmez, Özgür Tok ile
gözlemci olarak Çaldıran Alay Komutanlığı'ndan 2 üst düzey yetkili, Yılmaz'ın yakınları ve avukatı Murat
Timur hazır bulundu. Sanık askerler yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti.
Yılmaz'ın avukatı Murat Timur ise, askerlerin tutuklanmasını istedi. Mahkeme Heyeti, Timu
talebini reddederek duruşmaya katılmayan sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Uzman Çavuş Bekir Üzülmez, yaptığı sözlü savunmada suçsuz olduğunu söyledi. Zahir
Yılmaz’ın avukatı Murat Timur ise, sanıkların suç işlediklerine ilişkin kesin delillerin bulunduğunu, bu nedenle
askerlerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, terhis olan askerlerin adreslerinin tespit

4 Ekim 2004 tarihine erteledi.

Perinçek adlı gencin 28 Mayıs 2004 tarihinde Adana’da polisler tarafından sokak ortasında vurularak
öldürülmesi ile ilgili olarak polis memuru Davut Özateş hakkında TCK’nın 452. maddesi gereği kastın aşılması
sureti ile adam öldürme, polis memurları Mesut Gürken ve Erhan Çiloğlu hakkında ise gözaltına alınan Mehmet
Nurettin Başçı adlı kişiye kötü muamelede bulundukları iddiasıyla TCK’nın 245. maddesi gereği Adana
Cumhuriyet Savcılığı tarafından 16 Temmuz günü dava açıldı. Davaya Adana 2. Ağır Ceza Mahkemes
Ekim günü başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri D.Ö,
aynı birimde görevli başkomiser M.G. ve komiser E.Ç. katıldı. Şiyar Perinçek'in kendisine iki el ateş ettiğini

e çarparak etkisiz hale getirmeyi düşündük. Fakat bana ateş edince mecburiyet
karşısında bir el ateş ettim. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu" dedi. Polis memurları M.G. ile E.Ç. de
ifadelerinde suçlamayı kabul etmediler. Dava konusu olayda sağ olarak yakalanan ve 'terör örgütü PKK'ya
yardım ve yataklık etmek' suçundan tutuklu bulunan N. B. ise mahkemede şöyle konuştu: "Şiar ile birlikte
İncirlik'ten Adana merkeze mobiletle geliyorduk. Türkkuşu Kavşağı'na geldiğimizde bir taksinin motosiklete

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

kararına rağmen, kararın eksik değerlendirildiği sonucuna vararak İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.
şahsın açılan ateş sonucu ölmesi nedeniyle sanıklar hakkında dava açılması

için yeterli delillerin bulunduğu kanaatine vararak, sanıklar hakkında kamu davası açılmak üzere takipsizlik
rarı üzerine olaya ilişkin tekrar soruşturma

başlatan Şırnak Cumhuriyet Savcılığı, Hacı Ölmez'in ölümüne sebebiyet veren Andaç 3. Sınır Jandarma Bölük
Uzman Çavuş, Servet Demir ve komutasındaki erler Ümit Şan, Salih Temiz, İlyas

ge, Cevdet Çavuş, Sinan Özsoy, Rıza Düzenli, Metin Dorman, Mahmut Avcılar, Oğuzhan Köse, Önder
Türkan, İbrahim Yalpı, Turan Lale, Nevres Bırak, Fatih Bacak, Ali Erdoğan, Adem Topuk ve Ümit Akgün

yarınca "Kanun emrini icra sırasında faili belli
olmayacak şekilde adam öldürmek, emri icra sırasında zaruret sınırını aşmak suretiyle adam öldürmek, kasten

Davanın ilk duruşması 6 Mayıs

İstanbul Kumkapı'da bir restorantta yemek yediği sırada, yaralama olayına karışan ve 'dur' ihtarına uymayan Aşir
Kurnaz'a açtığı ateş sonucu yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın ölümüne neden olan polis memuru Mehmet Yıldız'ın 30
yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kumkapı'daki Neyze adlı
restorantta eşiyle birlikte eğlenmeye giden Haluk Önal'ın daha önce aralarında husumet bulunan Aşir Kurnaz

ından yaralandığı anlatıldı. Yan restorantta yemek yemeye gelen polis memuru Mehmet
Yıldız'ın silah seslerini duyması üzerine olay yerine koştuğu anlatılan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın havaya bir

"dur" ihtarına uymayan Aşir Kurnaz'ı
ayağından yaraladığı kaydedilen iddianamede, Aşir Kurnaz'ın da silahla karşılık vererek kaçmaya devam ettiği

kendisini bekleyen Burak Yılmaz'ın otomobiline binerek olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlatılan
Yıldız'ın silahından çıkan kurşunun yanlışlıkla Burak Yılmaz'ın başına isabet ederek

görevi başında öldürmeye
tabanca kullandığı ve Haluk Önal'ı yaraladığı gerekçesiyle 10 yıldan 16 yıla kadar hapis

, dur ihtarına uymayan Aşir Kurnaz'ı ayağından
fte hata yapması sonucu Burak Yılmaz'ın ölümüne

neden olduğunu belirterek, 2 olayı tek olaya indirgedi. İddianamede polis memuru Mehmet Yıldız'ın "adam
24 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi.

öyü güzergahında 1 Ekim 2003'te, İran’dan
kaçak mazot getirdiği iddia edilen Zahir Yılmaz'ı (14), "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldüren Güldere

an Çavuş Bekir Üzülmez, erler Refik İrdem, Salih
Özbiçen, Mehmet Baş, Abbas Uce, Hakan Kaya, Özgür Tok, Hasan Akçiçek, Fatih Koca ve Osman Girek),
TCK'nın 448, 463, 50 maddeleri gereğince “kanunun verdiği silah kullanma yetkisini aşmak suretiyle faili belli
olmayacak şekilde adam öldürmekten” dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde

avuş Bekir Üzülmez, Özgür Tok ile
st düzey yetkili, Yılmaz'ın yakınları ve avukatı Murat

Timur hazır bulundu. Sanık askerler yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti.
Yılmaz'ın avukatı Murat Timur ise, askerlerin tutuklanmasını istedi. Mahkeme Heyeti, Timur'un tutuklama
talebini reddederek duruşmaya katılmayan sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 8 Eylül günü

Uzman Çavuş Bekir Üzülmez, yaptığı sözlü savunmada suçsuz olduğunu söyledi. Zahir
anıkların suç işlediklerine ilişkin kesin delillerin bulunduğunu, bu nedenle

askerlerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, terhis olan askerlerin adreslerinin tespit

Perinçek adlı gencin 28 Mayıs 2004 tarihinde Adana’da polisler tarafından sokak ortasında vurularak
öldürülmesi ile ilgili olarak polis memuru Davut Özateş hakkında TCK’nın 452. maddesi gereği kastın aşılması

Gürken ve Erhan Çiloğlu hakkında ise gözaltına alınan Mehmet
Nurettin Başçı adlı kişiye kötü muamelede bulundukları iddiasıyla TCK’nın 245. maddesi gereği Adana
Cumhuriyet Savcılığı tarafından 16 Temmuz günü dava açıldı. Davaya Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4
Ekim günü başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri D.Ö,
aynı birimde görevli başkomiser M.G. ve komiser E.Ç. katıldı. Şiyar Perinçek'in kendisine iki el ateş ettiğini

e çarparak etkisiz hale getirmeyi düşündük. Fakat bana ateş edince mecburiyet
karşısında bir el ateş ettim. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu" dedi. Polis memurları M.G. ile E.Ç. de

anan ve 'terör örgütü PKK'ya
yardım ve yataklık etmek' suçundan tutuklu bulunan N. B. ise mahkemede şöyle konuştu: "Şiar ile birlikte
İncirlik'ten Adana merkeze mobiletle geliyorduk. Türkkuşu Kavşağı'na geldiğimizde bir taksinin motosiklete
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çarptığını hissettim. O arada değişik yönlerden silah sesleri geldi. Şiyar yere düştü. Birkaç kişi üzerine atladı.
Beni de yakaladılar." Mahkeme heyeti, emniyet amiri D.Ö. hakkındaki tutuklama istemini reddederek duruşmayı
gerekli evrakların ve otopsi raporlarının tanzim
Urfa, Adana, Diyarbakır, Mersin ve Tarsus barolarından 18 avukat davaya müdahil oldu. Duruşmada, sanıkların
avukatları ve cumhuriyet savcısı, duruşmanın basına kapatılmasını talep ettiler. Haki
konusu talep ile Perinçek ve Taşçı’nın avukatlarının ‘sanıkların tutuklanması’ yönündeki taleplerini reddederek,
duruşmayı 21 Aralık 2004 tarihine erteledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 12-13 Mart 1995'te yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 'Gazi olayları'
davasına bakan Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'kimliği belirsiz suçluların davanın zamanaşımına kadar
araştırılması' için Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na
ilgili soruşturma başlatıldı. Eyüp Başsavcılığı, dokuz kişinin ölümü, beş kişinin de yaralanmasından sorumlu
oldukları gerekçesiyle 20 polis hakkında 'müdafaa ve zaruret sınırını aşarak, fai
öldürmek' suçundan dava açmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davada, ağır ceza mahkemesi 5 yıl
içinde 31 duruşma yaparak karar aldı. Mahkeme, polislerden Adem Albayrak'a dört kişiyi öldürdüğü
gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 9 ay kamu hizmetlerinden men cezası verdi. Polis memuru Mehmet Gündoğan
ise iki kişiyi öldürmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerinden men cezasına mahkûm edildi.
Sanıkların cezaları, 23 Nisan 1999'da 'Şartla Salıverme, Dava ve
ertelendi. 18 sanık polisi beraat ettiren mahkeme, suça karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar
araştırılması için, Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasını hükme bağladı. Gazi olaylarında
yaşamını yitirenlerin yakınları, adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
(AİHM) başvurdu. AİHM de, Adalet Bakanlığı'na, olaylarda hayatlarını kaybeden Dinçer Yılmaz, Sezgin Engin,
Hasan Gürgen ve Hasan Sel'in ölümlerine ili
Trabzon Başsavcılığı'ndan, ağır ceza mahkemesinin 5.11.2001 gün ve 2001/ 306 esas sayılı kararında, suça
karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar araştırılması için Gaziosmanpaşa Başsa
hükmettiği müzekkerenin örneğini istedi. Ancak Trabzon Başsavcılığı, mahkemenin yazısının iki yıldır
gönderilmediğini belirledi. Başsavcılık, yazının gönderilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada,
mahkemenin müzekkereyi yazdığı ve Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na gönderilmek üzere 16.7.2002 tarihinde
Trabzon Başsavcılığı'na gönderdiği, gecikmenin muhabere bürosundan kaynaklandığı belirlendi. Büroda görev
yapan üç memurun ifadeleri alındı. Yapılan inceleme sonucu, mahkemenin
Başsavcılığı'na gönderdiği belirlenen müzekkereyi, Muhabere Bürosu'ndaki Yusuf Kandemir'in teslim aldığı, 2
yıldır göndermediği saptandı. Müzekkere bulunamazken, Kandemir hakkında, "adli görevi ihmal" suçlamasıyla,
6 aydan 3 yıla kadar hapis ve memuriyetten men cezası istemiyle dava açıldı.

Gümüşhane’nin Şiran İlçesinde 17 Eylül 2004 günü komando timinin terörist sanarak ava giden köylülere ateş
açmasıyla ilgili dava 2 Aralık günü Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Kenan
Olcayhan Bayrak’ın (17) öldüğü, Selahattin Çubukçu ve İsmail Sarı’nın yaralandığı olayla ilgili tutuksuz
sanıklar 1 üsteğmen, 1 çavuş ve 6 onbaşı katılmadı. Mahkeme, yazılan talimat cevaplarının beklenmesi,
bulguların da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanıkların, adam öldürme,
adam öldürmeye teşebbüs, kanunun ve tayin ettiği hududu tecavüz suçlarından 20’şer yıldan az olmamak
kaydıyla hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (Hürriyet

Kars Digor'da 14 Ağustos 1993 günü, PKK’nın ilk eylem yıldönümünü kutlamak için yürüyüş yapan üç bin
kişinin üzerine, konumlandıkları tepeden ateş açan; Tuncay Yasa, İsmail Yıldız, Mustafa Demir, Yunus Alper,
Sezai Özyurt, Atila Yıldız, Suat Kaymak ile Sıraç Birol is
Timleri hakkında; Süleyman Taş, Faruk Aydın, Kıyasetin Çalışçı, Tutiye Talan, Zarife Boylu, Necla Geçener,
Gücan Çağdavul, Selvi Çağdavul, Hasan Çağdavul, Nurettin Orun, Cemil Özvariş, Suna Çidamal, Erdal B
Yeter Kerenciler, Zeynet Çağdavul, Fatma Farlak ile Tuncer Hacıoğulu isimli köylüleri öldürdükleri ve 63
köylüyü de yaraladıkları gerekçesiyle, 22 Nisan 1996'da Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam
öldürmekten" ve "adam öldürmeye tam teşebbüste
davaya devam edildi. 27 Nisan günü görülen duruşmada avukat Kahraman Özçağın, daha önce yapılan tüm
duruşmalarda da keşif talebinde bulunduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.
Aydın ise, olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini belirterek, keşfe gerek olamadığını söyledi. 11 yıldır süren
davada Mahkeme Heyeti, eksik delilerin toplanması ve keşif talebinin karara bağla
erteledi.
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ettim. O arada değişik yönlerden silah sesleri geldi. Şiyar yere düştü. Birkaç kişi üzerine atladı.
Beni de yakaladılar." Mahkeme heyeti, emniyet amiri D.Ö. hakkındaki tutuklama istemini reddederek duruşmayı
gerekli evrakların ve otopsi raporlarının tanzimi için 8 Kasım gününe erteledi. 8 Kasım günü görülen duruşmada
Urfa, Adana, Diyarbakır, Mersin ve Tarsus barolarından 18 avukat davaya müdahil oldu. Duruşmada, sanıkların
avukatları ve cumhuriyet savcısı, duruşmanın basına kapatılmasını talep ettiler. Hakim Eyüp Karataş, ise söz
konusu talep ile Perinçek ve Taşçı’nın avukatlarının ‘sanıkların tutuklanması’ yönündeki taleplerini reddederek,

Aralık 2004 tarihine erteledi.

13 Mart 1995'te yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 'Gazi olayları'
davasına bakan Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'kimliği belirsiz suçluların davanın zamanaşımına kadar
araştırılması' için Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na yazdığı talimatın iki yıldır gönderilmediği ortaya çıktı. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı. Eyüp Başsavcılığı, dokuz kişinin ölümü, beş kişinin de yaralanmasından sorumlu
oldukları gerekçesiyle 20 polis hakkında 'müdafaa ve zaruret sınırını aşarak, faili belli olmayacak şekilde adam
öldürmek' suçundan dava açmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davada, ağır ceza mahkemesi 5 yıl
içinde 31 duruşma yaparak karar aldı. Mahkeme, polislerden Adem Albayrak'a dört kişiyi öldürdüğü

4 ay hapis ve 9 ay kamu hizmetlerinden men cezası verdi. Polis memuru Mehmet Gündoğan
ise iki kişiyi öldürmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerinden men cezasına mahkûm edildi.
Sanıkların cezaları, 23 Nisan 1999'da 'Şartla Salıverme, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa' gereğince
ertelendi. 18 sanık polisi beraat ettiren mahkeme, suça karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar
araştırılması için, Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasını hükme bağladı. Gazi olaylarında
aşamını yitirenlerin yakınları, adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne

(AİHM) başvurdu. AİHM de, Adalet Bakanlığı'na, olaylarda hayatlarını kaybeden Dinçer Yılmaz, Sezgin Engin,
Hasan Gürgen ve Hasan Sel'in ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Bakanlık da,
Trabzon Başsavcılığı'ndan, ağır ceza mahkemesinin 5.11.2001 gün ve 2001/ 306 esas sayılı kararında, suça
karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar araştırılması için Gaziosmanpaşa Başsa
hükmettiği müzekkerenin örneğini istedi. Ancak Trabzon Başsavcılığı, mahkemenin yazısının iki yıldır
gönderilmediğini belirledi. Başsavcılık, yazının gönderilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada,

yazdığı ve Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na gönderilmek üzere 16.7.2002 tarihinde
Trabzon Başsavcılığı'na gönderdiği, gecikmenin muhabere bürosundan kaynaklandığı belirlendi. Büroda görev
yapan üç memurun ifadeleri alındı. Yapılan inceleme sonucu, mahkemenin 17 Temmuz 2002'de Trabzon
Başsavcılığı'na gönderdiği belirlenen müzekkereyi, Muhabere Bürosu'ndaki Yusuf Kandemir'in teslim aldığı, 2
yıldır göndermediği saptandı. Müzekkere bulunamazken, Kandemir hakkında, "adli görevi ihmal" suçlamasıyla,

kadar hapis ve memuriyetten men cezası istemiyle dava açıldı.

Gümüşhane’nin Şiran İlçesinde 17 Eylül 2004 günü komando timinin terörist sanarak ava giden köylülere ateş
açmasıyla ilgili dava 2 Aralık günü Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Kenan
Olcayhan Bayrak’ın (17) öldüğü, Selahattin Çubukçu ve İsmail Sarı’nın yaralandığı olayla ilgili tutuksuz
sanıklar 1 üsteğmen, 1 çavuş ve 6 onbaşı katılmadı. Mahkeme, yazılan talimat cevaplarının beklenmesi,

gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanıkların, adam öldürme,
adam öldürmeye teşebbüs, kanunun ve tayin ettiği hududu tecavüz suçlarından 20’şer yıldan az olmamak
kaydıyla hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (Hürriyet-03.12.04)

da 14 Ağustos 1993 günü, PKK’nın ilk eylem yıldönümünü kutlamak için yürüyüş yapan üç bin
kişinin üzerine, konumlandıkları tepeden ateş açan; Tuncay Yasa, İsmail Yıldız, Mustafa Demir, Yunus Alper,
Sezai Özyurt, Atila Yıldız, Suat Kaymak ile Sıraç Birol isimli Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat
Timleri hakkında; Süleyman Taş, Faruk Aydın, Kıyasetin Çalışçı, Tutiye Talan, Zarife Boylu, Necla Geçener,
Gücan Çağdavul, Selvi Çağdavul, Hasan Çağdavul, Nurettin Orun, Cemil Özvariş, Suna Çidamal, Erdal B
Yeter Kerenciler, Zeynet Çağdavul, Fatma Farlak ile Tuncer Hacıoğulu isimli köylüleri öldürdükleri ve 63
köylüyü de yaraladıkları gerekçesiyle, 22 Nisan 1996'da Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam
öldürmekten" ve "adam öldürmeye tam teşebbüsten" TCK'nın 448, 62, 463, 31, 33 maddelerine istinaden açılan
davaya devam edildi. 27 Nisan günü görülen duruşmada avukat Kahraman Özçağın, daha önce yapılan tüm
duruşmalarda da keşif talebinde bulunduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.
Aydın ise, olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini belirterek, keşfe gerek olamadığını söyledi. 11 yıldır süren
davada Mahkeme Heyeti, eksik delilerin toplanması ve keşif talebinin karara bağla
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ettim. O arada değişik yönlerden silah sesleri geldi. Şiyar yere düştü. Birkaç kişi üzerine atladı.
Beni de yakaladılar." Mahkeme heyeti, emniyet amiri D.Ö. hakkındaki tutuklama istemini reddederek duruşmayı

i için 8 Kasım gününe erteledi. 8 Kasım günü görülen duruşmada
Urfa, Adana, Diyarbakır, Mersin ve Tarsus barolarından 18 avukat davaya müdahil oldu. Duruşmada, sanıkların

m Eyüp Karataş, ise söz
konusu talep ile Perinçek ve Taşçı’nın avukatlarının ‘sanıkların tutuklanması’ yönündeki taleplerini reddederek,

13 Mart 1995'te yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 'Gazi olayları'
davasına bakan Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'kimliği belirsiz suçluların davanın zamanaşımına kadar

yazdığı talimatın iki yıldır gönderilmediği ortaya çıktı. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı. Eyüp Başsavcılığı, dokuz kişinin ölümü, beş kişinin de yaralanmasından sorumlu

li belli olmayacak şekilde adam
öldürmek' suçundan dava açmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davada, ağır ceza mahkemesi 5 yıl
içinde 31 duruşma yaparak karar aldı. Mahkeme, polislerden Adem Albayrak'a dört kişiyi öldürdüğü

4 ay hapis ve 9 ay kamu hizmetlerinden men cezası verdi. Polis memuru Mehmet Gündoğan
ise iki kişiyi öldürmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerinden men cezasına mahkûm edildi.

Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa' gereğince
ertelendi. 18 sanık polisi beraat ettiren mahkeme, suça karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar
araştırılması için, Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasını hükme bağladı. Gazi olaylarında
aşamını yitirenlerin yakınları, adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne

(AİHM) başvurdu. AİHM de, Adalet Bakanlığı'na, olaylarda hayatlarını kaybeden Dinçer Yılmaz, Sezgin Engin,
şkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Bakanlık da,

Trabzon Başsavcılığı'ndan, ağır ceza mahkemesinin 5.11.2001 gün ve 2001/ 306 esas sayılı kararında, suça
karışan diğer faillerin zamanaşımı haddine kadar araştırılması için Gaziosmanpaşa Başsavcılığı' na yazılmasına
hükmettiği müzekkerenin örneğini istedi. Ancak Trabzon Başsavcılığı, mahkemenin yazısının iki yıldır
gönderilmediğini belirledi. Başsavcılık, yazının gönderilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada,

yazdığı ve Gaziosmanpaşa Başsavcılığı'na gönderilmek üzere 16.7.2002 tarihinde
Trabzon Başsavcılığı'na gönderdiği, gecikmenin muhabere bürosundan kaynaklandığı belirlendi. Büroda görev

17 Temmuz 2002'de Trabzon
Başsavcılığı'na gönderdiği belirlenen müzekkereyi, Muhabere Bürosu'ndaki Yusuf Kandemir'in teslim aldığı, 2
yıldır göndermediği saptandı. Müzekkere bulunamazken, Kandemir hakkında, "adli görevi ihmal" suçlamasıyla,

Gümüşhane’nin Şiran İlçesinde 17 Eylül 2004 günü komando timinin terörist sanarak ava giden köylülere ateş
açmasıyla ilgili dava 2 Aralık günü Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Kenan Çubukçu (34) ve
Olcayhan Bayrak’ın (17) öldüğü, Selahattin Çubukçu ve İsmail Sarı’nın yaralandığı olayla ilgili tutuksuz
sanıklar 1 üsteğmen, 1 çavuş ve 6 onbaşı katılmadı. Mahkeme, yazılan talimat cevaplarının beklenmesi,

gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanıkların, adam öldürme,
adam öldürmeye teşebbüs, kanunun ve tayin ettiği hududu tecavüz suçlarından 20’şer yıldan az olmamak

da 14 Ağustos 1993 günü, PKK’nın ilk eylem yıldönümünü kutlamak için yürüyüş yapan üç bin
kişinin üzerine, konumlandıkları tepeden ateş açan; Tuncay Yasa, İsmail Yıldız, Mustafa Demir, Yunus Alper,

imli Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat
Timleri hakkında; Süleyman Taş, Faruk Aydın, Kıyasetin Çalışçı, Tutiye Talan, Zarife Boylu, Necla Geçener,
Gücan Çağdavul, Selvi Çağdavul, Hasan Çağdavul, Nurettin Orun, Cemil Özvariş, Suna Çidamal, Erdal Buğan,
Yeter Kerenciler, Zeynet Çağdavul, Fatma Farlak ile Tuncer Hacıoğulu isimli köylüleri öldürdükleri ve 63
köylüyü de yaraladıkları gerekçesiyle, 22 Nisan 1996'da Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam

n" TCK'nın 448, 62, 463, 31, 33 maddelerine istinaden açılan
davaya devam edildi. 27 Nisan günü görülen duruşmada avukat Kahraman Özçağın, daha önce yapılan tüm
duruşmalarda da keşif talebinde bulunduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Sanık avukatı Can
Aydın ise, olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini belirterek, keşfe gerek olamadığını söyledi. 11 yıldır süren
davada Mahkeme Heyeti, eksik delilerin toplanması ve keşif talebinin karara bağlanması için duruşmayı
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I.2. Cezaevlerinde Ölüm ve Yaralanmalar
İstanbul Kartal Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan
girdiği şeker koması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada,
böbrek yetmezliği hastalığı olan Yaprak’ın hastalıklarına ilişkin raporlarının olmasına rağmen diyetinin
geciktirildiği ve şikayetlerinin yoğunlaştığı sırada, hastaneye sevkinin zamanı

7 Ocak günü, Mardin ili Nusaybin ilçesi Girmeli bel
tarafından tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne getirilen
günü ölü olarak bulundu. Yapılan otopside intihar ettiği belirlenen Seday’ın, 18 yaşından küçü
siyasi koğuşa konmadığı, bir çok sefer koğuş değiştirmek isteminde bulunmasına rağmen, cezaevine konulduğu
günden beri tek başına hücrede tutulduğu belirtildi.

Adıyaman E-Tipi Kapalı Cezaevi D
cezaevinde çamaşırları kurutmak amacıyla kullanılan iple, kendini pencerenin demir parm
etti.

Mehiyet Pirinç, 23 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine
yıldır Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu; yaklaşık 1 ay önce oğlunun E tipi Cezaevi’nden D Tipi
Cezaevi’ne, sevk edildiğini ve 3 kişilik odada tutulduğunu, 20 Ocak günü sabaha doğru saat 01.30 sıralarında
yastık elyaflarını elbiselerinin içine doldurarak kend
olaya müdahale ettiğini ve 03.30 sıralarında, hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mehiyet Pirinç, 22 Ocak günü
oğlunun görüşüne gittiğini ve durumu orda öğrendiğini belirterek, oğlunun tedavisinin
çıkması için cezaevine getirildiğini ifade etti. (İHD Diyarbakır
cezaevine avukat gönderildi.)

Malatya’da, bir marketi soyduğu iddiasıyla yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan
18 Şubat günü, kendini koğuşun banyosunda bulunan su borusuna asarak intihar etti.

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren
yitirdi. Ölüm orucunun 130. gününde olan Muharrem
anlayınca” kendisini yaktığı bildirildi.

Ölüm orucunun 3. yıldönümü olan 20 Ekim 2003 günü eyleme başlayan 10. ekip üyesi
Tipi Cezaevi'nde kendini yaktı. Öğrener, 3 Mart günü İzm

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren
önce Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Günger’in, 29 Mart günü sevk edildiği Bayrampaşa
Hastanesi’nde, F tipi cezaevlerindeki tecrit

4 Nisan günü Siirt’in Şirvan ilçesinde çıkan bir kavgada bacağından yaralanan Kerem Payat, 17 Haziran günü
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde öldü. Avukat Abdulhekim Gider, şunları söyledi: “Müvekkilim Batman
Cezaevi’nde 14 gün kaldı; ama hiçbir cerrahi müdahal
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkedildi. Türkçe bilmediği için kendisine sorulan soruları
yanıtlayamamış. 10 gün sonra Elazığ E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Görüşe gittiğimde iki tutuklunun
görüş odasına geldi. Kendisiyle Kürtçe konuştuğum halde tepki vermedi. Yaralarında hiç iyileşme yoktu ve
müdahale de edilmemişti. Elbiseleri pislik içindeydi. Aşırı kilo kaybı vardı. Yanındaki tutuklular, beş gündür
yemek yemediğini anlattılar. Müdahale edilmesi için cezaevi yönetimi ile yaptığım görüşmede ‘Cezaevimiz
doldur-boşalt yeri oldu. Burada ölen bu tür hastalar çok fazla’ denildi. Komaya girdikten sonra Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını öğrendik. Bu haliyle bile a
görüştüğümde, cerrahi bir müdahalenin yapılamayacağını, beyin kanaması geçirmiş olabileceğini, ancak ilaç
tedavisi uygulayabileceklerini, tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Müvekkilim 11 Haziran günü ‘iyileşti’
denilerek, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Beş gün sonra ziyarete gittiğimde yanıma gelen bir gardiyan
Kerem’in durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Bunun üzerine başgardiyan Hacı Recep’in yanına gittim.
Başgardiyan, hastaneye sevk edemeyeceklerini, B
sevki için bakanlıktan yazı gelmesi gerektiğini söyledi. Bundan kısa bir süre sonra da Kerem Payat öldü.”

Kızıltepe Cezaevi'nde tutuklu Ahmet Dal, 22 Nisan günü öldü. Tutuklu Hükümlü Aileler
(THAY-DER) tarafından yapılan açıklamada, Dal'ın ölüm nedeninin cezaevi koşuları olduğu iddia edildi.
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vlerinde Ölüm ve Yaralanmalar
İstanbul Kartal Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Yaprak (Yalçın), 6 Ocak günü, cezaevinde
girdiği şeker koması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada,

zliği hastalığı olan Yaprak’ın hastalıklarına ilişkin raporlarının olmasına rağmen diyetinin
geciktirildiği ve şikayetlerinin yoğunlaştığı sırada, hastaneye sevkinin zamanında sağlanmadığı ifade edildi.

7 Ocak günü, Mardin ili Nusaybin ilçesi Girmeli beldesinde gözaltına alınan ve Mardin Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne getirilen Rıdvan Seday, tek başına bekletildiği hücrede, 12 Ocak
günü ölü olarak bulundu. Yapılan otopside intihar ettiği belirlenen Seday’ın, 18 yaşından küçü
siyasi koğuşa konmadığı, bir çok sefer koğuş değiştirmek isteminde bulunmasına rağmen, cezaevine konulduğu
günden beri tek başına hücrede tutulduğu belirtildi.

Tipi Kapalı Cezaevi D-2 koğuşunda hükümlü bulunan Mehmet Geziciler
cezaevinde çamaşırları kurutmak amacıyla kullanılan iple, kendini pencerenin demir parm

günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Mehmet Pirinç’in (1980) 3
akır Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu; yaklaşık 1 ay önce oğlunun E tipi Cezaevi’nden D Tipi

Cezaevi’ne, sevk edildiğini ve 3 kişilik odada tutulduğunu, 20 Ocak günü sabaha doğru saat 01.30 sıralarında
yastık elyaflarını elbiselerinin içine doldurarak kendini yaktığını; slogan atması üzerine arkadaşlarının uyanarak
olaya müdahale ettiğini ve 03.30 sıralarında, hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mehiyet Pirinç, 22 Ocak günü
oğlunun görüşüne gittiğini ve durumu orda öğrendiğini belirterek, oğlunun tedavisinin
çıkması için cezaevine getirildiğini ifade etti. (İHD Diyarbakır – Mehmet Pirinç’in durumunu öğrenmek üzere

Malatya’da, bir marketi soyduğu iddiasıyla yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Muzaffer
18 Şubat günü, kendini koğuşun banyosunda bulunan su borusuna asarak intihar etti.

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren Muharrem Karademir (30), 28 Şubat günü yaşamını
yitirdi. Ölüm orucunun 130. gününde olan Muharrem Karademir’in, “müdahale için hastaneye götürüleceğini

kendisini yaktığı bildirildi.

Ölüm orucunun 3. yıldönümü olan 20 Ekim 2003 günü eyleme başlayan 10. ekip üyesi Günay Öğrener
Tipi Cezaevi'nde kendini yaktı. Öğrener, 3 Mart günü İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren Ümit Günger, 31 Mart günü yaşamını yitirdi. Bir süre
önce Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Günger’in, 29 Mart günü sevk edildiği Bayrampaşa

cezaevlerindeki tecrit ve izolasyonu protesto için kendini yaktığı belirtildi.

4 Nisan günü Siirt’in Şirvan ilçesinde çıkan bir kavgada bacağından yaralanan Kerem Payat, 17 Haziran günü
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde öldü. Avukat Abdulhekim Gider, şunları söyledi: “Müvekkilim Batman
Cezaevi’nde 14 gün kaldı; ama hiçbir cerrahi müdahale yapılmadı. Tam olarak bilemediğimiz bir nedenle Elazığ
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkedildi. Türkçe bilmediği için kendisine sorulan soruları
yanıtlayamamış. 10 gün sonra Elazığ E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Görüşe gittiğimde iki tutuklunun
görüş odasına geldi. Kendisiyle Kürtçe konuştuğum halde tepki vermedi. Yaralarında hiç iyileşme yoktu ve
müdahale de edilmemişti. Elbiseleri pislik içindeydi. Aşırı kilo kaybı vardı. Yanındaki tutuklular, beş gündür

Müdahale edilmesi için cezaevi yönetimi ile yaptığım görüşmede ‘Cezaevimiz
boşalt yeri oldu. Burada ölen bu tür hastalar çok fazla’ denildi. Komaya girdikten sonra Diyarbakır Dicle

Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını öğrendik. Bu haliyle bile ayağı zincirlenmişti. Dr. Ali Akçiçek ile
görüştüğümde, cerrahi bir müdahalenin yapılamayacağını, beyin kanaması geçirmiş olabileceğini, ancak ilaç
tedavisi uygulayabileceklerini, tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Müvekkilim 11 Haziran günü ‘iyileşti’

enilerek, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Beş gün sonra ziyarete gittiğimde yanıma gelen bir gardiyan
Kerem’in durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Bunun üzerine başgardiyan Hacı Recep’in yanına gittim.
Başgardiyan, hastaneye sevk edemeyeceklerini, Batman E Tipi Cezaevi’ne nakli için savcılıktan emir geldiğini,
sevki için bakanlıktan yazı gelmesi gerektiğini söyledi. Bundan kısa bir süre sonra da Kerem Payat öldü.”

Kızıltepe Cezaevi'nde tutuklu Ahmet Dal, 22 Nisan günü öldü. Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği
DER) tarafından yapılan açıklamada, Dal'ın ölüm nedeninin cezaevi koşuları olduğu iddia edildi.
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, 6 Ocak günü, cezaevinde
girdiği şeker koması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından basına yapılan açıklamada, kronik şeker ve

zliği hastalığı olan Yaprak’ın hastalıklarına ilişkin raporlarının olmasına rağmen diyetinin
nda sağlanmadığı ifade edildi.

desinde gözaltına alınan ve Mardin Sulh Ceza Mahkemesi
, tek başına bekletildiği hücrede, 12 Ocak

günü ölü olarak bulundu. Yapılan otopside intihar ettiği belirlenen Seday’ın, 18 yaşından küçük olduğu için
siyasi koğuşa konmadığı, bir çok sefer koğuş değiştirmek isteminde bulunmasına rağmen, cezaevine konulduğu

(1981), 12 Ocak günü,
cezaevinde çamaşırları kurutmak amacıyla kullanılan iple, kendini pencerenin demir parmaklarına asarak, intihar

yaptığı başvuruda, oğlu Mehmet Pirinç’in (1980) 3
akır Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu; yaklaşık 1 ay önce oğlunun E tipi Cezaevi’nden D Tipi

Cezaevi’ne, sevk edildiğini ve 3 kişilik odada tutulduğunu, 20 Ocak günü sabaha doğru saat 01.30 sıralarında
ini yaktığını; slogan atması üzerine arkadaşlarının uyanarak

olaya müdahale ettiğini ve 03.30 sıralarında, hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mehiyet Pirinç, 22 Ocak günü
devam ettiğini, görüşe

Mehmet Pirinç’in durumunu öğrenmek üzere

Muzaffer Narin adlı tutuklu,

(30), 28 Şubat günü yaşamını
Karademir’in, “müdahale için hastaneye götürüleceğini

Günay Öğrener, Uşak F
astanesi’nde yaşamını yitirdi.

, 31 Mart günü yaşamını yitirdi. Bir süre
önce Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Günger’in, 29 Mart günü sevk edildiği Bayrampaşa Devlet

aktığı belirtildi.

4 Nisan günü Siirt’in Şirvan ilçesinde çıkan bir kavgada bacağından yaralanan Kerem Payat, 17 Haziran günü
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde öldü. Avukat Abdulhekim Gider, şunları söyledi: “Müvekkilim Batman

e yapılmadı. Tam olarak bilemediğimiz bir nedenle Elazığ
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkedildi. Türkçe bilmediği için kendisine sorulan soruları
yanıtlayamamış. 10 gün sonra Elazığ E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Görüşe gittiğimde iki tutuklunun kollarında
görüş odasına geldi. Kendisiyle Kürtçe konuştuğum halde tepki vermedi. Yaralarında hiç iyileşme yoktu ve
müdahale de edilmemişti. Elbiseleri pislik içindeydi. Aşırı kilo kaybı vardı. Yanındaki tutuklular, beş gündür

Müdahale edilmesi için cezaevi yönetimi ile yaptığım görüşmede ‘Cezaevimiz
boşalt yeri oldu. Burada ölen bu tür hastalar çok fazla’ denildi. Komaya girdikten sonra Diyarbakır Dicle

yağı zincirlenmişti. Dr. Ali Akçiçek ile
görüştüğümde, cerrahi bir müdahalenin yapılamayacağını, beyin kanaması geçirmiş olabileceğini, ancak ilaç
tedavisi uygulayabileceklerini, tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Müvekkilim 11 Haziran günü ‘iyileşti’

enilerek, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Beş gün sonra ziyarete gittiğimde yanıma gelen bir gardiyan
Kerem’in durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Bunun üzerine başgardiyan Hacı Recep’in yanına gittim.

atman E Tipi Cezaevi’ne nakli için savcılıktan emir geldiğini,
sevki için bakanlıktan yazı gelmesi gerektiğini söyledi. Bundan kısa bir süre sonra da Kerem Payat öldü.”

i Yardımlaşma Derneği
DER) tarafından yapılan açıklamada, Dal'ın ölüm nedeninin cezaevi koşuları olduğu iddia edildi.
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DHKP/C'ye üye olduğu ve Küçük Armutlu'daki eylemlerde yer aldığı iddiasıyla 12.5 yıl hapis cezasıyla Gebze
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selma Kubat, F tipi cezaevlerini protesto etmek için 2 Mayıs günü kendini yakarak
yaşamına son verdi.

Zile M Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan
Cumhurbaşkanlığı'na yazdığı 11 Haziran 2003 tar
cezaevinde bulunmasının sağlığını tehlikeye atacağını kaydetti ve babası için “
Ankara Numune Hastanesi'ne gönderilirken Yurdakul'u muayene eden Adli Tı
raporu verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ise,
bir muamele bulunmadığı'' nı bildirdi.

12 Mayıs günü, İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde tutuklu bu
kullanılan LPG tüpünden gaz soluduğu için öldü. G.U.’nun intihar mı ettiği yada kazayla mı zehirlendiği
öğrenilemedi.

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan lösemi hastası Ali Şahin (22), 21 Mayıs günü öldü. Daha önce İHD İstan
şubesine başvuran ağabeyi Cemal Şahin, kan kanseri hastası olan kardeşinin kemik iliği nakli için sevk edildiği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından,
“mahkum koğuşu bulunmadığı” gerek
bildirmişti.

29 Mayıs günü, Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde bulunan adli tutuklu Mehmet Akdemir’in, 28 Mayıs günü koğuşta
kendini çarşafla asarak, yaşamına son verdiği iddia edildi. Ak
adlı gardiyanı 11 Mayıs 2004 tarihinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma
başlatırken, Akdemir’in avukatı Muammer Yurdakul, “İntihar olayından kuşkuluyum. Bu konuda hiçbir ye
tatmin edici bilgi vermedi. Adalet Bakanlığı’na faks çekerek olayla ilgili ayrıntılı bilgi istedim” dedi.

Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanan bir mahkûmun hastaneye sevk edilmemesi üzerine, 30 Mayıs
günü isyan çıktı. O operasyona gerek
arkadaşlarınca boğularak öldürüldü.

Almanya’da eşi dahil, beş kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Adana’da tutuklanan Ali Göbelek, Adana E Tipi
Cezaevi’nde 6 Haziran günü intihar etti. Jiletl
bildirildi.

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü Ali Yaprak, 9 Haziran günü şeker koması sonucu öldü.
Avukat Servet Atay, Yaprak ailesinde şeker hastalığının ırsi olduğunu söyl
diyet uygulanması gerekirdi; ancak cezaevinde bu yönde bir tedavi ortamı yok. Hastalar kendi halinde ölüme
terk ediliyor” dedi.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü Erkan Kızılkaya, 14 Haziran
adlı hükümlüyü, “duvara sürterek ucunu sivrilttiği” belirtilen çay kaşığını şahdamarına saplayarak öldürdü.
19 Haziran günü, hastalığı nedeniyle Ocak ayında geçici olarak tahliye edilen Asef Sarı adlı siyasi hükümlü,
tedavi gördüğü İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde öldü. TAYD
Değirmenci, Sarı’nın hastalığının bilinmesine karşın cezaevi yönetimlerinin tutumu nedeniyle geç tahliye
edildiğini, bu yüzden yeterli tedaviyi göremediğini bildirdi.

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Selçuk Doğan (24), 21 Haziran
günü tuvaletin üst camına çamaşır ipi bağlayarak kendini asmış durumda bulundu.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucu eyleminin 249. gününde olan Hüseyin Çu
gününde olan Bekir Baturu, kendilerini yaktılar. Çukurluöz 22 Haziran günü, Baturu ise ertesi gün yaşamını
yitirdi. Üç kişilik odalarda kalan Çukurluöz ve Baturu’nun cezaevi yönetiminin ölüm orucunu bitirmeleri için
zorla müdahale girişimlerini protesto amacıyla yastık elyaflarını vücutlarına sararak ateşe verdikleri belirtildi.

24 Haziran günü Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde, Mehmet Yücel adlı adli hükümlü, battaniyeden kestiği
şeritle kendisini asarak intihar etti.
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DHKP/C'ye üye olduğu ve Küçük Armutlu'daki eylemlerde yer aldığı iddiasıyla 12.5 yıl hapis cezasıyla Gebze
unan Selma Kubat, F tipi cezaevlerini protesto etmek için 2 Mayıs günü kendini yakarak

Zile M Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan Mehmet Yurdakul (71) günü öldü. Yurdakul’un o
Cumhurbaşkanlığı'na yazdığı 11 Haziran 2003 tarihli dilekçesinde, babasının akciğer kanseri olduğunu belirterek
cezaevinde bulunmasının sağlığını tehlikeye atacağını kaydetti ve babası için “'af”' istedi. Hastalığının tespiti için
Ankara Numune Hastanesi'ne gönderilirken Yurdakul'u muayene eden Adli Tıp Kurumu, Yurdakul'a
raporu verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ise, ''Adı geçene, halen dileği konusunda yapılacak

nı bildirdi.

12 Mayıs günü, İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde tutuklu bulunan G. U. (17), kaldığı koğuşta
kullanılan LPG tüpünden gaz soluduğu için öldü. G.U.’nun intihar mı ettiği yada kazayla mı zehirlendiği

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan lösemi hastası Ali Şahin (22), 21 Mayıs günü öldü. Daha önce İHD İstan
şubesine başvuran ağabeyi Cemal Şahin, kan kanseri hastası olan kardeşinin kemik iliği nakli için sevk edildiği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından,
“mahkum koğuşu bulunmadığı” gerekçesiyle geri çevrildiğini, bu nedenle Bayrampaşa Cezaevi’nde tutulduğunu

29 Mayıs günü, Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde bulunan adli tutuklu Mehmet Akdemir’in, 28 Mayıs günü koğuşta
kendini çarşafla asarak, yaşamına son verdiği iddia edildi. Akdemir, Buca Cezaevi’nde görev yapan İlhan Köse
adlı gardiyanı 11 Mayıs 2004 tarihinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma
başlatırken, Akdemir’in avukatı Muammer Yurdakul, “İntihar olayından kuşkuluyum. Bu konuda hiçbir ye
tatmin edici bilgi vermedi. Adalet Bakanlığı’na faks çekerek olayla ilgili ayrıntılı bilgi istedim” dedi.

Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanan bir mahkûmun hastaneye sevk edilmemesi üzerine, 30 Mayıs
günü isyan çıktı. O operasyona gerek kalmadan sona eren isyana karşı çıkan cinayet hükümlüsü Ahmet Çaktı,
arkadaşlarınca boğularak öldürüldü.

Almanya’da eşi dahil, beş kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Adana’da tutuklanan Ali Göbelek, Adana E Tipi
Cezaevi’nde 6 Haziran günü intihar etti. Jiletle boğazını kesen Göbelek’in, daha önce de intihara kalkıştığı

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü Ali Yaprak, 9 Haziran günü şeker koması sonucu öldü.
Avukat Servet Atay, Yaprak ailesinde şeker hastalığının ırsi olduğunu söyleyerek, “Cezaevinde özel bakım ve
diyet uygulanması gerekirdi; ancak cezaevinde bu yönde bir tedavi ortamı yok. Hastalar kendi halinde ölüme

Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü Erkan Kızılkaya, 14 Haziran günü tartıştığı
adlı hükümlüyü, “duvara sürterek ucunu sivrilttiği” belirtilen çay kaşığını şahdamarına saplayarak öldürdü.
19 Haziran günü, hastalığı nedeniyle Ocak ayında geçici olarak tahliye edilen Asef Sarı adlı siyasi hükümlü,

eşilyurt Devlet Hastanesi’nde öldü. TAYD-DER İzmir Şube Başkanı Avukat Zeynel
Değirmenci, Sarı’nın hastalığının bilinmesine karşın cezaevi yönetimlerinin tutumu nedeniyle geç tahliye
edildiğini, bu yüzden yeterli tedaviyi göremediğini bildirdi.

E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Selçuk Doğan (24), 21 Haziran
günü tuvaletin üst camına çamaşır ipi bağlayarak kendini asmış durumda bulundu.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucu eyleminin 249. gününde olan Hüseyin Çukurluöz ve eylemin 250.
gününde olan Bekir Baturu, kendilerini yaktılar. Çukurluöz 22 Haziran günü, Baturu ise ertesi gün yaşamını
yitirdi. Üç kişilik odalarda kalan Çukurluöz ve Baturu’nun cezaevi yönetiminin ölüm orucunu bitirmeleri için

irişimlerini protesto amacıyla yastık elyaflarını vücutlarına sararak ateşe verdikleri belirtildi.

Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde, Mehmet Yücel adlı adli hükümlü, battaniyeden kestiği
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DHKP/C'ye üye olduğu ve Küçük Armutlu'daki eylemlerde yer aldığı iddiasıyla 12.5 yıl hapis cezasıyla Gebze
unan Selma Kubat, F tipi cezaevlerini protesto etmek için 2 Mayıs günü kendini yakarak

) günü öldü. Yurdakul’un oğlu Ali Yurdakul,
ihli dilekçesinde, babasının akciğer kanseri olduğunu belirterek

istedi. Hastalığının tespiti için
p Kurumu, Yurdakul'a ''sağlam''

''Adı geçene, halen dileği konusunda yapılacak

lunan G. U. (17), kaldığı koğuşta
kullanılan LPG tüpünden gaz soluduğu için öldü. G.U.’nun intihar mı ettiği yada kazayla mı zehirlendiği

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan lösemi hastası Ali Şahin (22), 21 Mayıs günü öldü. Daha önce İHD İstanbul
şubesine başvuran ağabeyi Cemal Şahin, kan kanseri hastası olan kardeşinin kemik iliği nakli için sevk edildiği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından,

çesiyle geri çevrildiğini, bu nedenle Bayrampaşa Cezaevi’nde tutulduğunu

29 Mayıs günü, Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde bulunan adli tutuklu Mehmet Akdemir’in, 28 Mayıs günü koğuşta
demir, Buca Cezaevi’nde görev yapan İlhan Köse

adlı gardiyanı 11 Mayıs 2004 tarihinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma
başlatırken, Akdemir’in avukatı Muammer Yurdakul, “İntihar olayından kuşkuluyum. Bu konuda hiçbir yetkili
tatmin edici bilgi vermedi. Adalet Bakanlığı’na faks çekerek olayla ilgili ayrıntılı bilgi istedim” dedi.

Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanan bir mahkûmun hastaneye sevk edilmemesi üzerine, 30 Mayıs
kalmadan sona eren isyana karşı çıkan cinayet hükümlüsü Ahmet Çaktı,

Almanya’da eşi dahil, beş kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Adana’da tutuklanan Ali Göbelek, Adana E Tipi
e boğazını kesen Göbelek’in, daha önce de intihara kalkıştığı

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan adli hükümlü Ali Yaprak, 9 Haziran günü şeker koması sonucu öldü.
eyerek, “Cezaevinde özel bakım ve

diyet uygulanması gerekirdi; ancak cezaevinde bu yönde bir tedavi ortamı yok. Hastalar kendi halinde ölüme

günü tartıştığı Erkan Salihoğlu
adlı hükümlüyü, “duvara sürterek ucunu sivrilttiği” belirtilen çay kaşığını şahdamarına saplayarak öldürdü.
19 Haziran günü, hastalığı nedeniyle Ocak ayında geçici olarak tahliye edilen Asef Sarı adlı siyasi hükümlü,

DER İzmir Şube Başkanı Avukat Zeynel
Değirmenci, Sarı’nın hastalığının bilinmesine karşın cezaevi yönetimlerinin tutumu nedeniyle geç tahliye

E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Selçuk Doğan (24), 21 Haziran

kurluöz ve eylemin 250.
gününde olan Bekir Baturu, kendilerini yaktılar. Çukurluöz 22 Haziran günü, Baturu ise ertesi gün yaşamını
yitirdi. Üç kişilik odalarda kalan Çukurluöz ve Baturu’nun cezaevi yönetiminin ölüm orucunu bitirmeleri için

irişimlerini protesto amacıyla yastık elyaflarını vücutlarına sararak ateşe verdikleri belirtildi.

Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde, Mehmet Yücel adlı adli hükümlü, battaniyeden kestiği
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Yaklaşıkdır 2 yıldır Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan Salih Sevinel (38), 20 Temmuz gecesi geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti. TAYAD Başkanı Tekin Tangün, Sevinel'in ölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada
“Tekirdağ 1 Nolu F tipinde tutuklu olan Salih
şöyledir; Salih Sevinel rahatsızlanması sonucunda revire çıkarılıyor. Revirde ise rahatsızlığının nedeni ve
tedavisi üzerinde durulmadan, hastaneye bile sevk edilmeden bir iğne yapılıp hücresine
Hücresine gönderildikten sonra durumu gittikçe ağırlaşıyor. En son baygın halde ve çenesi kilitlendikten sonra
nefes alamaz hale geliyor. Tekrar revire kaldırılan Sevinel, orada ölüyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sadece
2003 yılında (ölüm orucu direnişinde ve intiharlar sonu yaşanan ölümler hariç) 122 tutuklunun 'ecelleriyle'
öldüğünü açıkladı. Bu ölümlerin nedenleri 'ecel' değil, tıpkı Salih Sevinel'in ölümünde olduğu gibi tutukluların
tedavilerinin engellenmesidir. F tipleri ve tecrit
şekilleridir. F tipleri can almaya devam ediyor. Salih Sevinel f tipinin öldürdüğü 116. insan oldu” dedi.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş beldesinde bir süre önce hizmete giren D Tipi cezae
tutuklu Osman S.(15), aynı odayı paylaştığı arkadaşı Ersin G. (16) tarafından dövülerek öldürüldü.

Sincan F Tipi Cezaevi A Blok 13/15 No'lu tek kişilik hücrede kalan Eşref İkizoğlu adlı uyuşturucu bağımlısı
tutuklu, 15 Temmuz günü hap içirek intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren DHKP/C davası tutuklusu Selami Kurnaz 12 Ağustos günü
yaşamını yitirdi. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer alan Selami Kurnaz, 2003 yılı Ekim a
başlamıştı.

21 Ağustos günü Kırklareli E Tipi Cezaevi’nde “televizyonda hangi kanalın izleneceği” konusunda çıkan
tartışmada, mahkumlardan Ömer Kuşçu, Uğur Varol ta

İskenderun Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Göksenin Yavasul (29) adlı
Adi bir suçtan tutuklu bulunan Yavasul’un daha önce de intihar gir

Kartal E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet K. (23) astım tedavisi için 20 Eylül günü kaldırıldığı Dr. Lütfi
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Eylül günü öldü.

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, Mehmet Şahin,
Selahattin Güven, Murat Özonur, Bilal Satlık, Hamza Eryasi, Medet Zupiy ve Ali Özc
diğer mahkumlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. Rehin alınan gardiyanlar
bırakıldı.

14 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sabahattin Acar, kardeşi Cihan Acar’ın (1983) Çanakkale Kapalı
Cezaevi’nde 2 yıl kaldığını, 4 ay sonra tahliye olması beklenirken 1 haftalık izne geldiğini, izin dönüşü geç
teslim olduğu için hücre cezasına çarptırıldığını, kardeşini cezaevine teslim ederken cezaevi yönetimine cihan
Acar’ın intihar riski olduğunu söylemeleri
adli tıptaki bulguların da bu yönde çıktığını belirterek cezaevi yönetiminin yeterli önlemi almadığı için bu
ölümden sorumlu olduğunu düşündüğünü belirterek derneğimizden hukuki

Uşak’ın Ulubey ilçesi K Tipi Kapalı Cezaevi’nde cinayete teşebbüsten hükümlü olarak bulunan Murat Y, aynı
koğuşta bulunan Halil Çetin Kızıltepe’yi 10 Ekim günü kafasına pikn

Antalya'da 11 yaşındaki Lisa Eder'i öldürdüğü gerekçesiyle Alanya Cezaevi'ne konulan Bülent Gülbay, 15 Ekim
günü tutuklularca linç edilmek istendi. İnfaz koruma memurlarınca kurtarılan Gülbay, yaralı olarak hastaneye
kaldırıldı, ardından hücreye konuldu.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu Sezai Karakuş (1975), 22 Kasım günü tuvalet borularına
asılmış olarak ölü bulundu. Karakuş’un kardeşi Mütahir Karakuş İHD İstanbul şubesine başvurarak kardeşine
otopsi yapılmasını isterken, avukat İnan Akm
olabileceğini belirtti. Karakuş’un İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemede verdiği ifadelerde, gözaltında
işkence gördüğünü söylediğini anımsatan İnan Akmeşe, “Müvekkilim sorgu sürecinde yoğun
Bunun izleri bile silinmemişti. Dün (24 Kasım) cezaevine gittik. Karakuş ile aynı odada kalan iki arkadaşı ile
konuştuk. Onlar da intiharı doğruladı. Havalandırmada bulunan çamaşır ipinin tuvaletin camına bağlı olan kısmı
ile intihar ettiği kanısındayız. Müvekkilimin bıraktığı mektuplar var. Bu mektuplardan, gözaltında yaşadığı
süreçten ve hakkında gazetelerde çıkan yanlış haberlerden oldukça etkilendiği anlaşılıyor. Mektuplarda ayrıca
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r 2 yıldır Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan Salih Sevinel (38), 20 Temmuz gecesi geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti. TAYAD Başkanı Tekin Tangün, Sevinel'in ölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada
“Tekirdağ 1 Nolu F tipinde tutuklu olan Salih Sevinel isimli arkadaşımız yaşamını yitirdi. Olayın gelişimi
şöyledir; Salih Sevinel rahatsızlanması sonucunda revire çıkarılıyor. Revirde ise rahatsızlığının nedeni ve
tedavisi üzerinde durulmadan, hastaneye bile sevk edilmeden bir iğne yapılıp hücresine
Hücresine gönderildikten sonra durumu gittikçe ağırlaşıyor. En son baygın halde ve çenesi kilitlendikten sonra
nefes alamaz hale geliyor. Tekrar revire kaldırılan Sevinel, orada ölüyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sadece

üm orucu direnişinde ve intiharlar sonu yaşanan ölümler hariç) 122 tutuklunun 'ecelleriyle'
öldüğünü açıkladı. Bu ölümlerin nedenleri 'ecel' değil, tıpkı Salih Sevinel'in ölümünde olduğu gibi tutukluların
tedavilerinin engellenmesidir. F tipleri ve tecrit uygulamasının hücrelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz
şekilleridir. F tipleri can almaya devam ediyor. Salih Sevinel f tipinin öldürdüğü 116. insan oldu” dedi.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş beldesinde bir süre önce hizmete giren D Tipi cezae
tutuklu Osman S.(15), aynı odayı paylaştığı arkadaşı Ersin G. (16) tarafından dövülerek öldürüldü.

Sincan F Tipi Cezaevi A Blok 13/15 No'lu tek kişilik hücrede kalan Eşref İkizoğlu adlı uyuşturucu bağımlısı
k intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren DHKP/C davası tutuklusu Selami Kurnaz 12 Ağustos günü
yaşamını yitirdi. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer alan Selami Kurnaz, 2003 yılı Ekim a

21 Ağustos günü Kırklareli E Tipi Cezaevi’nde “televizyonda hangi kanalın izleneceği” konusunda çıkan
tartışmada, mahkumlardan Ömer Kuşçu, Uğur Varol tarafından şişlenerek öldürüldü.

İskenderun Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Göksenin Yavasul (29) adlı tutuklu 24 Ağustos günü intihar etti.
Adi bir suçtan tutuklu bulunan Yavasul’un daha önce de intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kartal E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet K. (23) astım tedavisi için 20 Eylül günü kaldırıldığı Dr. Lütfi
r Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Eylül günü öldü.

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, Mehmet Şahin,
Selahattin Güven, Murat Özonur, Bilal Satlık, Hamza Eryasi, Medet Zupiy ve Ali Özc
diğer mahkumlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. Rehin alınan gardiyanlar

14 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sabahattin Acar, kardeşi Cihan Acar’ın (1983) Çanakkale Kapalı
’nde 2 yıl kaldığını, 4 ay sonra tahliye olması beklenirken 1 haftalık izne geldiğini, izin dönüşü geç

teslim olduğu için hücre cezasına çarptırıldığını, kardeşini cezaevine teslim ederken cezaevi yönetimine cihan
Acar’ın intihar riski olduğunu söylemelerine rağmen tek kişilik hücrede kardeşinin intihar ettiğinin söylendiğini,
adli tıptaki bulguların da bu yönde çıktığını belirterek cezaevi yönetiminin yeterli önlemi almadığı için bu
ölümden sorumlu olduğunu düşündüğünü belirterek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

Uşak’ın Ulubey ilçesi K Tipi Kapalı Cezaevi’nde cinayete teşebbüsten hükümlü olarak bulunan Murat Y, aynı
koğuşta bulunan Halil Çetin Kızıltepe’yi 10 Ekim günü kafasına piknik tüpün vurarak öldürdü.

Eder'i öldürdüğü gerekçesiyle Alanya Cezaevi'ne konulan Bülent Gülbay, 15 Ekim
günü tutuklularca linç edilmek istendi. İnfaz koruma memurlarınca kurtarılan Gülbay, yaralı olarak hastaneye
kaldırıldı, ardından hücreye konuldu.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu Sezai Karakuş (1975), 22 Kasım günü tuvalet borularına
asılmış olarak ölü bulundu. Karakuş’un kardeşi Mütahir Karakuş İHD İstanbul şubesine başvurarak kardeşine
otopsi yapılmasını isterken, avukat İnan Akmeşe intihar nedeninin Karakuş’un gözaltında gördüğü işkence
olabileceğini belirtti. Karakuş’un İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemede verdiği ifadelerde, gözaltında
işkence gördüğünü söylediğini anımsatan İnan Akmeşe, “Müvekkilim sorgu sürecinde yoğun
Bunun izleri bile silinmemişti. Dün (24 Kasım) cezaevine gittik. Karakuş ile aynı odada kalan iki arkadaşı ile
konuştuk. Onlar da intiharı doğruladı. Havalandırmada bulunan çamaşır ipinin tuvaletin camına bağlı olan kısmı

ği kanısındayız. Müvekkilimin bıraktığı mektuplar var. Bu mektuplardan, gözaltında yaşadığı
süreçten ve hakkında gazetelerde çıkan yanlış haberlerden oldukça etkilendiği anlaşılıyor. Mektuplarda ayrıca
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r 2 yıldır Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan Salih Sevinel (38), 20 Temmuz gecesi geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti. TAYAD Başkanı Tekin Tangün, Sevinel'in ölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada

Sevinel isimli arkadaşımız yaşamını yitirdi. Olayın gelişimi
şöyledir; Salih Sevinel rahatsızlanması sonucunda revire çıkarılıyor. Revirde ise rahatsızlığının nedeni ve
tedavisi üzerinde durulmadan, hastaneye bile sevk edilmeden bir iğne yapılıp hücresine geri gönderiliyor.
Hücresine gönderildikten sonra durumu gittikçe ağırlaşıyor. En son baygın halde ve çenesi kilitlendikten sonra
nefes alamaz hale geliyor. Tekrar revire kaldırılan Sevinel, orada ölüyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sadece

üm orucu direnişinde ve intiharlar sonu yaşanan ölümler hariç) 122 tutuklunun 'ecelleriyle'
öldüğünü açıkladı. Bu ölümlerin nedenleri 'ecel' değil, tıpkı Salih Sevinel'in ölümünde olduğu gibi tutukluların

uygulamasının hücrelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz
şekilleridir. F tipleri can almaya devam ediyor. Salih Sevinel f tipinin öldürdüğü 116. insan oldu” dedi.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş beldesinde bir süre önce hizmete giren D Tipi cezaevinde kalan çocuk
tutuklu Osman S.(15), aynı odayı paylaştığı arkadaşı Ersin G. (16) tarafından dövülerek öldürüldü.

Sincan F Tipi Cezaevi A Blok 13/15 No'lu tek kişilik hücrede kalan Eşref İkizoğlu adlı uyuşturucu bağımlısı

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren DHKP/C davası tutuklusu Selami Kurnaz 12 Ağustos günü
yaşamını yitirdi. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer alan Selami Kurnaz, 2003 yılı Ekim ayında ölüm orucuna

21 Ağustos günü Kırklareli E Tipi Cezaevi’nde “televizyonda hangi kanalın izleneceği” konusunda çıkan

tutuklu 24 Ağustos günü intihar etti.
işiminde bulunduğu belirtildi.

Kartal E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet K. (23) astım tedavisi için 20 Eylül günü kaldırıldığı Dr. Lütfi

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, Mehmet Şahin,
Selahattin Güven, Murat Özonur, Bilal Satlık, Hamza Eryasi, Medet Zupiy ve Ali Özcan isimli mahkumlar,
diğer mahkumlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. Rehin alınan gardiyanlar daha sonra serbest

14 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sabahattin Acar, kardeşi Cihan Acar’ın (1983) Çanakkale Kapalı
’nde 2 yıl kaldığını, 4 ay sonra tahliye olması beklenirken 1 haftalık izne geldiğini, izin dönüşü geç

teslim olduğu için hücre cezasına çarptırıldığını, kardeşini cezaevine teslim ederken cezaevi yönetimine cihan
ne rağmen tek kişilik hücrede kardeşinin intihar ettiğinin söylendiğini,

adli tıptaki bulguların da bu yönde çıktığını belirterek cezaevi yönetiminin yeterli önlemi almadığı için bu
m talebinde bulunmuştur.

Uşak’ın Ulubey ilçesi K Tipi Kapalı Cezaevi’nde cinayete teşebbüsten hükümlü olarak bulunan Murat Y, aynı
ik tüpün vurarak öldürdü.

Eder'i öldürdüğü gerekçesiyle Alanya Cezaevi'ne konulan Bülent Gülbay, 15 Ekim
günü tutuklularca linç edilmek istendi. İnfaz koruma memurlarınca kurtarılan Gülbay, yaralı olarak hastaneye

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu Sezai Karakuş (1975), 22 Kasım günü tuvalet borularına
asılmış olarak ölü bulundu. Karakuş’un kardeşi Mütahir Karakuş İHD İstanbul şubesine başvurarak kardeşine

eşe intihar nedeninin Karakuş’un gözaltında gördüğü işkence
olabileceğini belirtti. Karakuş’un İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemede verdiği ifadelerde, gözaltında
işkence gördüğünü söylediğini anımsatan İnan Akmeşe, “Müvekkilim sorgu sürecinde yoğun işkence görmüştü.
Bunun izleri bile silinmemişti. Dün (24 Kasım) cezaevine gittik. Karakuş ile aynı odada kalan iki arkadaşı ile
konuştuk. Onlar da intiharı doğruladı. Havalandırmada bulunan çamaşır ipinin tuvaletin camına bağlı olan kısmı

ği kanısındayız. Müvekkilimin bıraktığı mektuplar var. Bu mektuplardan, gözaltında yaşadığı
süreçten ve hakkında gazetelerde çıkan yanlış haberlerden oldukça etkilendiği anlaşılıyor. Mektuplarda ayrıca
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Kürtlere yönelik baskılara da yer veriliyor. Mektuplar
haberlerin sürüklediğini çıkarıyoruz” dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi'nde iki hükümlü arasında Aralık ayında çıkan kavgada Ercan Yıldız, Düzgün Taşçı'yı
jiletle boğazından ve kollarından yaraladı.

I.3. Gözaltında Ölüm
Artvin'in Hopa ilçesi Noteri Refik Bilgin
Müdürlüğü'nde tabancayla intihar etti. Bilgin, Asayiş Şube Müdürlüğü koridorunda beklerken, kendisine ait
taşıma ruhsatlı tabancayla boğazına

8 Haziran günü İstanbul Üsküdar’da gözaltına alınan
Karakolu’nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede öldü. Kenan Gün’ün kalp krizi nedeniyle öldüğü
ileri sürüldü. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı Gün’ün cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderirken, bazı
polislerin de ifadelerini aldı. Kenan Gün’ün eşi Birgül Gün, karakolda eşinin polislere kendisini hastaneye
götürmeleri için yalvardığını, polislerin ise “sen alkol almışsın, geçer” dediklerini iddia etti.

16 Eylül günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Zeliha İsmailoğlu, eşi
olayına karıştığı için 07.09.2004 tarihinde Mersin polisine teslim olduğunu, ancak olay yeri Adana’da olduğu
için eşinin Adana polisine teslim edildiğini, aynı günün akşamı Adana asayiş bürosuna eşini sormaya gittiğini
ancak eşini kendisine gösterilmediğini, 8 Eylül günü saat 13.30'da tekrar Asayişe gittiğini ve akşam saat 18.00'e
kadar orada beklediğini, oradaki polislerin eşinin Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü kendisine
söylediklerini, Beşocak Polis Karakolu’nu telefon
karakolda olmadığının söylediğini, bunun üzerine tekrar Asayişe gittiğini, orada bu kez kendisine Ramazan
İsmailoğlu'nun neyi olduğunu sorduklarını, eşi olduğunu söylemesi üzerine komiserin ken
biraz bekletildikten sonra kendi arabalarıyla Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü, orada sivil giyimli bir
kişinin kendisine eşinin intihar ettiğini, müdahale ettiklerini ancak kurtaramadıklarını söylediğini ifade etti.
Zeliha İsmailoğlu, eşinin kesinlikle intihar edecek birisi olmadığını, intihar edecek birisinin kendiliğinden polise
gidip teslim olmayacağını. eşinin öldürüldüğünden şüphelendiğini belirterek, eşinin karakolda kendisini astığı
yeri görmek istediğini ancak karako
(Radikal-09.09.2004)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Edilli köyünde 29 Eylül günü alkollü halde çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle
jandarma tarafından gözaltına alınan
Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasında, gece Edilli Köyü'ndeki vatandaşların şikâyeti üzerine, aşırı alkol alan
Ömer Şişman'ın, “ayılması için karakolda ağırlandığı” kaydedildi. Akçakoca Cumhuriyet Savcıl
ilgili soruşturma başlattığı ve Şişman'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedinin, İstanbul Adli Tıp
Kurumu'na gönderildiği belirtildi. (Radikal

İstanbul Taksim’de 6 Ekim günü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına
düzenlenmiş sahte kimlik çıkan 22 yaşındaki bir kişi
girişiminde bulundu. (Birgün-07.10.04)

Edirne'de 24 Kasım günü, üzerinden pasaport ve kimlik belgesi çıkmayan, Fa
Sevaşı olduğunu belirten bir kişi gözaltına alındığı Manyas Polis Merkezi'in nezarethanesinde öldü. Sevaşı'nın
cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Hastanesi Morgu'na konuldu. (Cumhuriyet
25.11.2004) (İHD İstanbul)

Davalar
Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde 2001 yılında önce gözaltına alınan lise öğrencisi Özgür Ünal'ın (16), Edremit
Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak 7 polisin tutuksuz yargılandığı davanın 4.
duruşması, 10 Mayıs günü Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Memuru Ekrem Ç'nin hazır bulunduğu, diğer sanıklar Hüseyin D, Engin A, Salih K, Yakup Kadri Ö. ve Hayri
G'nin katılmadığı duruşmada, davacı avukatlarından Nalan
istenen, ancak 3. duruşmaya yetişmeyen ''Ünal'ın otopsisi sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntülerinin yanı
sıra materyal analizleri''nin yeniden istenmesine rağmen bu duruşmaya da ulaşmadığını kaydederek,
heyetinden, belgelerin yeniden istenmesini talep etti.
sürelerinin 30 günü aşmamasını talep eden Erken, ''16 yaşındaki bir çocuğun, battaniyenin fitilini kesici bir
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Kürtlere yönelik baskılara da yer veriliyor. Mektuplardan, onu intihara, gözaltı sürecinin ve medyada çıkan
rüklediğini çıkarıyoruz” dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi'nde iki hükümlü arasında Aralık ayında çıkan kavgada Ercan Yıldız, Düzgün Taşçı'yı
jiletle boğazından ve kollarından yaraladı.

Refik Bilgin, (57) 26 Mart günü, ifade vermek için gittiği İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tabancayla intihar etti. Bilgin, Asayiş Şube Müdürlüğü koridorunda beklerken, kendisine ait

bir el ateş etti.

8 Haziran günü İstanbul Üsküdar’da gözaltına alınan Kenan Gün (39), 5 saat gözaltında tutulduğu
Karakolu’nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede öldü. Kenan Gün’ün kalp krizi nedeniyle öldüğü
ileri sürüldü. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı Gün’ün cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderirken, bazı

ı. Kenan Gün’ün eşi Birgül Gün, karakolda eşinin polislere kendisini hastaneye
götürmeleri için yalvardığını, polislerin ise “sen alkol almışsın, geçer” dediklerini iddia etti.

16 Eylül günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Zeliha İsmailoğlu, eşi Ramazan İsmailoğlu
olayına karıştığı için 07.09.2004 tarihinde Mersin polisine teslim olduğunu, ancak olay yeri Adana’da olduğu
için eşinin Adana polisine teslim edildiğini, aynı günün akşamı Adana asayiş bürosuna eşini sormaya gittiğini

ini kendisine gösterilmediğini, 8 Eylül günü saat 13.30'da tekrar Asayişe gittiğini ve akşam saat 18.00'e
kadar orada beklediğini, oradaki polislerin eşinin Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü kendisine
söylediklerini, Beşocak Polis Karakolu’nu telefonla aradığını ancak kendisine Ramazan İsmailoğlu diye birisinin
karakolda olmadığının söylediğini, bunun üzerine tekrar Asayişe gittiğini, orada bu kez kendisine Ramazan
İsmailoğlu'nun neyi olduğunu sorduklarını, eşi olduğunu söylemesi üzerine komiserin ken
biraz bekletildikten sonra kendi arabalarıyla Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü, orada sivil giyimli bir
kişinin kendisine eşinin intihar ettiğini, müdahale ettiklerini ancak kurtaramadıklarını söylediğini ifade etti.

İsmailoğlu, eşinin kesinlikle intihar edecek birisi olmadığını, intihar edecek birisinin kendiliğinden polise
gidip teslim olmayacağını. eşinin öldürüldüğünden şüphelendiğini belirterek, eşinin karakolda kendisini astığı
yeri görmek istediğini ancak karakoldaki polislerin kendisini azarlayarak dışarı attığını belirtti. (İHD Adana)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Edilli köyünde 29 Eylül günü alkollü halde çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle
jandarma tarafından gözaltına alınan Ömer Şişman (55), sabah nezarette ölü olarak bulundu. Akçakoca
Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasında, gece Edilli Köyü'ndeki vatandaşların şikâyeti üzerine, aşırı alkol alan
Ömer Şişman'ın, “ayılması için karakolda ağırlandığı” kaydedildi. Akçakoca Cumhuriyet Savcıl
ilgili soruşturma başlattığı ve Şişman'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedinin, İstanbul Adli Tıp
Kurumu'na gönderildiği belirtildi. (Radikal-01.10.2004)

İstanbul Taksim’de 6 Ekim günü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerinden Tamer Fırat adına
22 yaşındaki bir kişi, Taksim Polis Merkezi’nin 3. katından atlayarak intihar

07.10.04)

Edirne'de 24 Kasım günü, üzerinden pasaport ve kimlik belgesi çıkmayan, Fas uyruklu ve adının
olduğunu belirten bir kişi gözaltına alındığı Manyas Polis Merkezi'in nezarethanesinde öldü. Sevaşı'nın

cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Hastanesi Morgu'na konuldu. (Cumhuriyet

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde 2001 yılında önce gözaltına alınan lise öğrencisi Özgür Ünal'ın (16), Edremit
Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak 7 polisin tutuksuz yargılandığı davanın 4.

0 Mayıs günü Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanıklardan komiser Hakan İ. ve polis
Memuru Ekrem Ç'nin hazır bulunduğu, diğer sanıklar Hüseyin D, Engin A, Salih K, Yakup Kadri Ö. ve Hayri
G'nin katılmadığı duruşmada, davacı avukatlarından Nalan Erken, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce
istenen, ancak 3. duruşmaya yetişmeyen ''Ünal'ın otopsisi sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntülerinin yanı
sıra materyal analizleri''nin yeniden istenmesine rağmen bu duruşmaya da ulaşmadığını kaydederek,
heyetinden, belgelerin yeniden istenmesini talep etti. İşkence davalarının acil dava olması nedeniyle duruşma
sürelerinin 30 günü aşmamasını talep eden Erken, ''16 yaşındaki bir çocuğun, battaniyenin fitilini kesici bir
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dan, onu intihara, gözaltı sürecinin ve medyada çıkan

Bursa E Tipi Cezaevi'nde iki hükümlü arasında Aralık ayında çıkan kavgada Ercan Yıldız, Düzgün Taşçı'yı

, (57) 26 Mart günü, ifade vermek için gittiği İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tabancayla intihar etti. Bilgin, Asayiş Şube Müdürlüğü koridorunda beklerken, kendisine ait

5 saat gözaltında tutulduğu Beylerbeyi
Karakolu’nda rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede öldü. Kenan Gün’ün kalp krizi nedeniyle öldüğü
ileri sürüldü. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı Gün’ün cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderirken, bazı

ı. Kenan Gün’ün eşi Birgül Gün, karakolda eşinin polislere kendisini hastaneye
götürmeleri için yalvardığını, polislerin ise “sen alkol almışsın, geçer” dediklerini iddia etti.

azan İsmailoğlu’nun bir gasp
olayına karıştığı için 07.09.2004 tarihinde Mersin polisine teslim olduğunu, ancak olay yeri Adana’da olduğu
için eşinin Adana polisine teslim edildiğini, aynı günün akşamı Adana asayiş bürosuna eşini sormaya gittiğini

ini kendisine gösterilmediğini, 8 Eylül günü saat 13.30'da tekrar Asayişe gittiğini ve akşam saat 18.00'e
kadar orada beklediğini, oradaki polislerin eşinin Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü kendisine

la aradığını ancak kendisine Ramazan İsmailoğlu diye birisinin
karakolda olmadığının söylediğini, bunun üzerine tekrar Asayişe gittiğini, orada bu kez kendisine Ramazan
İsmailoğlu'nun neyi olduğunu sorduklarını, eşi olduğunu söylemesi üzerine komiserin kendisini odasına aldığını,
biraz bekletildikten sonra kendi arabalarıyla Beşocak Polis Karakolu’na götürüldüğünü, orada sivil giyimli bir
kişinin kendisine eşinin intihar ettiğini, müdahale ettiklerini ancak kurtaramadıklarını söylediğini ifade etti.

İsmailoğlu, eşinin kesinlikle intihar edecek birisi olmadığını, intihar edecek birisinin kendiliğinden polise
gidip teslim olmayacağını. eşinin öldürüldüğünden şüphelendiğini belirterek, eşinin karakolda kendisini astığı

ldaki polislerin kendisini azarlayarak dışarı attığını belirtti. (İHD Adana)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin Edilli köyünde 29 Eylül günü alkollü halde çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle
(55), sabah nezarette ölü olarak bulundu. Akçakoca

Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasında, gece Edilli Köyü'ndeki vatandaşların şikâyeti üzerine, aşırı alkol alan
Ömer Şişman'ın, “ayılması için karakolda ağırlandığı” kaydedildi. Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla
ilgili soruşturma başlattığı ve Şişman'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedinin, İstanbul Adli Tıp

n ve üzerinden Tamer Fırat adına
, Taksim Polis Merkezi’nin 3. katından atlayarak intihar

s uyruklu ve adının Mahmut
olduğunu belirten bir kişi gözaltına alındığı Manyas Polis Merkezi'in nezarethanesinde öldü. Sevaşı'nın

cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Hastanesi Morgu'na konuldu. (Cumhuriyet-

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde 2001 yılında önce gözaltına alınan lise öğrencisi Özgür Ünal'ın (16), Edremit
Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak 7 polisin tutuksuz yargılandığı davanın 4.

Sanıklardan komiser Hakan İ. ve polis
Memuru Ekrem Ç'nin hazır bulunduğu, diğer sanıklar Hüseyin D, Engin A, Salih K, Yakup Kadri Ö. ve Hayri

Erken, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce
istenen, ancak 3. duruşmaya yetişmeyen ''Ünal'ın otopsisi sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntülerinin yanı
sıra materyal analizleri''nin yeniden istenmesine rağmen bu duruşmaya da ulaşmadığını kaydederek, mahkeme

İşkence davalarının acil dava olması nedeniyle duruşma
sürelerinin 30 günü aşmamasını talep eden Erken, ''16 yaşındaki bir çocuğun, battaniyenin fitilini kesici bir
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madde olmadan nasıl kestiğini ve 1 saat içinde böyle bir eylemi nasıl gerçekleştirebileceğini bilimsel olarak
açıklığa kavuşturacak bir ekibin oluşturulmasını'' da istedi.
Kurumu'ndan belgelerin yeniden istenmesine karar veren mahkeme hey
günü devam edildi. Dava Adli Tıp’tan raporların gelmesi için 7 Ekim gününe ertelendi. 7 Ekim günü görülen
duruşmada Mahkeme Hakimi, İstanbul’da beklenen bilirkişi raporunun henüz geldiğini belirterek, raporun
incelenmesi için duruşmayı 4 Kasım gününe erteledi. 4 Kasım günü görülen son duruşmada sanıklardan 5’i
beraat etti, komiser Hakan İzmir ile olay anında karakol nöbetçisi olan polis memuru Ekrem Çırakoğlu görevi
ihmalden 3’er ay hapis ve ve 474 milyon para cezasın
ise beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında ölüm nedeni şöyle anlatıldı:
Özgür hayatını nasıl kaybetti?
- "Ünal, gece üşümemesi ve sivrisineklerden korunması amacıyla verilen battaniyenin k
kendisini asmıştır."
İşkenceyle öldürülmediği nasıl saptandı?
- "Gücü kuvveti yerinde bir kişinin, ancak birkaç kişi tarafından büyük uğraşlarla asılabileceği, bu durumda da
vücudunda travmatik lezyonlar (yara) oluşacağına yöneli
Ünal'ı öldürmelerini gerektirir herhangi bir neden bulunmamaktadır."
Morluklar neden oluştu?
- "Kollarındaki ekimozların (morluk) asılma sırasındaki çırpınmalar sonunda oluşabilecekleri, yine
tabanlarındaki ekimozların travmatik olup olmadığının belirlenemediği, maktulün motosiklet sürdüğü, buradaki
ekimozların muhtemelen uzun süre kullanmaktan kaynaklanmış olabileceği anlaşılmıştır."
Yüksek ve düz duvara tırmanarak yaşamına son veren Ünal'ın terlikle
- "Ölenin kullandığı terlikler üzeri bağcıklı olduğundan ayaklarından düşmemiştir."
Polisler, 18 yaşından küçük Ünal'ı nasıl gözaltına aldı?
- "Sanıkların, yakalama, üst arama ve teşhis tutanaklarında 1983 doğumlu yazılan maktul,
atmıştır. Sanıklar, 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir."
"Görevi ihmal" cezaları neden verildi?
- "Cezalar, Ünal'ın 18 yaşından küçük olması ihtimalinin dikkate alınmaması, maktulün öldüğü ana kadar nüfus
cüzdanının incelenmemesi, savcının haberdar edilmemesi, ölenin hiçbir savunmasının alınmaması, haklarının
hatırlatılmaması, nezarethanenin sürekli kontrol edilmemesi, battaniyenin şeridi sökülerek gerekli tedbirin
alınmamasından verilmiştir." Ünal ailesinin avukatı Nalan Erkem, ka
yanıtlanmayı bekleyen şu sorular dile getirildi:
  Tabipler Birliği, Ünal'ın kol ve ayağındaki morlukları "travmatik" olarak tanımladı. Adli Tıp, da bunların
travma ya da farklı nedenlerle olabileceğini belirtmesine r
  AİHM, gözaltında ölüm olaylarında, otopsinin çok kapsamlı, kamera ve fotoğraf makinesiyle yapılmasını
istemesine rağmen neden yapılmadı?
  Yaşamına son vermesi için nedeni bulunmayan maktulün cinsel taciz görüp gö
araştırılmamıştır?
  Ünal'ın, tırnak ve dişlerinde kıl, tüy, deri görülmemiştir. Savcılık ve mahkeme neden bunu adli tıpta
araştırtmamıştır? (Hürriyet-05.11.2004) (Zaman
09.09.2004)

I.4. Kaybedilenler
“Silopi kayıpları” olarak bilinen HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Sekreteri Ebubekir Deniz'in
kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, 3 yıl sonra, 10 Şubat günü, takipsizlikle sonuçlandı. 47 kamu
görevlisi, DEHAP Şırnak eski İl Başkanı Resul Sadak ile Serdar Tanış'ın yakınlarının da bulunduğu 72 kişinin
soruşturmasında, kayıplardan sorumlu tutulan Şırnak Jandarma Alay Komutanı Levent Ersöz ile Silopi Jandarma
Komutanı Süleyman Can'ın kapsam dışı bırakıldığı ortaya çıktı
soruşturmada, “delile ulaşılamadığı”na dikkat çekerek, tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdi. Yine
Savcılık, avukatların dosya inceleme ve suret alma haklarını kısıtlanması için Silopi Cumhuriyet Savcı
tarafından verilen gizlilik kararı uyarınca, istihbarat elemanlarının dosyadaki beyanlarının dosyadan
çıkarılmasını kararlaştırdı. Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz hakkında verilen takipsizlik kararı üzerine Yakup
Tanış, Malatya DGM'ye itirazda bulundu.
somut bulunmamasına dikkat çekilerek, “Davacı Tanış, 'Ben Cizre'den Silopi'ye giderken, Ali Astsubay adlı sivil
jandarma yolumu kesti. Silopi'ye değil, Şırnak Jandarma Alay Komutanı'nın
ifade veriyor. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar metninde (Şuayip Tanış'ın Ersöz tarafından
tehdit edildiği suçlamasına ilişkin dava) davalı Levent Ersöz, böyle bir görüşmenin yapıldığını kabul ediyor.
Şuayip Tanış, Ersöz'le odada yalnız olduklarına dair ifade veriyor. Ersöz de yanında olmadıklarını, şahit olarak
da emrinde çalışan iki yüzbaşıyı gösteriyor. Olaydan sonra Ersöz'ün yükselen rütbeleri de dikkate alındığında,
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ni ve 1 saat içinde böyle bir eylemi nasıl gerçekleştirebileceğini bilimsel olarak
açıklığa kavuşturacak bir ekibin oluşturulmasını'' da istedi. Erken'in talebi doğrultusunda Bursa Adli Tıp
Kurumu'ndan belgelerin yeniden istenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
günü devam edildi. Dava Adli Tıp’tan raporların gelmesi için 7 Ekim gününe ertelendi. 7 Ekim günü görülen
duruşmada Mahkeme Hakimi, İstanbul’da beklenen bilirkişi raporunun henüz geldiğini belirterek, raporun

mesi için duruşmayı 4 Kasım gününe erteledi. 4 Kasım günü görülen son duruşmada sanıklardan 5’i
beraat etti, komiser Hakan İzmir ile olay anında karakol nöbetçisi olan polis memuru Ekrem Çırakoğlu görevi
ihmalden 3’er ay hapis ve ve 474 milyon para cezasına çarptırıldı. Hapis ve para cezaları ertelendi. Diğer 5 sanık
ise beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında ölüm nedeni şöyle anlatıldı:

"Ünal, gece üşümemesi ve sivrisineklerden korunması amacıyla verilen battaniyenin kenar şeritlerini çıkararak

İşkenceyle öldürülmediği nasıl saptandı?
"Gücü kuvveti yerinde bir kişinin, ancak birkaç kişi tarafından büyük uğraşlarla asılabileceği, bu durumda da

vücudunda travmatik lezyonlar (yara) oluşacağına yönelik rapor içerikleri, sanıkları teyit etmiştir. Sanıkların
Ünal'ı öldürmelerini gerektirir herhangi bir neden bulunmamaktadır."

"Kollarındaki ekimozların (morluk) asılma sırasındaki çırpınmalar sonunda oluşabilecekleri, yine
rındaki ekimozların travmatik olup olmadığının belirlenemediği, maktulün motosiklet sürdüğü, buradaki

ekimozların muhtemelen uzun süre kullanmaktan kaynaklanmış olabileceği anlaşılmıştır."
Yüksek ve düz duvara tırmanarak yaşamına son veren Ünal'ın terlikleri nasıl ayağında kaldı?

"Ölenin kullandığı terlikler üzeri bağcıklı olduğundan ayaklarından düşmemiştir."
Polisler, 18 yaşından küçük Ünal'ı nasıl gözaltına aldı?

"Sanıkların, yakalama, üst arama ve teşhis tutanaklarında 1983 doğumlu yazılan maktul,
atmıştır. Sanıklar, 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir."
"Görevi ihmal" cezaları neden verildi?

"Cezalar, Ünal'ın 18 yaşından küçük olması ihtimalinin dikkate alınmaması, maktulün öldüğü ana kadar nüfus
savcının haberdar edilmemesi, ölenin hiçbir savunmasının alınmaması, haklarının

hatırlatılmaması, nezarethanenin sürekli kontrol edilmemesi, battaniyenin şeridi sökülerek gerekli tedbirin
alınmamasından verilmiştir." Ünal ailesinin avukatı Nalan Erkem, kararı temyiz etti. Temyiz dilekçesinde
yanıtlanmayı bekleyen şu sorular dile getirildi:

ği, Ünal'ın kol ve ayağındaki morlukları "travmatik" olarak tanımladı. Adli Tıp, da bunların
travma ya da farklı nedenlerle olabileceğini belirtmesine rağmen soruşturma neden genişletilmedi?

İHM, gözaltında ölüm olaylarında, otopsinin çok kapsamlı, kamera ve fotoğraf makinesiyle yapılmasını
istemesine rağmen neden yapılmadı?

şamına son vermesi için nedeni bulunmayan maktulün cinsel taciz görüp gö

ın, tırnak ve dişlerinde kıl, tüy, deri görülmemiştir. Savcılık ve mahkeme neden bunu adli tıpta
05.11.2004) (Zaman-05.11.2004) (İHD Balıkesir) (Milliyet

“Silopi kayıpları” olarak bilinen HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Sekreteri Ebubekir Deniz'in
kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, 3 yıl sonra, 10 Şubat günü, takipsizlikle sonuçlandı. 47 kamu

k eski İl Başkanı Resul Sadak ile Serdar Tanış'ın yakınlarının da bulunduğu 72 kişinin
soruşturmasında, kayıplardan sorumlu tutulan Şırnak Jandarma Alay Komutanı Levent Ersöz ile Silopi Jandarma
Komutanı Süleyman Can'ın kapsam dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Savcılık, bu olay hakkında 72 kişiye açılan
soruşturmada, “delile ulaşılamadığı”na dikkat çekerek, tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdi. Yine
Savcılık, avukatların dosya inceleme ve suret alma haklarını kısıtlanması için Silopi Cumhuriyet Savcı
tarafından verilen gizlilik kararı uyarınca, istihbarat elemanlarının dosyadaki beyanlarının dosyadan
çıkarılmasını kararlaştırdı. Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz hakkında verilen takipsizlik kararı üzerine Yakup
Tanış, Malatya DGM'ye itirazda bulundu. Yapılan itirazda, takipsizlik kararında Şuayip Tanış'ın iddialarının
somut bulunmamasına dikkat çekilerek, “Davacı Tanış, 'Ben Cizre'den Silopi'ye giderken, Ali Astsubay adlı sivil
jandarma yolumu kesti. Silopi'ye değil, Şırnak Jandarma Alay Komutanı'nın yanına gideceksin' dediği şeklinde
ifade veriyor. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar metninde (Şuayip Tanış'ın Ersöz tarafından
tehdit edildiği suçlamasına ilişkin dava) davalı Levent Ersöz, böyle bir görüşmenin yapıldığını kabul ediyor.

yip Tanış, Ersöz'le odada yalnız olduklarına dair ifade veriyor. Ersöz de yanında olmadıklarını, şahit olarak
da emrinde çalışan iki yüzbaşıyı gösteriyor. Olaydan sonra Ersöz'ün yükselen rütbeleri de dikkate alındığında,

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

ni ve 1 saat içinde böyle bir eylemi nasıl gerçekleştirebileceğini bilimsel olarak
Erken'in talebi doğrultusunda Bursa Adli Tıp

eti, duruşmayı erteledi. Davaya 8 Eylül
günü devam edildi. Dava Adli Tıp’tan raporların gelmesi için 7 Ekim gününe ertelendi. 7 Ekim günü görülen
duruşmada Mahkeme Hakimi, İstanbul’da beklenen bilirkişi raporunun henüz geldiğini belirterek, raporun

mesi için duruşmayı 4 Kasım gününe erteledi. 4 Kasım günü görülen son duruşmada sanıklardan 5’i
beraat etti, komiser Hakan İzmir ile olay anında karakol nöbetçisi olan polis memuru Ekrem Çırakoğlu görevi

a çarptırıldı. Hapis ve para cezaları ertelendi. Diğer 5 sanık

enar şeritlerini çıkararak

"Gücü kuvveti yerinde bir kişinin, ancak birkaç kişi tarafından büyük uğraşlarla asılabileceği, bu durumda da
k rapor içerikleri, sanıkları teyit etmiştir. Sanıkların

"Kollarındaki ekimozların (morluk) asılma sırasındaki çırpınmalar sonunda oluşabilecekleri, yine
rındaki ekimozların travmatik olup olmadığının belirlenemediği, maktulün motosiklet sürdüğü, buradaki

ekimozların muhtemelen uzun süre kullanmaktan kaynaklanmış olabileceği anlaşılmıştır."
ri nasıl ayağında kaldı?

"Sanıkların, yakalama, üst arama ve teşhis tutanaklarında 1983 doğumlu yazılan maktul, bu tutanaklara imza

"Cezalar, Ünal'ın 18 yaşından küçük olması ihtimalinin dikkate alınmaması, maktulün öldüğü ana kadar nüfus
savcının haberdar edilmemesi, ölenin hiçbir savunmasının alınmaması, haklarının

hatırlatılmaması, nezarethanenin sürekli kontrol edilmemesi, battaniyenin şeridi sökülerek gerekli tedbirin
rarı temyiz etti. Temyiz dilekçesinde

ği, Ünal'ın kol ve ayağındaki morlukları "travmatik" olarak tanımladı. Adli Tıp, da bunların
ağmen soruşturma neden genişletilmedi?

İHM, gözaltında ölüm olaylarında, otopsinin çok kapsamlı, kamera ve fotoğraf makinesiyle yapılmasını

şamına son vermesi için nedeni bulunmayan maktulün cinsel taciz görüp görmediği neden

ın, tırnak ve dişlerinde kıl, tüy, deri görülmemiştir. Savcılık ve mahkeme neden bunu adli tıpta
05.11.2004) (İHD Balıkesir) (Milliyet-07.12.04) (Evrensel-

“Silopi kayıpları” olarak bilinen HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Sekreteri Ebubekir Deniz'in
kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, 3 yıl sonra, 10 Şubat günü, takipsizlikle sonuçlandı. 47 kamu

k eski İl Başkanı Resul Sadak ile Serdar Tanış'ın yakınlarının da bulunduğu 72 kişinin
soruşturmasında, kayıplardan sorumlu tutulan Şırnak Jandarma Alay Komutanı Levent Ersöz ile Silopi Jandarma

. Savcılık, bu olay hakkında 72 kişiye açılan
soruşturmada, “delile ulaşılamadığı”na dikkat çekerek, tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdi. Yine
Savcılık, avukatların dosya inceleme ve suret alma haklarını kısıtlanması için Silopi Cumhuriyet Savcılığı
tarafından verilen gizlilik kararı uyarınca, istihbarat elemanlarının dosyadaki beyanlarının dosyadan
çıkarılmasını kararlaştırdı. Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz hakkında verilen takipsizlik kararı üzerine Yakup

Yapılan itirazda, takipsizlik kararında Şuayip Tanış'ın iddialarının
somut bulunmamasına dikkat çekilerek, “Davacı Tanış, 'Ben Cizre'den Silopi'ye giderken, Ali Astsubay adlı sivil

yanına gideceksin' dediği şeklinde
ifade veriyor. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar metninde (Şuayip Tanış'ın Ersöz tarafından
tehdit edildiği suçlamasına ilişkin dava) davalı Levent Ersöz, böyle bir görüşmenin yapıldığını kabul ediyor.

yip Tanış, Ersöz'le odada yalnız olduklarına dair ifade veriyor. Ersöz de yanında olmadıklarını, şahit olarak
da emrinde çalışan iki yüzbaşıyı gösteriyor. Olaydan sonra Ersöz'ün yükselen rütbeleri de dikkate alındığında,
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emrindekilerin kendisine rağmen, if
gün boyunca gözaltıların kabul edilmediği, avukat İdris Tanış'ın girişimleri sonucunda 4. gün ise, “Gelip yarım
saat kalıp gittiler” şeklinde açıklama yapıldığı ve baba Şuayip Tanı
soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.
açıklanması için 27 Ocak 2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na başvurdu. Kayıpların
faillerinin (Şırnak Tümen Komutanı Levent Ersöz ve Binbaşı Süleyman Can) bilinmesine rağmen bu kişiler
hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını hatırlatan Tanış, kayıpların yaşandığı dönemde İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirilen müfettişlerin yaptıkl
ve Deniz'in kaybedilmesi olayına ilişkin başvuruyu değerlendiren Malatya 2 Nolu DGM
olayından sorumlu tutulan Şırnak Alay Komutanı Levent Ersöz ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Süleyman
Can'ın müştekileri tehdit etmediği, sadece partiden ayrılmaları için telkinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme,
kararında "Güvenlik güçlerinin eline ulaşan çeşitli istihbari bilgiler ve ihbar tutanaklarına göre de; kayıp kişilerin
PKK örgütünün sempatizanları olduğunu" ileri sürdü. "Soruşturma sonucu elde edilen
mensubu ile birlikte kırsal alanda çektirmiş olduğu idd
gösterdiğini" ileri süren mahkeme, Ersöz ve Can'ın müştekileri tehdit etmediğini, "Sadece partiden ayrılmaları
için telkinde bulunduğunu" belirtti. Mahkeme, kayıp olayının tekrardan araştırılması için dos
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini de kararlaştırdı. Mahkemenin 3 Mayıs tarihli bu kararı üzerine
Yakup Tanış, 12 Haziran günü Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

24 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bu
evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını, kendilerine ulaşan bilgilere göre, 1993
yıllarında Bitlis’te güvenlik güçleri ile çıkan çatışma kardeşinin öldürüldüğünü, ancak şu
haberini netleştiremediklerini, kardeşinin son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda olabileceğini belirterek
yardım talep etti.

27 Eylül günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Meryem Kul, oğlu Mehmet Kul’un (35) 1992 yılında
Şırnak ili Güçlükonak ilçesi Çelik köyünde ikamet ettiği sırada evden ayrıldığını ve bir daha haber
alınamadığını, 22 Eylül 2004 tarihinde basında çıkan Bitlis ili Tatvan ilçesindeki toplu mezarlarla ilgili olarak
kimlik bilgilerinden bir tanesinin oğlu Mehmet
durumunda cenazenin alınması için yardım talebinde bulundu. (İHD Siirt)

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Alacaköy'de çobanlar tarafından Eylül ayında bir toplu mezar bulundu.
Bulunan kemiklerin, 1993'te bir operasyonda gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan 11 köylüye
iddiası ve bazı ailelerin İHD Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Batman ve İstanbul şubelerine başvuruda bulunması
üzerine İHD Genel merkezi tarafından
görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgede çok sayıda insan kemiği, mermi kovanı, konserve kutuları ve elbise
parçaları bulundu. Bulunan kemikler kamera kaydına alındı ve bölgenin fotoğrafı çekildi. İHD Bölge T
Mihdi Perinçek, yanlarında bulunan bir kayıp eşinin, eşinin gözaltına alındığında giydiği giysinin parçasını teşhis
ettiğini söyledi. Olay yerindeki tespiti yaptıktan sonra Kulp'a döndüklerini söyleyen Perinçek, "6 Ekim 2003
tarihinde yapılan ve bir bulguya rastlanamayan keşifte yer alan Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan ile durumu
görüştük. Savcı, kemik ve diğer malzemelerin ayrı ayrı torbalara konularak, Cumhuriyet Savcılığı'na teslim
edilmesini istedi. Bu kemikleri ve aileleri DNA testi için y
belirtilen yere tekrar giderek, oradaki insan kemikleri ve eşyaları toplayarak Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na teslim
etti.." İHD Diyarbakır Şube Başkanı avukat Selahattin Demirtaş ayrıca, kemiklerin bulunduğu y
yükseğindeki tepede 20 kadar uzun namlulu silahlara ait mermi kovanı, aynı yere 700
birçok konserve kutusu bulunduğunu, tepedeki kovanlar nedeniyle bu kişilerin buradan taranarak öldürülmüş
olabileceği ihtimali olduğunu, bulunan kutuların da operasyon amacıyla buraya yerleşen birliğe ait olması
ihtimali bulunduğunu belirtti. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da, “toplu mezara” ilişkin iddialar
nedeniyle bölgeye bir heyet gönderdi. Heyet Kulp Kaymakamı Yüksel Kara,
ve kayıp yakınları dinlendi. PKK'nın eski üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık'la
görüşürken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişilerin PKK ile ilgileri olduğuna yönelik bir tespite
ulaşılamadığı belirtildi ve kim tarafından öldürüldüklerine ilişkin bilgi de verilmedi. Kulp Cumhuriyet
Savcılığı’nın da ilgisizlikle suçlandığı raporda, olayın o dönemde Bolu'dan gelen Tuğgeneral Yavuz Ertürk
komutasındaki Bolu Komando Dağ Taburu'nun operasyo
Hakları Komisyonu Heyetinin görüştüğü Arif Sakık, 11 kişinin PKK tarafından bir iç hesaplaşma sonucu
öldürüldüğünü belirtirken, Komisyon Sakık'ın bahsettiği olayda farklı yer ve zaman belirttiğini v
olay ile arasında bir irtibat bulunmadığını belirtti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,
sonucunda, Kulp'ta 11 kişinin gözaltında kaybolması nedeniyle dönemin Kulp Cumhuriyet Savcısı hakkında
suçu duyurusunda bulunma kararı aldı.
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emrindekilerin kendisine rağmen, ifade vermeleri mantıklı olmamaktadır” denildi. İtiraz dilekçesinde, ilk dört
gün boyunca gözaltıların kabul edilmediği, avukat İdris Tanış'ın girişimleri sonucunda 4. gün ise, “Gelip yarım
saat kalıp gittiler” şeklinde açıklama yapıldığı ve baba Şuayip Tanış'ın ileri sürdüğü iddiaların dikkate alınmadan
soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi. Yakup Tanış, kardeşi Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz'in akibetinin
açıklanması için 27 Ocak 2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na başvurdu. Kayıpların

llerinin (Şırnak Tümen Komutanı Levent Ersöz ve Binbaşı Süleyman Can) bilinmesine rağmen bu kişiler
hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını hatırlatan Tanış, kayıpların yaşandığı dönemde İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirilen müfettişlerin yaptıkları araştırmanın kamuoyuna açıklanmasını istedi.
ve Deniz'in kaybedilmesi olayına ilişkin başvuruyu değerlendiren Malatya 2 Nolu DGM
olayından sorumlu tutulan Şırnak Alay Komutanı Levent Ersöz ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Süleyman
Can'ın müştekileri tehdit etmediği, sadece partiden ayrılmaları için telkinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme,

erinin eline ulaşan çeşitli istihbari bilgiler ve ihbar tutanaklarına göre de; kayıp kişilerin
PKK örgütünün sempatizanları olduğunu" ileri sürdü. "Soruşturma sonucu elde edilen,

da çektirmiş olduğu iddia edilen fotoğrafın, kendi fotoğrafı ile benzerlik
gösterdiğini" ileri süren mahkeme, Ersöz ve Can'ın müştekileri tehdit etmediğini, "Sadece partiden ayrılmaları
için telkinde bulunduğunu" belirtti. Mahkeme, kayıp olayının tekrardan araştırılması için dos
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini de kararlaştırdı. Mahkemenin 3 Mayıs tarihli bu kararı üzerine
Yakup Tanış, 12 Haziran günü Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. (DİHA-06.03.04)

24 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Toprak, kardeşi Bedri Toprak’ın 1992 yılında
evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını, kendilerine ulaşan bilgilere göre, 1993
yıllarında Bitlis’te güvenlik güçleri ile çıkan çatışma kardeşinin öldürüldüğünü, ancak şu
haberini netleştiremediklerini, kardeşinin son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda olabileceğini belirterek

27 Eylül günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Meryem Kul, oğlu Mehmet Kul’un (35) 1992 yılında
k ili Güçlükonak ilçesi Çelik köyünde ikamet ettiği sırada evden ayrıldığını ve bir daha haber

alınamadığını, 22 Eylül 2004 tarihinde basında çıkan Bitlis ili Tatvan ilçesindeki toplu mezarlarla ilgili olarak
kimlik bilgilerinden bir tanesinin oğlu Mehmet Kul’un kimlik bilgileriyle uyuştuğu belirterek ona ait olması
durumunda cenazenin alınması için yardım talebinde bulundu. (İHD Siirt)

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Alacaköy'de çobanlar tarafından Eylül ayında bir toplu mezar bulundu.
n, 1993'te bir operasyonda gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan 11 köylüye

iddiası ve bazı ailelerin İHD Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Batman ve İstanbul şubelerine başvuruda bulunması
üzerine İHD Genel merkezi tarafından bir heyet oluşturularak 15 Ekim günü ilgili yerlerin savcılıkları ile
görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgede çok sayıda insan kemiği, mermi kovanı, konserve kutuları ve elbise
parçaları bulundu. Bulunan kemikler kamera kaydına alındı ve bölgenin fotoğrafı çekildi. İHD Bölge T
Mihdi Perinçek, yanlarında bulunan bir kayıp eşinin, eşinin gözaltına alındığında giydiği giysinin parçasını teşhis
ettiğini söyledi. Olay yerindeki tespiti yaptıktan sonra Kulp'a döndüklerini söyleyen Perinçek, "6 Ekim 2003

bir bulguya rastlanamayan keşifte yer alan Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan ile durumu
görüştük. Savcı, kemik ve diğer malzemelerin ayrı ayrı torbalara konularak, Cumhuriyet Savcılığı'na teslim
edilmesini istedi. Bu kemikleri ve aileleri DNA testi için yönlendireceğini belirtti. Aileler, 5 Kasım günü
belirtilen yere tekrar giderek, oradaki insan kemikleri ve eşyaları toplayarak Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na teslim
etti.." İHD Diyarbakır Şube Başkanı avukat Selahattin Demirtaş ayrıca, kemiklerin bulunduğu y
yükseğindeki tepede 20 kadar uzun namlulu silahlara ait mermi kovanı, aynı yere 700-800 metre mesafede ise
birçok konserve kutusu bulunduğunu, tepedeki kovanlar nedeniyle bu kişilerin buradan taranarak öldürülmüş

nu, bulunan kutuların da operasyon amacıyla buraya yerleşen birliğe ait olması
ihtimali bulunduğunu belirtti. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da, “toplu mezara” ilişkin iddialar
nedeniyle bölgeye bir heyet gönderdi. Heyet Kulp Kaymakamı Yüksel Kara, Cumhuriyet Savcısı H. Ali Erkan
ve kayıp yakınları dinlendi. PKK'nın eski üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık'la
görüşürken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişilerin PKK ile ilgileri olduğuna yönelik bir tespite

ılamadığı belirtildi ve kim tarafından öldürüldüklerine ilişkin bilgi de verilmedi. Kulp Cumhuriyet
Savcılığı’nın da ilgisizlikle suçlandığı raporda, olayın o dönemde Bolu'dan gelen Tuğgeneral Yavuz Ertürk
komutasındaki Bolu Komando Dağ Taburu'nun operasyonu sırasında gerçekleştiğine dikkat çekildi. Meclis İnsan
Hakları Komisyonu Heyetinin görüştüğü Arif Sakık, 11 kişinin PKK tarafından bir iç hesaplaşma sonucu
öldürüldüğünü belirtirken, Komisyon Sakık'ın bahsettiği olayda farklı yer ve zaman belirttiğini v
olay ile arasında bir irtibat bulunmadığını belirtti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,

11 kişinin gözaltında kaybolması nedeniyle dönemin Kulp Cumhuriyet Savcısı hakkında
rarı aldı. Komisyon, 11 köylünün gözaltına alınması olayının Bolu'dan bölgeye
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ade vermeleri mantıklı olmamaktadır” denildi. İtiraz dilekçesinde, ilk dört
gün boyunca gözaltıların kabul edilmediği, avukat İdris Tanış'ın girişimleri sonucunda 4. gün ise, “Gelip yarım

ş'ın ileri sürdüğü iddiaların dikkate alınmadan
Yakup Tanış, kardeşi Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz'in akibetinin

açıklanması için 27 Ocak 2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na başvurdu. Kayıpların
llerinin (Şırnak Tümen Komutanı Levent Ersöz ve Binbaşı Süleyman Can) bilinmesine rağmen bu kişiler

hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını hatırlatan Tanış, kayıpların yaşandığı dönemde İçişleri Bakanlığı
arı araştırmanın kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bu arada, Tanış

ve Deniz'in kaybedilmesi olayına ilişkin başvuruyu değerlendiren Malatya 2 Nolu DGM, 3 Mayıs günü, kayıp
olayından sorumlu tutulan Şırnak Alay Komutanı Levent Ersöz ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Süleyman
Can'ın müştekileri tehdit etmediği, sadece partiden ayrılmaları için telkinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme,

erinin eline ulaşan çeşitli istihbari bilgiler ve ihbar tutanaklarına göre de; kayıp kişilerin
, Serdar Tanış'ın örgüt

ia edilen fotoğrafın, kendi fotoğrafı ile benzerlik
gösterdiğini" ileri süren mahkeme, Ersöz ve Can'ın müştekileri tehdit etmediğini, "Sadece partiden ayrılmaları
için telkinde bulunduğunu" belirtti. Mahkeme, kayıp olayının tekrardan araştırılması için dosyanın Silopi
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini de kararlaştırdı. Mahkemenin 3 Mayıs tarihli bu kararı üzerine

06.03.04)

lunan Mustafa Toprak, kardeşi Bedri Toprak’ın 1992 yılında
evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını, kendilerine ulaşan bilgilere göre, 1993-1994
yıllarında Bitlis’te güvenlik güçleri ile çıkan çatışma kardeşinin öldürüldüğünü, ancak şu ana kadar ölüm
haberini netleştiremediklerini, kardeşinin son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda olabileceğini belirterek

27 Eylül günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Meryem Kul, oğlu Mehmet Kul’un (35) 1992 yılında
k ili Güçlükonak ilçesi Çelik köyünde ikamet ettiği sırada evden ayrıldığını ve bir daha haber

alınamadığını, 22 Eylül 2004 tarihinde basında çıkan Bitlis ili Tatvan ilçesindeki toplu mezarlarla ilgili olarak
Kul’un kimlik bilgileriyle uyuştuğu belirterek ona ait olması

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Alacaköy'de çobanlar tarafından Eylül ayında bir toplu mezar bulundu.
n, 1993'te bir operasyonda gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan 11 köylüye

iddiası ve bazı ailelerin İHD Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Batman ve İstanbul şubelerine başvuruda bulunması
larak 15 Ekim günü ilgili yerlerin savcılıkları ile

görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgede çok sayıda insan kemiği, mermi kovanı, konserve kutuları ve elbise
parçaları bulundu. Bulunan kemikler kamera kaydına alındı ve bölgenin fotoğrafı çekildi. İHD Bölge Temsilcisi
Mihdi Perinçek, yanlarında bulunan bir kayıp eşinin, eşinin gözaltına alındığında giydiği giysinin parçasını teşhis
ettiğini söyledi. Olay yerindeki tespiti yaptıktan sonra Kulp'a döndüklerini söyleyen Perinçek, "6 Ekim 2003

bir bulguya rastlanamayan keşifte yer alan Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan ile durumu
görüştük. Savcı, kemik ve diğer malzemelerin ayrı ayrı torbalara konularak, Cumhuriyet Savcılığı'na teslim

önlendireceğini belirtti. Aileler, 5 Kasım günü
belirtilen yere tekrar giderek, oradaki insan kemikleri ve eşyaları toplayarak Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na teslim
etti.." İHD Diyarbakır Şube Başkanı avukat Selahattin Demirtaş ayrıca, kemiklerin bulunduğu yerin 5-10 metre

800 metre mesafede ise
birçok konserve kutusu bulunduğunu, tepedeki kovanlar nedeniyle bu kişilerin buradan taranarak öldürülmüş

nu, bulunan kutuların da operasyon amacıyla buraya yerleşen birliğe ait olması
ihtimali bulunduğunu belirtti. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da, “toplu mezara” ilişkin iddialar

Cumhuriyet Savcısı H. Ali Erkan
ve kayıp yakınları dinlendi. PKK'nın eski üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık'la
görüşürken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişilerin PKK ile ilgileri olduğuna yönelik bir tespite

ılamadığı belirtildi ve kim tarafından öldürüldüklerine ilişkin bilgi de verilmedi. Kulp Cumhuriyet
Savcılığı’nın da ilgisizlikle suçlandığı raporda, olayın o dönemde Bolu'dan gelen Tuğgeneral Yavuz Ertürk

nu sırasında gerçekleştiğine dikkat çekildi. Meclis İnsan
Hakları Komisyonu Heyetinin görüştüğü Arif Sakık, 11 kişinin PKK tarafından bir iç hesaplaşma sonucu
öldürüldüğünü belirtirken, Komisyon Sakık'ın bahsettiği olayda farklı yer ve zaman belirttiğini ve bahse konu
olay ile arasında bir irtibat bulunmadığını belirtti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, yaptığı toplantı

11 kişinin gözaltında kaybolması nedeniyle dönemin Kulp Cumhuriyet Savcısı hakkında
Komisyon, 11 köylünün gözaltına alınması olayının Bolu'dan bölgeye
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sevk edilen General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Komando Dağ Taburu'nun operasyonu sırasında
gerçekleştiğinin ortaya çıktığını belirtti.
22.12.04) (Radikal-06.12.04) (Radikal
(Hürriyet-23.12.04)

I.5. Faili Meçhul Saldırılar
Bayrampaşa Hal mevkiinde, yol kenarında bekleyen araca kimliği belirsiz kişil
bulunan Uğur Erdem olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan
yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan Yılan’ında, beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.(İHD İstanbul
2004 )

4 Ocak günü İstanbul Ümraniye'de, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim irtibat
bürosunun önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu,
İstanbul)

19 Ocak günü Adem Acet, Ahmet Güçlü ve Ali Akbaş adlı kişiler, Batman’ın Bankalar cadd
yürüdükleri sırada, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldılar. Saldırı sonucu, Adem Acet hayatını
kaybederken, Ahmet Güçlü ile Ali Akbaş

18 Ocak günü Diyarbakır Emniyet Müdür
otosuna, Hatboyu caddesi üzerinde, kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıda,
memuru yaralandı. (İHD Diyarbakır) (19 Ocak 2004/ Diyarbakır Gün

İstanbul Maltepe'de, Orhangazi mahallesi, Tınaztepe sokak 6 numarada endüstriyel kapı sistemleri üzerine faaliyette bulunan b
şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Dinçsoy (23), 17 Ocak günü işyerinde öldürülmüş olarak bulundu. Polisin y
incelemede, Dinçsoy'un, el ve ayaklarından, “domuz bağı” yöntemiyle bağlandığı ve çırpındıkça kendi kendini boğduğu belirlend
Bolu'daki ailesinden ayrılıp İstanbul'a yerleşen Dinçsoy'un, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, cinayetin yöntemi ne
yönünü de araştıran polis, Dinçsoy'un, imam hatip lisesi mezunu olduğunu ve kısa bir süre imamlık ve hafızlık yaptığını belir

(Radikal-18.01.04)

10 Şubat günü İHD Muş şubesine Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Bulanık İlçe örgütü binasını
ilgili İlçe örgütü yöneticilerinin başvuruda bulunması üzerine, Şube Başkanı Sevim Yetkiner, Şube Sekreteri
avukat Mensur Işık ve Şube yöneticisi Mirze Sinecem tarafından oluşturulan bir heyet, olay yerinde inceleme
yaptı. DEHAP İlçe Başkanı Seyithan Akkaya, olay gecesi haber verilmesi üzerine dernek binasına gittiklerinde
yangının halen davam ettiğini, Emniyet birimlerinin yaptığı inceleme sonucu, kendilerine olaya molotof
kokteylinin neden olduğunu belirttiklerini, yangında kayıt defterler
dahil olmak üzere tüm evrakın yandığını ve olayın faillerinin bulunamadığını belirtti. Heyet üyeleri
25.Mayıs.2002 tarihinde de Bulanık HADEP İlçe Örgütünün yakıldığını belirtti.

Diyarbakır ili Çermik ilçesinde ikamet eden ve 20 gündür kayıp olan Hakan Arıyurdu’nun (33) cesedi, 23 Şubat
günü Sinek çayı yakınlarında bulundu. ( 24 Şubat 2004/Diyarbakır Ekspres

28 Şubat günü Kahramanmaraş Bağ
giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Daha önce tehditler aldığı öne sürülen
Çarkanat'ın, 2 yıl kadar önce lojman önündeki otomobilinin 4 lastiğinin kesildiği, 2 ay önce de park halindeki
otomobilinin üzerine asit döküldüğü iddia edildi. (Zaman

8 Mart günü, ikamet ettiği Tunceli ili Mazgirt ilçesi Alanyazı köyünde
yapmak üzere köye giden insan hakları heyetiyle görüşen İmam Boztaş’ın babası Hıdır Bozt

bulundu: “8 Mart 2004 akşam saatlerinde, akşam yemeğini yedikten sonra İmam, eşi ve
üç çocuğuyla birlikte bitişiğimizde bulunan kendi evlerine gittiler. Saat 22.00’ye doğru
eşim sobaya atmak için, avluya odun almak üzere çıktı. Eşim, hem
önünde; kar maskeli, silahlı ve asker giyimli iki kişi ile karşılaşmış. Bu kişiler, ısrarla
oğlum İmam’ı çağırmasını istemişler. Gelen sesler üzerine ben de dışarı çıktım ve
asker giyimli iki kişiyi gördüm. Eşim, kapıyı çalıp İmam’a dışarı çık
Dışarıya çıkan İmam’ı yanlarına çağırdılar. Bunun üzerine İmam onları tanımadığını,
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sevk edilen General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Komando Dağ Taburu'nun operasyonu sırasında
gerçekleştiğinin ortaya çıktığını belirtti. (Sabah-23.12.04) (Yeni Şafak-23.12.04) (Hürriyetim) (Hürriyet

06.12.04) (Radikal-04.12.04) (Radikal-11.11.2004) (Radikal-10.11.2004(Zaman

I.5. Faili Meçhul Saldırılar
Bayrampaşa Hal mevkiinde, yol kenarında bekleyen araca kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu araçta
bulunan Uğur Erdem olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Turan Yılan
yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan Yılan’ında, beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.(İHD İstanbul

ak günü İstanbul Ümraniye'de, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim irtibat
bürosunun önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu, 1 kişi

19 Ocak günü Adem Acet, Ahmet Güçlü ve Ali Akbaş adlı kişiler, Batman’ın Bankalar cadd
yürüdükleri sırada, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldılar. Saldırı sonucu, Adem Acet hayatını

Ali Akbaş yaralandı. (20 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

18 Ocak günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait seyir halindeki polis
otosuna, Hatboyu caddesi üzerinde, kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıda,

yaralandı. (İHD Diyarbakır) (19 Ocak 2004/ Diyarbakır Gün – Diyarbakır Söz)

İstanbul Maltepe'de, Orhangazi mahallesi, Tınaztepe sokak 6 numarada endüstriyel kapı sistemleri üzerine faaliyette bulunan b
şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Dinçsoy (23), 17 Ocak günü işyerinde öldürülmüş olarak bulundu. Polisin y
incelemede, Dinçsoy'un, el ve ayaklarından, “domuz bağı” yöntemiyle bağlandığı ve çırpındıkça kendi kendini boğduğu belirlend
Bolu'daki ailesinden ayrılıp İstanbul'a yerleşen Dinçsoy'un, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, cinayetin yöntemi ne
yönünü de araştıran polis, Dinçsoy'un, imam hatip lisesi mezunu olduğunu ve kısa bir süre imamlık ve hafızlık yaptığını belir

10 Şubat günü İHD Muş şubesine Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Bulanık İlçe örgütü binasını
ilgili İlçe örgütü yöneticilerinin başvuruda bulunması üzerine, Şube Başkanı Sevim Yetkiner, Şube Sekreteri
avukat Mensur Işık ve Şube yöneticisi Mirze Sinecem tarafından oluşturulan bir heyet, olay yerinde inceleme

ı Seyithan Akkaya, olay gecesi haber verilmesi üzerine dernek binasına gittiklerinde
yangının halen davam ettiğini, Emniyet birimlerinin yaptığı inceleme sonucu, kendilerine olaya molotof
kokteylinin neden olduğunu belirttiklerini, yangında kayıt defterleri ve yerel seçimler için adaylık başvuruları da
dahil olmak üzere tüm evrakın yandığını ve olayın faillerinin bulunamadığını belirtti. Heyet üyeleri
25.Mayıs.2002 tarihinde de Bulanık HADEP İlçe Örgütünün yakıldığını belirtti.

ilçesinde ikamet eden ve 20 gündür kayıp olan Hakan Arıyurdu’nun (33) cesedi, 23 Şubat
günü Sinek çayı yakınlarında bulundu. ( 24 Şubat 2004/Diyarbakır Ekspres - Gün)

28 Şubat günü Kahramanmaraş Bağ–Kur İl Müdürü Şevket Çarkanat (49), otomobilini park
giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Daha önce tehditler aldığı öne sürülen
Çarkanat'ın, 2 yıl kadar önce lojman önündeki otomobilinin 4 lastiğinin kesildiği, 2 ay önce de park halindeki

zerine asit döküldüğü iddia edildi. (Zaman-01.03.04)

günü, ikamet ettiği Tunceli ili Mazgirt ilçesi Alanyazı köyünde öldürülen İmam Boztaş ile ilgili
öye giden insan hakları heyetiyle görüşen İmam Boztaş’ın babası Hıdır Bozt

“8 Mart 2004 akşam saatlerinde, akşam yemeğini yedikten sonra İmam, eşi ve
üç çocuğuyla birlikte bitişiğimizde bulunan kendi evlerine gittiler. Saat 22.00’ye doğru
eşim sobaya atmak için, avluya odun almak üzere çıktı. Eşim, hem
önünde; kar maskeli, silahlı ve asker giyimli iki kişi ile karşılaşmış. Bu kişiler, ısrarla
oğlum İmam’ı çağırmasını istemişler. Gelen sesler üzerine ben de dışarı çıktım ve
asker giyimli iki kişiyi gördüm. Eşim, kapıyı çalıp İmam’a dışarı çıkması için seslendi.
Dışarıya çıkan İmam’ı yanlarına çağırdılar. Bunun üzerine İmam onları tanımadığını,

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

sevk edilen General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Komando Dağ Taburu'nun operasyonu sırasında
(Hürriyetim) (Hürriyet-

10.11.2004(Zaman-22.12.04))

erce açılan ateş sonucu araçta
Turan Yılan ve Aktin Yılan’da

yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan Yılan’ında, beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.(İHD İstanbul-1 Ocak

ak günü İstanbul Ümraniye'de, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim irtibat
1 kişi yaralandı. (İHD

19 Ocak günü Adem Acet, Ahmet Güçlü ve Ali Akbaş adlı kişiler, Batman’ın Bankalar caddesi üzerinde
yürüdükleri sırada, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldılar. Saldırı sonucu, Adem Acet hayatını

yaralandı. (20 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

lüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait seyir halindeki polis
otosuna, Hatboyu caddesi üzerinde, kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıda, 3 polis

İstanbul Maltepe'de, Orhangazi mahallesi, Tınaztepe sokak 6 numarada endüstriyel kapı sistemleri üzerine faaliyette bulunan bir
şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Dinçsoy (23), 17 Ocak günü işyerinde öldürülmüş olarak bulundu. Polisin yaptığı
incelemede, Dinçsoy'un, el ve ayaklarından, “domuz bağı” yöntemiyle bağlandığı ve çırpındıkça kendi kendini boğduğu belirlendi.
Bolu'daki ailesinden ayrılıp İstanbul'a yerleşen Dinçsoy'un, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, cinayetin yöntemi nedeniyle terör
yönünü de araştıran polis, Dinçsoy'un, imam hatip lisesi mezunu olduğunu ve kısa bir süre imamlık ve hafızlık yaptığını belirledi.

10 Şubat günü İHD Muş şubesine Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Bulanık İlçe örgütü binasının yakılması ile
ilgili İlçe örgütü yöneticilerinin başvuruda bulunması üzerine, Şube Başkanı Sevim Yetkiner, Şube Sekreteri
avukat Mensur Işık ve Şube yöneticisi Mirze Sinecem tarafından oluşturulan bir heyet, olay yerinde inceleme

ı Seyithan Akkaya, olay gecesi haber verilmesi üzerine dernek binasına gittiklerinde
yangının halen davam ettiğini, Emniyet birimlerinin yaptığı inceleme sonucu, kendilerine olaya molotof

i ve yerel seçimler için adaylık başvuruları da
dahil olmak üzere tüm evrakın yandığını ve olayın faillerinin bulunamadığını belirtti. Heyet üyeleri

ilçesinde ikamet eden ve 20 gündür kayıp olan Hakan Arıyurdu’nun (33) cesedi, 23 Şubat

Kur İl Müdürü Şevket Çarkanat (49), otomobilini park ettikten sonra evine
giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Daha önce tehditler aldığı öne sürülen
Çarkanat'ın, 2 yıl kadar önce lojman önündeki otomobilinin 4 lastiğinin kesildiği, 2 ay önce de park halindeki

öldürülen İmam Boztaş ile ilgili inceleme
öye giden insan hakları heyetiyle görüşen İmam Boztaş’ın babası Hıdır Boztaş, şu beyanlarda

“8 Mart 2004 akşam saatlerinde, akşam yemeğini yedikten sonra İmam, eşi ve
üç çocuğuyla birlikte bitişiğimizde bulunan kendi evlerine gittiler. Saat 22.00’ye doğru
eşim sobaya atmak için, avluya odun almak üzere çıktı. Eşim, hemen kapımızın
önünde; kar maskeli, silahlı ve asker giyimli iki kişi ile karşılaşmış. Bu kişiler, ısrarla
oğlum İmam’ı çağırmasını istemişler. Gelen sesler üzerine ben de dışarı çıktım ve

ması için seslendi.
Dışarıya çıkan İmam’ı yanlarına çağırdılar. Bunun üzerine İmam onları tanımadığını,
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ve bu nedenle de yanlarına gitmeyeceğini söyledi. Daha sonra İmam’ ı ısrarlı bir
şekilde çağırdılar ve kapımızın önüne geldiği esnada da hemen ateş etme
O esnada İmam, yere yığıldı. Ateş eden şahıslar, daha sonra hemen buradan
ayrıldılar. İmam’ın halen nabzı atıyordu. Kurşun seslerini duyan köylüler 5
sonra buraya geldiler. Bunun üzerine, Ağaçardı köyündeki akrabamız Şahin Polat,
yakındaki Karakol olan Bulgurcular Karakolu’nu telefonla arayarak durumu anlatmış
ve saat 22.30 sıraları olmasına rağmen, telefona herhangi bir asker değil, karakol
komutanının kendisi; Ahmet Kaçan yanıt vermiş. Şahin Polat, telefonu yanıtlayan
Kaçan’ a olayı anlatmış ve yardım istemiş, ancak Kaçan da, “yalan söylüyorsunuz,
İmam’ı kim neden dolayı vursun ki?, sakın ben gelene kadar da O’nu yerinden
kaldırmayın ve hastaneye götürmeyin” demiş. Bu nedenle de biz İmam’ı hastaneye
kaldıramadık. Zaten yarım saa
üzerinden iki saat geçtikten sonra Karakol Komutanı Ahmet Kaçan ve bir grup asker
köye geldiler. Oysa karakol buraya sadece 1.5 km. uzaklıktadır. Ben ve eşim gelen
kişilerin asker giyimli şahıslar olduğunu s
içeride otururken odada bulunan oğlum İmam’ın cep telefonunu aldı ve beraberinde
götürdü. Oğlum İmam, daha önce de karakol komutanı tarafından ölümle tehdit
edilmişti. Bunun üzerine köyden ayrılmıştı. Olay tarihinde k
gelmişti.” Aile, olayla ilgili olarak 9 Mart günü, Bulurcular Jandarma Karakolu Komutanı Ahmet Çakan
hakkında suç duyurusunda bulunurken, aynı köyden Niyazi, Turgut ve Mehmet Ali Koçak da, karakol komutanı
tarafından tehdit edildiklerini, ama korktukları için hiç kimseye bildirmediklerini belirterek, İHD Elazığ şubesine

yazılı başvuruda bulundular. (İHD Elazığ)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Erdal Can, 3 Mart günü okula
kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. (4 Mart 2004/ Hürriyet)

Ailesi tarafından 23 Mart gününden beri kayıp olduğu belirtilen Nihat Kahraman (30), 25 Mart günü Siverek
Çermik karayolu Tıkdemir mevkiinde
belirtildi. (26 Mart 2004/ Güneydoğu Ekspres)

3 Mart günü İstanbul’da Taksim İmam Adnan sokakta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder
Babat okuru olduğu Devrimci Hare
belirsiz kişi veya kişilerce nereden ve hangi amaçla açıldığı belli olmayan, 9 mmlik bir merminin başına isabet
etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Babat’ın avukatı ve yakınları, polisi
açıklamada bulunup, aileden soruşturma yapılmadan cesedin götürülüp gömülmesini istediğini, polis yetkilileri,
olayın havaya sıkılan ve “yorgun mermi” olarak tabir edilen kurşunla meydana geldiğini belirttiler. (
İstanbul)

11 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mahmut Aslan, oğlu Aydın Aslan’ın (1957), 12 Ocak günü
evden çıktığını ve bir daha eve gelmediğini, 13 Ocak günü cesedinin polis tarafından bulunduğunu; yapılan
otopside, oğlunun vücudunun değiş
düşmanlığının olmadığını ve işkence yapılarak öldürüldüğünü belirterek, faillerinin bulunmasını istedi. (İHD
Diyarbakır)

4 Nisan günü, İzmir Kadifekale Rakım Elkutlu caddesi üzerinde buluna
belirlenemeyen kişiler tarafından 4 adet molotof kokteyli atıldı.

Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden ve eczacı olan Mehmet İlhan ile yeğeni Faruk İlhan, 7 Nisan günü
,kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğrad

7 Nisan günü, DEHAP Hakkari İl Başkanı Musa Çiftçi, kimliği belirsiz 5 kişinin taşlı ve sopalı saldırısına
uğradı. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.
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ve bu nedenle de yanlarına gitmeyeceğini söyledi. Daha sonra İmam’ ı ısrarlı bir
şekilde çağırdılar ve kapımızın önüne geldiği esnada da hemen ateş etme
O esnada İmam, yere yığıldı. Ateş eden şahıslar, daha sonra hemen buradan
ayrıldılar. İmam’ın halen nabzı atıyordu. Kurşun seslerini duyan köylüler 5
sonra buraya geldiler. Bunun üzerine, Ağaçardı köyündeki akrabamız Şahin Polat,
yakındaki Karakol olan Bulgurcular Karakolu’nu telefonla arayarak durumu anlatmış
ve saat 22.30 sıraları olmasına rağmen, telefona herhangi bir asker değil, karakol
komutanının kendisi; Ahmet Kaçan yanıt vermiş. Şahin Polat, telefonu yanıtlayan

layı anlatmış ve yardım istemiş, ancak Kaçan da, “yalan söylüyorsunuz,
İmam’ı kim neden dolayı vursun ki?, sakın ben gelene kadar da O’nu yerinden
kaldırmayın ve hastaneye götürmeyin” demiş. Bu nedenle de biz İmam’ı hastaneye
kaldıramadık. Zaten yarım saat geçtikten sonra, İmam yaşamını yitirdi. Olayın
üzerinden iki saat geçtikten sonra Karakol Komutanı Ahmet Kaçan ve bir grup asker
köye geldiler. Oysa karakol buraya sadece 1.5 km. uzaklıktadır. Ben ve eşim gelen
kişilerin asker giyimli şahıslar olduğunu söyleyince, O bunu reddetti. Daha sonra
içeride otururken odada bulunan oğlum İmam’ın cep telefonunu aldı ve beraberinde
götürdü. Oğlum İmam, daha önce de karakol komutanı tarafından ölümle tehdit
edilmişti. Bunun üzerine köyden ayrılmıştı. Olay tarihinde köye misafir olarak

Aile, olayla ilgili olarak 9 Mart günü, Bulurcular Jandarma Karakolu Komutanı Ahmet Çakan
hakkında suç duyurusunda bulunurken, aynı köyden Niyazi, Turgut ve Mehmet Ali Koçak da, karakol komutanı

, ama korktukları için hiç kimseye bildirmediklerini belirterek, İHD Elazığ şubesine

yazılı başvuruda bulundular. (İHD Elazığ) (İHD Diyarbakır) (DİHA-09.03.04)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Erdal Can, 3 Mart günü okula
kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. (4 Mart 2004/ Hürriyet)

Ailesi tarafından 23 Mart gününden beri kayıp olduğu belirtilen Nihat Kahraman (30), 25 Mart günü Siverek
Çermik karayolu Tıkdemir mevkiinde ölü olarak bulundu. Kahraman’ın otomatik silahla taranarak öldürüldüğü
belirtildi. (26 Mart 2004/ Güneydoğu Ekspres)

3 Mart günü İstanbul’da Taksim İmam Adnan sokakta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder
Babat okuru olduğu Devrimci Hareket dergisinin binasından 3 arkadaşı ile çıktıktan sonra yürürken, kimliği
belirsiz kişi veya kişilerce nereden ve hangi amaçla açıldığı belli olmayan, 9 mmlik bir merminin başına isabet
etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Babat’ın avukatı ve yakınları, polisin “başına taş düştüğü için öldüğü” şeklinde
açıklamada bulunup, aileden soruşturma yapılmadan cesedin götürülüp gömülmesini istediğini, polis yetkilileri,
olayın havaya sıkılan ve “yorgun mermi” olarak tabir edilen kurşunla meydana geldiğini belirttiler. (

11 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mahmut Aslan, oğlu Aydın Aslan’ın (1957), 12 Ocak günü
evden çıktığını ve bir daha eve gelmediğini, 13 Ocak günü cesedinin polis tarafından bulunduğunu; yapılan
otopside, oğlunun vücudunun değişik yerlerinde morluklar ve yaralar olduğunu, oğlunun hiç kimseyle
düşmanlığının olmadığını ve işkence yapılarak öldürüldüğünü belirterek, faillerinin bulunmasını istedi. (İHD

4 Nisan günü, İzmir Kadifekale Rakım Elkutlu caddesi üzerinde bulunan polis karakolunun önüne, kimliği
belirlenemeyen kişiler tarafından 4 adet molotof kokteyli atıldı.

Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden ve eczacı olan Mehmet İlhan ile yeğeni Faruk İlhan, 7 Nisan günü
,kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradıkları saldırı sonucu öldüler.

7 Nisan günü, DEHAP Hakkari İl Başkanı Musa Çiftçi, kimliği belirsiz 5 kişinin taşlı ve sopalı saldırısına
uğradı. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.
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ve bu nedenle de yanlarına gitmeyeceğini söyledi. Daha sonra İmam’ ı ısrarlı bir
şekilde çağırdılar ve kapımızın önüne geldiği esnada da hemen ateş etmeye başladılar.
O esnada İmam, yere yığıldı. Ateş eden şahıslar, daha sonra hemen buradan
ayrıldılar. İmam’ın halen nabzı atıyordu. Kurşun seslerini duyan köylüler 5-10 dakika
sonra buraya geldiler. Bunun üzerine, Ağaçardı köyündeki akrabamız Şahin Polat,
yakındaki Karakol olan Bulgurcular Karakolu’nu telefonla arayarak durumu anlatmış
ve saat 22.30 sıraları olmasına rağmen, telefona herhangi bir asker değil, karakol
komutanının kendisi; Ahmet Kaçan yanıt vermiş. Şahin Polat, telefonu yanıtlayan

layı anlatmış ve yardım istemiş, ancak Kaçan da, “yalan söylüyorsunuz,
İmam’ı kim neden dolayı vursun ki?, sakın ben gelene kadar da O’nu yerinden
kaldırmayın ve hastaneye götürmeyin” demiş. Bu nedenle de biz İmam’ı hastaneye

t geçtikten sonra, İmam yaşamını yitirdi. Olayın
üzerinden iki saat geçtikten sonra Karakol Komutanı Ahmet Kaçan ve bir grup asker
köye geldiler. Oysa karakol buraya sadece 1.5 km. uzaklıktadır. Ben ve eşim gelen

öyleyince, O bunu reddetti. Daha sonra
içeride otururken odada bulunan oğlum İmam’ın cep telefonunu aldı ve beraberinde
götürdü. Oğlum İmam, daha önce de karakol komutanı tarafından ölümle tehdit

öye misafir olarak
Aile, olayla ilgili olarak 9 Mart günü, Bulurcular Jandarma Karakolu Komutanı Ahmet Çakan

hakkında suç duyurusunda bulunurken, aynı köyden Niyazi, Turgut ve Mehmet Ali Koçak da, karakol komutanı
, ama korktukları için hiç kimseye bildirmediklerini belirterek, İHD Elazığ şubesine

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Erdal Can, 3 Mart günü okula giderken,
kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. (4 Mart 2004/ Hürriyet)

Ailesi tarafından 23 Mart gününden beri kayıp olduğu belirtilen Nihat Kahraman (30), 25 Mart günü Siverek-
ölü olarak bulundu. Kahraman’ın otomatik silahla taranarak öldürüldüğü

3 Mart günü İstanbul’da Taksim İmam Adnan sokakta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder
ket dergisinin binasından 3 arkadaşı ile çıktıktan sonra yürürken, kimliği

belirsiz kişi veya kişilerce nereden ve hangi amaçla açıldığı belli olmayan, 9 mmlik bir merminin başına isabet
n “başına taş düştüğü için öldüğü” şeklinde

açıklamada bulunup, aileden soruşturma yapılmadan cesedin götürülüp gömülmesini istediğini, polis yetkilileri,
olayın havaya sıkılan ve “yorgun mermi” olarak tabir edilen kurşunla meydana geldiğini belirttiler. (İHD

11 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Mahmut Aslan, oğlu Aydın Aslan’ın (1957), 12 Ocak günü
evden çıktığını ve bir daha eve gelmediğini, 13 Ocak günü cesedinin polis tarafından bulunduğunu; yapılan

ik yerlerinde morluklar ve yaralar olduğunu, oğlunun hiç kimseyle
düşmanlığının olmadığını ve işkence yapılarak öldürüldüğünü belirterek, faillerinin bulunmasını istedi. (İHD

n polis karakolunun önüne, kimliği

Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden ve eczacı olan Mehmet İlhan ile yeğeni Faruk İlhan, 7 Nisan günü

7 Nisan günü, DEHAP Hakkari İl Başkanı Musa Çiftçi, kimliği belirsiz 5 kişinin taşlı ve sopalı saldırısına
uğradı. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.
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8 Nisan günü Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, nöbetçi Fırat Eczanesi’ne gece giren ve ellerinde Kalaşnikof
otomatik silah bulunan 2 kişi, Eczacı Mehmet İlhan (59) ile yanında çalışan yeğeni Faruk İlhan’a (27) ateş
ederek öldürdü.

Tunceli’de inşaat işçiliği yaparak geç
polis veya JİTEM çalışanı olabileceğini tahmin ettiği kişilerce zorla arabaya bindirilerek, Ovacık yolu üzerinde
dövüldüğünü iddia etti. Kendisini Mıske Sax mevkiine götürdüklerini belirt
arkamdan gelenlerden biri tekme ile vurdu ve ben yere düştüm. Sonra diğerleri de vurmaya başladılar. Hiç
yumruk kullanmadılar. En fazla kafama vuruyorlardı. Bana ,’sen suçlusun; bir dahaki sefere seni öldüreceğiz’
diyorlardı. Beni dövdükleri sırada birinin belindeki silahı gördüm. Bir saat boyunca aralıksız dövdüler. Sonra
çekip gittiler. Ben eve iki saat yürüyerek dönebildim.” diye konuştu. (11 Nisan 2004/ Evrensel) (Genel Merkeze
faksla bildirim)

13 Nisan günü, İstanbul Fatih’te bir evde çıkan yangın sonrasında ölü bulunan 56 yaşındaki Fahri Şahin ile 48
yaşındaki imdat Akyol’un, öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Polis, yangının cinayeti gizlemek amacıyla
çıkartıldığını açıkladı.

15 Nisan günü, Mardin ili Yeşilli ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Süleyman Tekin, kimliği belirsiz bir kişinin
silahlı saldırısına uğradı.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Zeren, 7 Mayıs günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı
sonucu yaralandı.

20 Nisan günü, Diyarbakır’da ikamet eden A.A., 5 Nisan mahallesinde sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce silahlı saldırıya uğradığı. İki bacağından yara alan A.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

21 Nisan günü Bakırköy’de, Mustafa Ka
kişilerce, bıçaklanarak öldürüldü.

22 Nisan günü, Fikirtepe’de 45 yaşındaki Erol Tezgören, 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Komşuların evden
gelen koku üzerine polislerin gelere
ödedik bedel ödeteceğiz” olduğu açıklandı.

24 Nisan günü, İstanbul Sultançiftliği Taşocağı yolu’nda bir poşette, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin
kimliğinin ve faillerin araştırıldığı açıklandı.

25 Nisan günü, 20 gün önce kaybolan 33 yaşındaki Meryem Yıldız’ın, Batman ili Hasankeyf ilçesine bağlı
Karayün köyü kırsalında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Diyarbakır ili Bismil ilçesinde ikamet eden M.Bedri Tekin, 27 Nisan gün
merkezinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Tekin’in tedavi
altına alındığı bildirildi.

2 Mayıs günü İstanbul'da, "Dost tarikatı"nın lideri olduğu iddia edilen İhsan Güven
(40), Tuzla'daki evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Güven ve Pendik İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni
olduğu belirtilen eşinin İstasyon Caddesi Havuzlu Sitesi B Blok'taki evlerinde yapılan incelemede, Güven
çiftinin başlarına birer el ateş edilerek öldürüldükleri belirlendi.

Batman'da 4 Mayıs günü akşam saatlerinde, çalıştığı dersaneden çıkan Orhan Alp (26) adlı öğretmen ile
öğrencisi Emrah Yel (19), kimliği belirlenemeyen üç kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, 4 Mayıs günü İstanbul Unkapanı'ndaki KESK binası girişinde kimliği belirsiz
bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İstanbul Fındıkzade Ördekkasap mahallesi Karakeçili sokakta 10 ve 6 yaşlarındaki iki kızıyla oturan ilköğretim
öğretmeni Arzu Nihal Çelik (40), dairesinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
önce narkotik polisi tarafından yakalanan 212 kilo eroinin sanığı olarak arandığı belirtildi. 2003 yılında
Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye
edildiği öğrenildi. Polis, öğretmenin, kocasının peşinde olan uyuşturucu tacirleri tarafından öldürülmüş
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Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, nöbetçi Fırat Eczanesi’ne gece giren ve ellerinde Kalaşnikof
otomatik silah bulunan 2 kişi, Eczacı Mehmet İlhan (59) ile yanında çalışan yeğeni Faruk İlhan’a (27) ateş

Tunceli’de inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan Yılmaz Göktepe (21), 8 Nisan günü akşam saatlerinde,
polis veya JİTEM çalışanı olabileceğini tahmin ettiği kişilerce zorla arabaya bindirilerek, Ovacık yolu üzerinde
dövüldüğünü iddia etti. Kendisini Mıske Sax mevkiine götürdüklerini belirten Göktepe, beyanında, “Aniden,
arkamdan gelenlerden biri tekme ile vurdu ve ben yere düştüm. Sonra diğerleri de vurmaya başladılar. Hiç
yumruk kullanmadılar. En fazla kafama vuruyorlardı. Bana ,’sen suçlusun; bir dahaki sefere seni öldüreceğiz’

. Beni dövdükleri sırada birinin belindeki silahı gördüm. Bir saat boyunca aralıksız dövdüler. Sonra
çekip gittiler. Ben eve iki saat yürüyerek dönebildim.” diye konuştu. (11 Nisan 2004/ Evrensel) (Genel Merkeze

atih’te bir evde çıkan yangın sonrasında ölü bulunan 56 yaşındaki Fahri Şahin ile 48
yaşındaki imdat Akyol’un, öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Polis, yangının cinayeti gizlemek amacıyla

li ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Süleyman Tekin, kimliği belirsiz bir kişinin

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Zeren, 7 Mayıs günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı

20 Nisan günü, Diyarbakır’da ikamet eden A.A., 5 Nisan mahallesinde sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce silahlı saldırıya uğradığı. İki bacağından yara alan A.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

21 Nisan günü Bakırköy’de, Mustafa Kabak adlı taksici, aracına müşteri olarak binen kimliği belirsiz kişi veya

22 Nisan günü, Fikirtepe’de 45 yaşındaki Erol Tezgören, 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Komşuların evden
gelen koku üzerine polislerin gelerek arama yapmaları sonucu, cinayette tek ip ucunun duvara yazılan “bedel
ödedik bedel ödeteceğiz” olduğu açıklandı.

24 Nisan günü, İstanbul Sultançiftliği Taşocağı yolu’nda bir poşette, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin
aştırıldığı açıklandı.

25 Nisan günü, 20 gün önce kaybolan 33 yaşındaki Meryem Yıldız’ın, Batman ili Hasankeyf ilçesine bağlı
Karayün köyü kırsalında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Diyarbakır ili Bismil ilçesinde ikamet eden M.Bedri Tekin, 27 Nisan günü saat 11.00 sıralarında ilçe
merkezinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Tekin’in tedavi

2 Mayıs günü İstanbul'da, "Dost tarikatı"nın lideri olduğu iddia edilen İhsan Güven (80) ve eşi Sibel Güven
(40), Tuzla'daki evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Güven ve Pendik İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni
olduğu belirtilen eşinin İstasyon Caddesi Havuzlu Sitesi B Blok'taki evlerinde yapılan incelemede, Güven

na birer el ateş edilerek öldürüldükleri belirlendi.

Batman'da 4 Mayıs günü akşam saatlerinde, çalıştığı dersaneden çıkan Orhan Alp (26) adlı öğretmen ile
öğrencisi Emrah Yel (19), kimliği belirlenemeyen üç kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Genel Başkanı Sami Evren, 4 Mayıs günü İstanbul Unkapanı'ndaki KESK binası girişinde kimliği belirsiz
bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

İstanbul Fındıkzade Ördekkasap mahallesi Karakeçili sokakta 10 ve 6 yaşlarındaki iki kızıyla oturan ilköğretim
öğretmeni Arzu Nihal Çelik (40), dairesinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Öğretmenin eşinin beş yıl
önce narkotik polisi tarafından yakalanan 212 kilo eroinin sanığı olarak arandığı belirtildi. 2003 yılında
Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in bir ay önce cezaevinden tahliye
edildiği öğrenildi. Polis, öğretmenin, kocasının peşinde olan uyuşturucu tacirleri tarafından öldürülmüş
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Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, nöbetçi Fırat Eczanesi’ne gece giren ve ellerinde Kalaşnikof
otomatik silah bulunan 2 kişi, Eczacı Mehmet İlhan (59) ile yanında çalışan yeğeni Faruk İlhan’a (27) ateş

imini sağlayan Yılmaz Göktepe (21), 8 Nisan günü akşam saatlerinde,
polis veya JİTEM çalışanı olabileceğini tahmin ettiği kişilerce zorla arabaya bindirilerek, Ovacık yolu üzerinde

en Göktepe, beyanında, “Aniden,
arkamdan gelenlerden biri tekme ile vurdu ve ben yere düştüm. Sonra diğerleri de vurmaya başladılar. Hiç
yumruk kullanmadılar. En fazla kafama vuruyorlardı. Bana ,’sen suçlusun; bir dahaki sefere seni öldüreceğiz’

. Beni dövdükleri sırada birinin belindeki silahı gördüm. Bir saat boyunca aralıksız dövdüler. Sonra
çekip gittiler. Ben eve iki saat yürüyerek dönebildim.” diye konuştu. (11 Nisan 2004/ Evrensel) (Genel Merkeze

atih’te bir evde çıkan yangın sonrasında ölü bulunan 56 yaşındaki Fahri Şahin ile 48
yaşındaki imdat Akyol’un, öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Polis, yangının cinayeti gizlemek amacıyla

li ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Süleyman Tekin, kimliği belirsiz bir kişinin

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Zeren, 7 Mayıs günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırı

20 Nisan günü, Diyarbakır’da ikamet eden A.A., 5 Nisan mahallesinde sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce silahlı saldırıya uğradığı. İki bacağından yara alan A.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

bak adlı taksici, aracına müşteri olarak binen kimliği belirsiz kişi veya

22 Nisan günü, Fikirtepe’de 45 yaşındaki Erol Tezgören, 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Komşuların evden
k arama yapmaları sonucu, cinayette tek ip ucunun duvara yazılan “bedel

24 Nisan günü, İstanbul Sultançiftliği Taşocağı yolu’nda bir poşette, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin

25 Nisan günü, 20 gün önce kaybolan 33 yaşındaki Meryem Yıldız’ın, Batman ili Hasankeyf ilçesine bağlı

ü saat 11.00 sıralarında ilçe
merkezinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Tekin’in tedavi

(80) ve eşi Sibel Güven
(40), Tuzla'daki evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Güven ve Pendik İmam Hatip Lisesi'nde felsefe öğretmeni
olduğu belirtilen eşinin İstasyon Caddesi Havuzlu Sitesi B Blok'taki evlerinde yapılan incelemede, Güven

Batman'da 4 Mayıs günü akşam saatlerinde, çalıştığı dersaneden çıkan Orhan Alp (26) adlı öğretmen ile
öğrencisi Emrah Yel (19), kimliği belirlenemeyen üç kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Genel Başkanı Sami Evren, 4 Mayıs günü İstanbul Unkapanı'ndaki KESK binası girişinde kimliği belirsiz

İstanbul Fındıkzade Ördekkasap mahallesi Karakeçili sokakta 10 ve 6 yaşlarındaki iki kızıyla oturan ilköğretim
Öğretmenin eşinin beş yıl

önce narkotik polisi tarafından yakalanan 212 kilo eroinin sanığı olarak arandığı belirtildi. 2003 yılında
'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in bir ay önce cezaevinden tahliye

edildiği öğrenildi. Polis, öğretmenin, kocasının peşinde olan uyuşturucu tacirleri tarafından öldürülmüş



33 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

olabileceğini belirtti. Uyuşturucu hesaplaşması üzerinde duran dedektifler, ortadan
ortaklarını arıyor.

17 Mayıs günü, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Örnekköy semtinde, bir travestinin cesedi bulundu. İsminin Murat
Çelik olduğu öğrenilen maktulün, boğazının kesilerek öldürüldüğü, sonra da toprağa gömüldüğü belirtil

23 Mayıs günü, Bahçelievler’deki Şenlikköy İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Ayla Çalçalı, evinde ölü
olarak bulundu. Polis, 42 yaşındaki maktulün vücudunda, morluklar ve çizikler bulunduğunu açıkladı.

24 Mayıs günü Etiler’de, Metin Şen adlı
yaralandı. Saldırganların, Şen’e ait aracı aldıktan sonra kaçtıkları açıklandı.

4 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Alper, oğlu Özgür Alper’in (1979), 2
günü bilinmeyen şahıslar tarafından darp edildiğini, götürüldüğü Bakırköy Devlet Hastanesi’nde, boş yatak
olmadığı gerekçesiyle ilgi gösterilmeden kafasına dikiş atılıp gönderildiğini, daha sonra götürüldüğü
Bahçelievler Polis Karakolu’nda kendisiy
baygın olarak bulunduğunu, İkitelli karakol görevlileri tarafından götürüldüğü, hastanede “sahibi yok” diye
müdahale edilmediğini ve uzun süre sedyede tutulduğunu, daha sonra beyin kana
alındığını belirtti. Oğlunun halen hayati tehlikesi olduğunu ve vücudunda darp izleri, ensesinde bıçak çiziğine
benzer bir çizik bulunduğunu, kendisinin Bahçelievler Karakolu’nda daha önce gözaltına alındığını, dosyasının
ve kaydının mevcut ve emekli polis olduğunun bilindiğini, DEHAP yöneticisi olduğunu ve bu nedenle tehditler
aldığını belirtti.

Ankara’da Demetevler’de, öğretmen Aslan Güler (29), 6 Haziran günü yolda yürürken, arkasından yaklaşan bir
kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Midyat'a bağlı Gülveren köyü'nde 28 Mart yerel seçimleri sırasında çıkan muhtarlık kavgasında, korucubaşı
Nedim Alkol tarafından köylerinden zorla çıkarılan M. Emin Altınışık'ın evine 10 Haziran günü silahlı saldırı
düzenlendi. Saldırıda Altınışık ve eşi Türkan Altınışık yaralandı.

11 Haziran günü, Batman’ın Gercüş ilçesinde Kaymakam’ın konutunda nöbet tutan bekçi M.Ali Atılgan ile polis
memuru Sevkan Yavuz, kimliği belirsiz kişilerce uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatl

İstanbul Üsküdar’da 13 Haziran günü, İş Bankası Altunizade şubesinin yanındaki çöp poşetleri arasına bırakılan
bombanın patlaması sonucu temizlik görevlisi Onur Demirel yaralandı.

14 Haziran günü, İstanbul Altunizade’deki bir bankanın gi
üzerine, temizlik görevlisi Onur Demirel, hafif yaralandı.

19 Haziran günü İstanbul’da Bağdat caddesi Şaşkınbakkal Işıklar'daki banka şubesinin önünde patlama meydana
geldi. Bankada küçük çapta hasara y
İstasyon caddesindeki şubesi yanında bir patlama daha oldu. Banka şubesinin camları kırılırken, ayağına cam
parçası isabet eden bir kız çocuğu hafif yaralandı.

21 Haziran günü, İstanbul Bahçelievler’de bir üstgeçide, NATO zirvesini protesto amacıyla asılan pankartı
indirmek isteyen bomba uzmanı polis memuru Gültekin Yılmaz, bombanın patlaması sonucunda hafif yaralandı.

Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Yaşar köyünde ikamet eden Kız
Bozan, 23 Haziran günü ailesi tarafından, yatağında ölü bulundu. Bozan’ın vücudundan 8 kurşun çıkarıldı.

ABD Başkanı George W. Bush'un Ankara ziyareti sırasında kalacağı Hilton Oteli'nin bulunduğu
Kavaklıdere’deki Billur sokak'ta, 24 Haziran günü meydana gelen patlamada, Bekir Bayar isimli polis memuru
ağır, 1 polis memuru ve 1 vatandaş hafif yaralandı.

3 Temmuz 2004 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Van Valisi Hikmet Tan’ın konvoyuna yapılan
bombalı saldırıda; Hüseyin Gülecen, M.Hanifi Yıldız, Veli Coşkun ve İskan Noyan isimli kişiler öldü, 23 kişi
yaralandı. (İHD Van) (02.07.2004-DİHA) (12.07.2004
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olabileceğini belirtti. Uyuşturucu hesaplaşması üzerinde duran dedektifler, ortadan koybalan kocanın eski suç

17 Mayıs günü, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Örnekköy semtinde, bir travestinin cesedi bulundu. İsminin Murat
Çelik olduğu öğrenilen maktulün, boğazının kesilerek öldürüldüğü, sonra da toprağa gömüldüğü belirtil

23 Mayıs günü, Bahçelievler’deki Şenlikköy İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Ayla Çalçalı, evinde ölü
olarak bulundu. Polis, 42 yaşındaki maktulün vücudunda, morluklar ve çizikler bulunduğunu açıkladı.

24 Mayıs günü Etiler’de, Metin Şen adlı kişi, aracını park ettiği sırada yanına yaklaşan kişilerce bıçaklanarak
yaralandı. Saldırganların, Şen’e ait aracı aldıktan sonra kaçtıkları açıklandı.

4 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Alper, oğlu Özgür Alper’in (1979), 2
günü bilinmeyen şahıslar tarafından darp edildiğini, götürüldüğü Bakırköy Devlet Hastanesi’nde, boş yatak
olmadığı gerekçesiyle ilgi gösterilmeden kafasına dikiş atılıp gönderildiğini, daha sonra götürüldüğü
Bahçelievler Polis Karakolu’nda kendisiyle ilgilenilmediğini, aynı gün İkitelli’de boş bir arsada kimliksiz ve
baygın olarak bulunduğunu, İkitelli karakol görevlileri tarafından götürüldüğü, hastanede “sahibi yok” diye
müdahale edilmediğini ve uzun süre sedyede tutulduğunu, daha sonra beyin kanaması teşhisiyle ameliyata
alındığını belirtti. Oğlunun halen hayati tehlikesi olduğunu ve vücudunda darp izleri, ensesinde bıçak çiziğine
benzer bir çizik bulunduğunu, kendisinin Bahçelievler Karakolu’nda daha önce gözaltına alındığını, dosyasının

nın mevcut ve emekli polis olduğunun bilindiğini, DEHAP yöneticisi olduğunu ve bu nedenle tehditler

Ankara’da Demetevler’de, öğretmen Aslan Güler (29), 6 Haziran günü yolda yürürken, arkasından yaklaşan bir
şından vurularak öldürüldü.

Midyat'a bağlı Gülveren köyü'nde 28 Mart yerel seçimleri sırasında çıkan muhtarlık kavgasında, korucubaşı
Nedim Alkol tarafından köylerinden zorla çıkarılan M. Emin Altınışık'ın evine 10 Haziran günü silahlı saldırı

. Saldırıda Altınışık ve eşi Türkan Altınışık yaralandı.

11 Haziran günü, Batman’ın Gercüş ilçesinde Kaymakam’ın konutunda nöbet tutan bekçi M.Ali Atılgan ile polis
memuru Sevkan Yavuz, kimliği belirsiz kişilerce uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.

İstanbul Üsküdar’da 13 Haziran günü, İş Bankası Altunizade şubesinin yanındaki çöp poşetleri arasına bırakılan
bombanın patlaması sonucu temizlik görevlisi Onur Demirel yaralandı.

14 Haziran günü, İstanbul Altunizade’deki bir bankanın girişindeki çöp kutusuna bırakılan bombanın patlaması
üzerine, temizlik görevlisi Onur Demirel, hafif yaralandı.

19 Haziran günü İstanbul’da Bağdat caddesi Şaşkınbakkal Işıklar'daki banka şubesinin önünde patlama meydana
geldi. Bankada küçük çapta hasara yol açan patlamadan yaklaşık yarım saat sonra, aynı bankanın Göztepe
İstasyon caddesindeki şubesi yanında bir patlama daha oldu. Banka şubesinin camları kırılırken, ayağına cam
parçası isabet eden bir kız çocuğu hafif yaralandı.

l Bahçelievler’de bir üstgeçide, NATO zirvesini protesto amacıyla asılan pankartı
indirmek isteyen bomba uzmanı polis memuru Gültekin Yılmaz, bombanın patlaması sonucunda hafif yaralandı.

Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Yaşar köyünde ikamet eden Kızıltepe Lisesi son sınıf öğrencisi Abdurrahim
Bozan, 23 Haziran günü ailesi tarafından, yatağında ölü bulundu. Bozan’ın vücudundan 8 kurşun çıkarıldı.

ABD Başkanı George W. Bush'un Ankara ziyareti sırasında kalacağı Hilton Oteli'nin bulunduğu
deki Billur sokak'ta, 24 Haziran günü meydana gelen patlamada, Bekir Bayar isimli polis memuru

ağır, 1 polis memuru ve 1 vatandaş hafif yaralandı.

3 Temmuz 2004 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Van Valisi Hikmet Tan’ın konvoyuna yapılan
balı saldırıda; Hüseyin Gülecen, M.Hanifi Yıldız, Veli Coşkun ve İskan Noyan isimli kişiler öldü, 23 kişi

DİHA) (12.07.2004-DİHA) (Zaman-13.07.2004)
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koybalan kocanın eski suç

17 Mayıs günü, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Örnekköy semtinde, bir travestinin cesedi bulundu. İsminin Murat
Çelik olduğu öğrenilen maktulün, boğazının kesilerek öldürüldüğü, sonra da toprağa gömüldüğü belirtildi.

23 Mayıs günü, Bahçelievler’deki Şenlikköy İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Ayla Çalçalı, evinde ölü
olarak bulundu. Polis, 42 yaşındaki maktulün vücudunda, morluklar ve çizikler bulunduğunu açıkladı.

kişi, aracını park ettiği sırada yanına yaklaşan kişilerce bıçaklanarak

4 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Alper, oğlu Özgür Alper’in (1979), 2 Haziran
günü bilinmeyen şahıslar tarafından darp edildiğini, götürüldüğü Bakırköy Devlet Hastanesi’nde, boş yatak
olmadığı gerekçesiyle ilgi gösterilmeden kafasına dikiş atılıp gönderildiğini, daha sonra götürüldüğü

le ilgilenilmediğini, aynı gün İkitelli’de boş bir arsada kimliksiz ve
baygın olarak bulunduğunu, İkitelli karakol görevlileri tarafından götürüldüğü, hastanede “sahibi yok” diye

ması teşhisiyle ameliyata
alındığını belirtti. Oğlunun halen hayati tehlikesi olduğunu ve vücudunda darp izleri, ensesinde bıçak çiziğine
benzer bir çizik bulunduğunu, kendisinin Bahçelievler Karakolu’nda daha önce gözaltına alındığını, dosyasının

nın mevcut ve emekli polis olduğunun bilindiğini, DEHAP yöneticisi olduğunu ve bu nedenle tehditler

Ankara’da Demetevler’de, öğretmen Aslan Güler (29), 6 Haziran günü yolda yürürken, arkasından yaklaşan bir

Midyat'a bağlı Gülveren köyü'nde 28 Mart yerel seçimleri sırasında çıkan muhtarlık kavgasında, korucubaşı
Nedim Alkol tarafından köylerinden zorla çıkarılan M. Emin Altınışık'ın evine 10 Haziran günü silahlı saldırı

11 Haziran günü, Batman’ın Gercüş ilçesinde Kaymakam’ın konutunda nöbet tutan bekçi M.Ali Atılgan ile polis
arını kaybetti.

İstanbul Üsküdar’da 13 Haziran günü, İş Bankası Altunizade şubesinin yanındaki çöp poşetleri arasına bırakılan

rişindeki çöp kutusuna bırakılan bombanın patlaması

19 Haziran günü İstanbul’da Bağdat caddesi Şaşkınbakkal Işıklar'daki banka şubesinin önünde patlama meydana
ol açan patlamadan yaklaşık yarım saat sonra, aynı bankanın Göztepe

İstasyon caddesindeki şubesi yanında bir patlama daha oldu. Banka şubesinin camları kırılırken, ayağına cam

l Bahçelievler’de bir üstgeçide, NATO zirvesini protesto amacıyla asılan pankartı
indirmek isteyen bomba uzmanı polis memuru Gültekin Yılmaz, bombanın patlaması sonucunda hafif yaralandı.

ıltepe Lisesi son sınıf öğrencisi Abdurrahim
Bozan, 23 Haziran günü ailesi tarafından, yatağında ölü bulundu. Bozan’ın vücudundan 8 kurşun çıkarıldı.

ABD Başkanı George W. Bush'un Ankara ziyareti sırasında kalacağı Hilton Oteli'nin bulunduğu
deki Billur sokak'ta, 24 Haziran günü meydana gelen patlamada, Bekir Bayar isimli polis memuru

3 Temmuz 2004 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Van Valisi Hikmet Tan’ın konvoyuna yapılan
balı saldırıda; Hüseyin Gülecen, M.Hanifi Yıldız, Veli Coşkun ve İskan Noyan isimli kişiler öldü, 23 kişi
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9 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu’nda bir polis otosuna kimliği belirsiz 3
bulunuldu. Olayda Hikmet Kapusuz (32) ve Cavit Topbaş (28) isimli polis memurları hafif yaralandılar.
(Milliyet-10.07.2004) (İHD İstanbul)

İstanbul Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı 34 A 87167 p
Temmuz günü Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde hareket halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından
molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteylinin parlaması sonucu polis ekip otomobilindeki 3 polis yaralandı.
(Milliyet-12.07.2004) (İHD İstanbul)

14 Temmuz günü Elazığ Belediye Meclis üyesi ve işadamı Göksel Yücel, Elazığ Baskil yolu üzerinde ölü
olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.(15 Temmuz 2004/Diyarbakır
Olay)

Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Çatalçam köyü muhtarı Gevri Arslan(70), 19 Temmuz günü tarlada çalışırken,
kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. ( 20 Temmuz 2004/Diyarbakır Söz)

İstanbul Kartal’da 1 Ağustos günü başı ve kolları kesilmiş, s
“zafer” ve “orak-çekiç” işaretleri kazınmış bir ceset bulundu. Sağ koltuk altında bıçak darbeleri bulunan 30
yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHD İstanbul)

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde traktörü ile köye giden Mustafa Büyükkaya (43), 13 Ağustos günü kimliği belirsiz
kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yolda traktörüyle seyir halinde bulunan
Büyükkaya'nın yolu kapatmak suretiyle dizilen t
yolu kesenlerin silahlı saldırısına uğradığı, Büyükkaya'nın ayrıca traktörünün de yakılmak istendiği ancak
saldırıyı gerçekleştiren kişilerin acele etmesi nedeniyle traktörün yanmadığı belirtil
önce özel harekat timleri tarafından örgüte yardım ettiği gerekçesiyle evinin basıldığı, olay yerinde 3 adet M
otomatik tüfeğin boş kovanının bulunduğu ve bu kovanların ait olduğu silahın genellikle özel harekat timleri
tarafından kullanıldığı ileri sürüldü. (Özgür Gündem

Bursa'da Doğu ve Güneydoğu bölgesinden göç edenlerce kurulan Demetevler mahallesinin eski muhtarı Mehmet
Çiçek (52), 13 Ağustos günü otomobiliyle birlikte kaybolduktan üç gün sonra Doğa Parkı'nda
öldürülmüş halde bulundu. (Sabah-16.08.04)

Tunceli'de bulunan Yağmur Restoran'da 18 Ağustos günü bir ses bombasının patlaması sonucu Deniz Gerçek
adlı müşteri yaralandı. (Cumhuriyet-

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde yayınlanan
Eyyubi Camii avlusunda otururken kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (20
Ağustos 2004/Hürriyet) (Cumhuriyet

Üniversite öğrencisi Ekrem Sarıtaş (19), 4 Eylül günü İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Ermeni Mezarlığı'nın
yanında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede Sarıtaş'ın 9 kurşunla
öldürüldüğü belirlendi. Ancak polis ceset çevresinde boş kovan bu

6 Eylül günü Diyarbakır’da Yakup Şimşek Polis Karakolu’na, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda,
polis memuru Mehmet Fatih Zorlu(30) ile bekçi Seyithan Tekin(42) yaşamını yitirdi. (8 Eylül 2004/Ülkede
Özgür Gündem)

19 Eylül günü Mersin Müzik Festivali etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Candan
Erçetin konseri sırasında 33 AA 4838 plakalı polis aracının altına konan bombanın patlaması sonucu 2’si polis
14 kişi yaralandı. (Sabah-20.09.2004)

22 Eylül günü Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda, 1 polis memuru yaşamını
yitirdi. (23 Eylül 2004/ Diyarbakır Söz)

Aydın Söke'de bulunan bir ilköğretim okulunda 8. sınıf öğrencisi M.P (14), 24 Eylül günü sınıfın kapısın
şekilde kapatınca kendisini uyaran Matematik Öğretmeni Ö.A’yı okul bahçesinde bıçakla yaraladı. (Milliyet
26.09.2004)
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9 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu’nda bir polis otosuna kimliği belirsiz 3 kişi tarafından molotoflu saldırıda
bulunuldu. Olayda Hikmet Kapusuz (32) ve Cavit Topbaş (28) isimli polis memurları hafif yaralandılar.

10.07.2004) (İHD İstanbul)

İstanbul Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı 34 A 87167 plakalı ekip otomobiline, 11
Temmuz günü Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde hareket halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından
molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteylinin parlaması sonucu polis ekip otomobilindeki 3 polis yaralandı.

4) (İHD İstanbul)

14 Temmuz günü Elazığ Belediye Meclis üyesi ve işadamı Göksel Yücel, Elazığ Baskil yolu üzerinde ölü
olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.(15 Temmuz 2004/Diyarbakır

ilçesine bağlı Çatalçam köyü muhtarı Gevri Arslan(70), 19 Temmuz günü tarlada çalışırken,
kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. ( 20 Temmuz 2004/Diyarbakır Söz)

İstanbul Kartal’da 1 Ağustos günü başı ve kolları kesilmiş, sırtına da dövme ile “Direnmek yaşamaktır” yazısı ile
çekiç” işaretleri kazınmış bir ceset bulundu. Sağ koltuk altında bıçak darbeleri bulunan 30

yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHD İstanbul)

Mazgirt ilçesinde traktörü ile köye giden Mustafa Büyükkaya (43), 13 Ağustos günü kimliği belirsiz
kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yolda traktörüyle seyir halinde bulunan
Büyükkaya'nın yolu kapatmak suretiyle dizilen taşları kaldırmak amacıyla traktöründen aşağı indiği, bu sırada
yolu kesenlerin silahlı saldırısına uğradığı, Büyükkaya'nın ayrıca traktörünün de yakılmak istendiği ancak
saldırıyı gerçekleştiren kişilerin acele etmesi nedeniyle traktörün yanmadığı belirtildi. Büyükkaya'nın 1 hafta
önce özel harekat timleri tarafından örgüte yardım ettiği gerekçesiyle evinin basıldığı, olay yerinde 3 adet M
otomatik tüfeğin boş kovanının bulunduğu ve bu kovanların ait olduğu silahın genellikle özel harekat timleri

ndan kullanıldığı ileri sürüldü. (Özgür Gündem-15.08.2004)

Bursa'da Doğu ve Güneydoğu bölgesinden göç edenlerce kurulan Demetevler mahallesinin eski muhtarı Mehmet
Çiçek (52), 13 Ağustos günü otomobiliyle birlikte kaybolduktan üç gün sonra Doğa Parkı'nda

16.08.04)

Tunceli'de bulunan Yağmur Restoran'da 18 Ağustos günü bir ses bombasının patlaması sonucu Deniz Gerçek
-20. 08.2004)

Diyarbakır ili Silvan ilçesinde yayınlanan Mücadele Gazetesi sahibi Yaşar Parlak, 18 Ağustos günü Selahattin
Eyyubi Camii avlusunda otururken kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (20
Ağustos 2004/Hürriyet) (Cumhuriyet-20. 08.2004)

Sarıtaş (19), 4 Eylül günü İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Ermeni Mezarlığı'nın
yanında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede Sarıtaş'ın 9 kurşunla
öldürüldüğü belirlendi. Ancak polis ceset çevresinde boş kovan bulamadı. (Sabah-04.09.2004)

6 Eylül günü Diyarbakır’da Yakup Şimşek Polis Karakolu’na, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda,
polis memuru Mehmet Fatih Zorlu(30) ile bekçi Seyithan Tekin(42) yaşamını yitirdi. (8 Eylül 2004/Ülkede

19 Eylül günü Mersin Müzik Festivali etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Candan
Erçetin konseri sırasında 33 AA 4838 plakalı polis aracının altına konan bombanın patlaması sonucu 2’si polis

20.09.2004)

22 Eylül günü Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda, 1 polis memuru yaşamını
yitirdi. (23 Eylül 2004/ Diyarbakır Söz)

Aydın Söke'de bulunan bir ilköğretim okulunda 8. sınıf öğrencisi M.P (14), 24 Eylül günü sınıfın kapısın
şekilde kapatınca kendisini uyaran Matematik Öğretmeni Ö.A’yı okul bahçesinde bıçakla yaraladı. (Milliyet
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kişi tarafından molotoflu saldırıda
bulunuldu. Olayda Hikmet Kapusuz (32) ve Cavit Topbaş (28) isimli polis memurları hafif yaralandılar.

lakalı ekip otomobiline, 11
Temmuz günü Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde hareket halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından
molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteylinin parlaması sonucu polis ekip otomobilindeki 3 polis yaralandı.

14 Temmuz günü Elazığ Belediye Meclis üyesi ve işadamı Göksel Yücel, Elazığ Baskil yolu üzerinde ölü
olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.(15 Temmuz 2004/Diyarbakır

ilçesine bağlı Çatalçam köyü muhtarı Gevri Arslan(70), 19 Temmuz günü tarlada çalışırken,
kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. ( 20 Temmuz 2004/Diyarbakır Söz)

ırtına da dövme ile “Direnmek yaşamaktır” yazısı ile
çekiç” işaretleri kazınmış bir ceset bulundu. Sağ koltuk altında bıçak darbeleri bulunan 30

Mazgirt ilçesinde traktörü ile köye giden Mustafa Büyükkaya (43), 13 Ağustos günü kimliği belirsiz
kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yolda traktörüyle seyir halinde bulunan

aşları kaldırmak amacıyla traktöründen aşağı indiği, bu sırada
yolu kesenlerin silahlı saldırısına uğradığı, Büyükkaya'nın ayrıca traktörünün de yakılmak istendiği ancak

di. Büyükkaya'nın 1 hafta
önce özel harekat timleri tarafından örgüte yardım ettiği gerekçesiyle evinin basıldığı, olay yerinde 3 adet M-16
otomatik tüfeğin boş kovanının bulunduğu ve bu kovanların ait olduğu silahın genellikle özel harekat timleri

Bursa'da Doğu ve Güneydoğu bölgesinden göç edenlerce kurulan Demetevler mahallesinin eski muhtarı Mehmet
Çiçek (52), 13 Ağustos günü otomobiliyle birlikte kaybolduktan üç gün sonra Doğa Parkı'nda başı ezilerek

Tunceli'de bulunan Yağmur Restoran'da 18 Ağustos günü bir ses bombasının patlaması sonucu Deniz Gerçek

Mücadele Gazetesi sahibi Yaşar Parlak, 18 Ağustos günü Selahattin
Eyyubi Camii avlusunda otururken kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (20

Sarıtaş (19), 4 Eylül günü İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Ermeni Mezarlığı'nın
yanında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede Sarıtaş'ın 9 kurşunla

04.09.2004)

6 Eylül günü Diyarbakır’da Yakup Şimşek Polis Karakolu’na, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda,
polis memuru Mehmet Fatih Zorlu(30) ile bekçi Seyithan Tekin(42) yaşamını yitirdi. (8 Eylül 2004/Ülkede

19 Eylül günü Mersin Müzik Festivali etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Candan
Erçetin konseri sırasında 33 AA 4838 plakalı polis aracının altına konan bombanın patlaması sonucu 2’si polis

22 Eylül günü Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda, 1 polis memuru yaşamını

Aydın Söke'de bulunan bir ilköğretim okulunda 8. sınıf öğrencisi M.P (14), 24 Eylül günü sınıfın kapısını sert
şekilde kapatınca kendisini uyaran Matematik Öğretmeni Ö.A’yı okul bahçesinde bıçakla yaraladı. (Milliyet-
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İstanbul'da Adler adlı özel bir güvenlik şirketinin sahibi Terörle Mücadele Şubesi'nden emekli polis Ahmet
Uygun, 1 Ekim günü bürosunda uğradığı bıçaklı saldırıda öldü.

8 Ekim günü HPG militanları tarafından kaçırıldığı iddia edilen Selim Kısaoğlu, 14 Ekim 2004 tarihinde ölü
alarak bulundu. (İHD Bingöl)

Muş'un Kızılağaç beldesinde 22 Ekim günü, korucubaşı İ
gönderilen bombanın patlaması sonucu İsmail, Muhterem, Güleser ve Resul Şahin yaralandılar. (Zaman
23.10.04) (Milliyet-23.10.04)

Tunceli il merkezi Geyiksuyu nahiyesine bağlı Gılnbason köyüne 9 Kasım
Mehmet Ali Güven adlı kardeşler, bölgeye ciple gelen 8 kişilik silahlı bir grup tarafından dövüldüler. (10 Kasım
2004/ Diyarbakır Ekspres)

Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mahmut Duran, 19 Kasım günü evine
kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. (20 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ikamet eden Mehmet Akçin, 22 Kasım günü Yeşilova mahallesinde bulunan evine
giderken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (23 Kasım
2004/Hürriyet)

Şırnak ili Cizre ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde teknisyenlik yapan Naif Mungan, Şırnak
karayolunun 4. kilometresindeki Şahin Tep
yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. (11 Aralık 2004/Yeni Şafak)

Eyüp Demirel (61), Diyarbakır merkeze bağlı Urfa Yolu üzerinde bulunan Hamravat Evleri yakınlarında 27
Aralık günü kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. ( 28 Aralık 2004/Diyarbakır
Olay)

Davalar
8 Aralık 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Melikahmet caddesi üzerinde, Özgür Gündem gazetesi dağıtan Yılmaz
Yakut'un bıçaklı saldırıya uğraması v
sonuçlandı. DGM Savcısı, takipsizlik kararını, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin örgüt üyeleri tarafından
gerçekleştirildiği sanılan, herhangi bir saldırının “vahim nitelikte eylem” olması d
aşımının öngörüldüğü TCK'nin 146. maddesi, “vahim nitelikte olmayan” bir eylem yapmaları durumunda da 10
yıllık zaman aşımının öngördüğü ceza maddelerinin uygulanması yönündeki kararına dayandırdı. Dağıtımcı
Yakut ise, bu noktaya itiraz ederek, saldıranların 2 kişi olduğunu, örgüt adına hareket ettiğini, 6 satır darbesi ile
hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını hatırlattı ve suçun zaman aşımı süresinin 20 yıl olduğunu
vurguladı. (DİHA-08.01.04)

İstanbul Beyoğlu İmam Adnan sokak'ta 3 Mart akşamı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tek kurşunla
öldürülen İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın (25) ölümüne ilişkin açıklanan Adli Tıp raporunu
değerlendiren Babat'ın avukatı Metin Filorinalı, raporu kısmen olumlu buldukla
olayın bir cinayet olduğunun ortaya çıkması açısından olumlu bulduklarını ifade eden Av. Filorinalı, "Rapor
beklediğimiz içerikte idi. Cinayeti aydınlatacak nitelikte değil ama raporda olayın planlı bir cinayet olduğunun
açıklanması olumlu bir gelişmedir. Raporda da belirtildiği gibi 9 mm çapında bir kurşunun kafatası kırığına yol
açıp, beyincik sapını geçerek göze yakın bir kemiğe saplandığı açıklandı. Yani bu planlı bir cinayettir" dedi.
Filorinalı, olay yerinde gerekli incelemeyi yapmayarak, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle polisler
hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, 1980'de faili meçhul bir cinayete kurban giden İşçi Partisi üyesi Sevinç Özgüner'in katillerini
20 yıl boyunca yakalayamayınca, 3 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Özgüner, 23 Mayıs 1980'de
Mecidiyeköy'deki evinde eşinin gözleri önünde öldürüldü. 20 yıl boyunca failler yakalanamayınca Özgüner’in
büyük kızı Alev, 2000 yılında avukatı ile İdare Mahkemes
süren dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi, failleri yakalayamayarak hizmet kusuru işleyen bakanlığı 3
milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Bakanlık kararı temyiz edince, 2003'te dos
Dosya halen Danıştay’da bekliyor. (Milliyet
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İstanbul'da Adler adlı özel bir güvenlik şirketinin sahibi Terörle Mücadele Şubesi'nden emekli polis Ahmet
sunda uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. (Yeni Şafak-02.10.2004)

8 Ekim günü HPG militanları tarafından kaçırıldığı iddia edilen Selim Kısaoğlu, 14 Ekim 2004 tarihinde ölü

Muş'un Kızılağaç beldesinde 22 Ekim günü, korucubaşı İsmet Şahin'e üzerinde Muş Valiliği yazan bir paketle
gönderilen bombanın patlaması sonucu İsmail, Muhterem, Güleser ve Resul Şahin yaralandılar. (Zaman

Tunceli il merkezi Geyiksuyu nahiyesine bağlı Gılnbason köyüne 9 Kasım günü odun kesmeye giden Yusuf ve
Mehmet Ali Güven adlı kardeşler, bölgeye ciple gelen 8 kişilik silahlı bir grup tarafından dövüldüler. (10 Kasım

Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mahmut Duran, 19 Kasım günü evine giderken kimliği belirsiz
kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. (20 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ikamet eden Mehmet Akçin, 22 Kasım günü Yeşilova mahallesinde bulunan evine
lirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (23 Kasım

Şırnak ili Cizre ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde teknisyenlik yapan Naif Mungan, Şırnak
karayolunun 4. kilometresindeki Şahin Tepesi mevkiinde 10 Aralık günü ölü olarak bulundu. Mungan’ın 8
yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. (11 Aralık 2004/Yeni Şafak)

Eyüp Demirel (61), Diyarbakır merkeze bağlı Urfa Yolu üzerinde bulunan Hamravat Evleri yakınlarında 27
ği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. ( 28 Aralık 2004/Diyarbakır

8 Aralık 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Melikahmet caddesi üzerinde, Özgür Gündem gazetesi dağıtan Yılmaz
Yakut'un bıçaklı saldırıya uğraması ve sonrasında açılan soruşturma, zaman aşımına uğrayarak, takipsizlikle
sonuçlandı. DGM Savcısı, takipsizlik kararını, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin örgüt üyeleri tarafından
gerçekleştirildiği sanılan, herhangi bir saldırının “vahim nitelikte eylem” olması durumunda 20 yıllık zaman
aşımının öngörüldüğü TCK'nin 146. maddesi, “vahim nitelikte olmayan” bir eylem yapmaları durumunda da 10
yıllık zaman aşımının öngördüğü ceza maddelerinin uygulanması yönündeki kararına dayandırdı. Dağıtımcı

tiraz ederek, saldıranların 2 kişi olduğunu, örgüt adına hareket ettiğini, 6 satır darbesi ile
hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını hatırlattı ve suçun zaman aşımı süresinin 20 yıl olduğunu

sokak'ta 3 Mart akşamı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tek kurşunla
öldürülen İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın (25) ölümüne ilişkin açıklanan Adli Tıp raporunu
değerlendiren Babat'ın avukatı Metin Filorinalı, raporu kısmen olumlu bulduklarını söyledi. Adli Tıp raporunu,
olayın bir cinayet olduğunun ortaya çıkması açısından olumlu bulduklarını ifade eden Av. Filorinalı, "Rapor
beklediğimiz içerikte idi. Cinayeti aydınlatacak nitelikte değil ama raporda olayın planlı bir cinayet olduğunun
ıklanması olumlu bir gelişmedir. Raporda da belirtildiği gibi 9 mm çapında bir kurşunun kafatası kırığına yol

açıp, beyincik sapını geçerek göze yakın bir kemiğe saplandığı açıklandı. Yani bu planlı bir cinayettir" dedi.
celemeyi yapmayarak, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle polisler

hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, 1980'de faili meçhul bir cinayete kurban giden İşçi Partisi üyesi Sevinç Özgüner'in katillerini
nca yakalayamayınca, 3 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Özgüner, 23 Mayıs 1980'de

Mecidiyeköy'deki evinde eşinin gözleri önünde öldürüldü. 20 yıl boyunca failler yakalanamayınca Özgüner’in
büyük kızı Alev, 2000 yılında avukatı ile İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı'nı dava etti. 3 yıl
süren dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi, failleri yakalayamayarak hizmet kusuru işleyen bakanlığı 3
milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Bakanlık kararı temyiz edince, 2003'te dos
Dosya halen Danıştay’da bekliyor. (Milliyet-25.09.2004)
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İstanbul'da Adler adlı özel bir güvenlik şirketinin sahibi Terörle Mücadele Şubesi'nden emekli polis Ahmet

8 Ekim günü HPG militanları tarafından kaçırıldığı iddia edilen Selim Kısaoğlu, 14 Ekim 2004 tarihinde ölü

smet Şahin'e üzerinde Muş Valiliği yazan bir paketle
gönderilen bombanın patlaması sonucu İsmail, Muhterem, Güleser ve Resul Şahin yaralandılar. (Zaman-

günü odun kesmeye giden Yusuf ve
Mehmet Ali Güven adlı kardeşler, bölgeye ciple gelen 8 kişilik silahlı bir grup tarafından dövüldüler. (10 Kasım

giderken kimliği belirsiz
kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. (20 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ikamet eden Mehmet Akçin, 22 Kasım günü Yeşilova mahallesinde bulunan evine
lirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. (23 Kasım

Şırnak ili Cizre ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde teknisyenlik yapan Naif Mungan, Şırnak-Nusaybin
esi mevkiinde 10 Aralık günü ölü olarak bulundu. Mungan’ın 8

Eyüp Demirel (61), Diyarbakır merkeze bağlı Urfa Yolu üzerinde bulunan Hamravat Evleri yakınlarında 27
ği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. ( 28 Aralık 2004/Diyarbakır

8 Aralık 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Melikahmet caddesi üzerinde, Özgür Gündem gazetesi dağıtan Yılmaz
e sonrasında açılan soruşturma, zaman aşımına uğrayarak, takipsizlikle

sonuçlandı. DGM Savcısı, takipsizlik kararını, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin örgüt üyeleri tarafından
urumunda 20 yıllık zaman

aşımının öngörüldüğü TCK'nin 146. maddesi, “vahim nitelikte olmayan” bir eylem yapmaları durumunda da 10
yıllık zaman aşımının öngördüğü ceza maddelerinin uygulanması yönündeki kararına dayandırdı. Dağıtımcı

tiraz ederek, saldıranların 2 kişi olduğunu, örgüt adına hareket ettiğini, 6 satır darbesi ile
hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını hatırlattı ve suçun zaman aşımı süresinin 20 yıl olduğunu

sokak'ta 3 Mart akşamı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tek kurşunla
öldürülen İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın (25) ölümüne ilişkin açıklanan Adli Tıp raporunu

rını söyledi. Adli Tıp raporunu,
olayın bir cinayet olduğunun ortaya çıkması açısından olumlu bulduklarını ifade eden Av. Filorinalı, "Rapor
beklediğimiz içerikte idi. Cinayeti aydınlatacak nitelikte değil ama raporda olayın planlı bir cinayet olduğunun
ıklanması olumlu bir gelişmedir. Raporda da belirtildiği gibi 9 mm çapında bir kurşunun kafatası kırığına yol

açıp, beyincik sapını geçerek göze yakın bir kemiğe saplandığı açıklandı. Yani bu planlı bir cinayettir" dedi.
celemeyi yapmayarak, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle polisler

İçişleri Bakanlığı, 1980'de faili meçhul bir cinayete kurban giden İşçi Partisi üyesi Sevinç Özgüner'in katillerini
nca yakalayamayınca, 3 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Özgüner, 23 Mayıs 1980'de

Mecidiyeköy'deki evinde eşinin gözleri önünde öldürüldü. 20 yıl boyunca failler yakalanamayınca Özgüner’in
i'ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı'nı dava etti. 3 yıl

süren dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi, failleri yakalayamayarak hizmet kusuru işleyen bakanlığı 3
milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Bakanlık kararı temyiz edince, 2003'te dosya Danıştay'a gitti.
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I.6. Kuşkulu Ölümler
Batman ili, Sason ilçesine bağlı Geçitli köyünde koruculuk yapan
ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen Taş’
Diyarbakır)

Diyarbakır Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan jandarma onbaşı
13 Şubat günü sırtından aldığı kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Diyarbakır 7. Kolordu Ask
Savcılığı tarafından otopsisi yapılan Cihan Tunç'un babası Mustafa Tunç, “Oğlunuz intihar etti.” dediler. Biz de
dedik ki, bizim oğlumuz böyle bir şey yapamaz. Benim oğlum tahsilli bir insan. Her hafta kendisiyle
görüşüyorduk, herhangi bir sorunu yoktu. Bize böyle bir bilgi verildikten sonra Tuzla'daki karakola başvurduk.
'Oğlumuzun intihar ettiğini söylediler, siz ne söylüyorsunuz' dedik. Karakoldan kendilerine buna ilişkin bir bilgi
gelmediğini söylediler. Karakoldaki komutan daha s
bir şey yok ortada, intihar da olabilir, kaza da olabilir' dedi” ifadesinde bulundu. (DİHA

Kili Alay Komutanlığı’nda piyade er olarak görev yapan
arkadaşının silahından çıkan kurşunun midesine isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Karlıça’nın dayısı
İbrahim Tangaç; yetkililerin, yeğeninin arkadaşı ile şakalaştığı sırada arkadaşının silahından çıkan kurşunla
öldüğünü iddia ettiklerini belirtti. (DİHA

25 Mart günü Hakkari’nin Kıran mahallesinde bulunan bir inşaatta, bir erkek cesedi bulundu. Yapılan
araştırmadan sonra cesedin, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş
olduğu tespit edildi. (26 Mart 2004/

28 Mart günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Sıtkı Kayar, oğlu
Adapazarı’nda asker olduğunu, 27 Mart günü Sağlık Karakolu’ndan 3 polis memurunun gelip kendisini alarak,
Jandarma Merkez Komutanlığına götü
olmadığını sorduklarını; daha sonra da oğlunun intihar ettiğini söylediklerini belirtti. Oğlunun askerde banyoda
görevli olduğunu; silahı olmadığını, ayrıca geri hizmetli olduğu için sil
öldürülmüş olduğundan şüphelendiğini belirtti. ( İHD Diyarbakır)

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmet Özcan :“Kardeşim Nihat Özcan Hatay
Komutanlığı’na bağlı Gökhan sınır karakolunda askerlik görevini yapmakta iken 25 Ekim 1994 tarihinde,
tezkeresine 3 gün kala firar ettiği bilgisi geldi. B
Suriye sınırında ölü olarak bulunduğunu,cesedi Kırıkhan morgundan alıp defnettiklerini söylediler. Babam
Fahrettin Özcan adına vazife malüllüğü aylığına bağlanması için Emekli Sandığı Genel Müdü
bulunduk; ancak talebimiz reddedildi. Babam halen Batman’da oturmaktadır” diyen İsmet Özcan , hukuki
yardım talebinde bulunmuştu.

İHD İstanbul şubesine, başvuruda bulunan Mehmet Tunç, “Kardeşim Cihan Tunç Diyarbakır Kocaköy ilçesi
Jandarma Komutanlığı’nda onbaşı olarak askerliğini yaparken, saat 09.00’da Yılmaz Astsubay arayarak, “ Cihan
onbaşı benim sevdiğim bir onbaşım, bir vukuat işledi; “ Cihan onbaşıyı kaybettik “ dedi. 2. telefonda, Yılmaz
astsubaya ‘olay nasıl gelişti’ diye sordu
kulübenin içerisindeyken olay meydana gelmiş. Cihan onbaşı intihar etti. Cenazesini nereye gönderelim ‘
şeklinde konuştu. 14.02.2004 tarihinde gelen kardeşimin cenazesinin üzerinde Türk bay
töreni yapılmamıştı. Cenazeyi açınca kardeşimin vücudunun ön tarafından kalbine yakın bölgeden kurşunun
girerek, arkadan çıktığını gördük. Kullandığı uzun namlulu silahla kendisini bu şekilde öldüremeyeceğini
düşünüyoruz. Ayrıca Cihan onbaşının kimseyle sorunu yok, siyasal bir tercihi yok, hiçbir psikolojik sorunu yok
ve tam tersine neşeli ve hayatla çok barışık bir insan. Hiçbir bağımlılık yaratacak madde alışkanlığı yoktur. Bize
sadece defin ruhsatı verildi; fakat ölümün nasıl geliş
yardım talebinde bulunmuştu.

2 Nisan günü, İzmir Karşıyaka Yamanlardaki evinde ailesiyle yaşayan Mihriban Karataş (22), başından
tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kaldırıldığı Karşıyaka Devlet Hasta
yakınları, genç kızın babasına ait ruhsatlı tabancayla intihar ettiğini öne sürdü.

2 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdurrahman Metin, şu beyanda bulundu: “Oğlum
Mustafa Metin Sakarya Taşkısım 1. Bölükte askerdi. 13 Temmuz günü annesini arayıp konuşuyor. 15 Temmuz
günü ise bize ölüm haberi geldi. Ölüm gerekçesi “kanala düşüp boğuldu” diye gösterildi. Cenazeyi bir poşet
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Batman ili, Sason ilçesine bağlı Geçitli köyünde koruculuk yapan Musa Taş (35), odun kesmeye gittiği dağda
ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni belirlenemeyen Taş’ın cesedi, otopsi için hastaneye götürüldü. (İHD

Diyarbakır Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan jandarma onbaşı
13 Şubat günü sırtından aldığı kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Diyarbakır 7. Kolordu Ask
Savcılığı tarafından otopsisi yapılan Cihan Tunç'un babası Mustafa Tunç, “Oğlunuz intihar etti.” dediler. Biz de
dedik ki, bizim oğlumuz böyle bir şey yapamaz. Benim oğlum tahsilli bir insan. Her hafta kendisiyle

gi bir sorunu yoktu. Bize böyle bir bilgi verildikten sonra Tuzla'daki karakola başvurduk.
'Oğlumuzun intihar ettiğini söylediler, siz ne söylüyorsunuz' dedik. Karakoldan kendilerine buna ilişkin bir bilgi
gelmediğini söylediler. Karakoldaki komutan daha sonra Diyarbakır'ı aradı. Sonra da bize dönüp 'Henüz kesin
bir şey yok ortada, intihar da olabilir, kaza da olabilir' dedi” ifadesinde bulundu. (DİHA-17.02.04)

Kili Alay Komutanlığı’nda piyade er olarak görev yapan Ahmet Karlıça’nın, 28 Şubat günü nöbette
arkadaşının silahından çıkan kurşunun midesine isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Karlıça’nın dayısı
İbrahim Tangaç; yetkililerin, yeğeninin arkadaşı ile şakalaştığı sırada arkadaşının silahından çıkan kurşunla

DİHA-01.03.04)

25 Mart günü Hakkari’nin Kıran mahallesinde bulunan bir inşaatta, bir erkek cesedi bulundu. Yapılan
araştırmadan sonra cesedin, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş
olduğu tespit edildi. (26 Mart 2004/ Güneydoğu Ekspres)

28 Mart günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Sıtkı Kayar, oğlu Osman Kayar
Adapazarı’nda asker olduğunu, 27 Mart günü Sağlık Karakolu’ndan 3 polis memurunun gelip kendisini alarak,
Jandarma Merkez Komutanlığına götürdüklerini, burada ailesi ve oğluyla ilgili herhangi bir sorunun olup
olmadığını sorduklarını; daha sonra da oğlunun intihar ettiğini söylediklerini belirtti. Oğlunun askerde banyoda
görevli olduğunu; silahı olmadığını, ayrıca geri hizmetli olduğu için silah verilmediğini belirterek, oğlunun
öldürülmüş olduğundan şüphelendiğini belirtti. ( İHD Diyarbakır)

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmet Özcan :“Kardeşim Nihat Özcan Hatay
Komutanlığı’na bağlı Gökhan sınır karakolunda askerlik görevini yapmakta iken 25 Ekim 1994 tarihinde,
tezkeresine 3 gün kala firar ettiği bilgisi geldi. Bu bilginin verilmesinden 4 gün sonra kardeşim Nihat Özcan’ın,
Suriye sınırında ölü olarak bulunduğunu,cesedi Kırıkhan morgundan alıp defnettiklerini söylediler. Babam
Fahrettin Özcan adına vazife malüllüğü aylığına bağlanması için Emekli Sandığı Genel Müdü
bulunduk; ancak talebimiz reddedildi. Babam halen Batman’da oturmaktadır” diyen İsmet Özcan , hukuki

İHD İstanbul şubesine, başvuruda bulunan Mehmet Tunç, “Kardeşim Cihan Tunç Diyarbakır Kocaköy ilçesi
arma Komutanlığı’nda onbaşı olarak askerliğini yaparken, saat 09.00’da Yılmaz Astsubay arayarak, “ Cihan

onbaşı benim sevdiğim bir onbaşım, bir vukuat işledi; “ Cihan onbaşıyı kaybettik “ dedi. 2. telefonda, Yılmaz
astsubaya ‘olay nasıl gelişti’ diye sorduğumda, ‘ olay yerinde iki kişiydiler; nöbetteydiler. Cihan onbaşı,
kulübenin içerisindeyken olay meydana gelmiş. Cihan onbaşı intihar etti. Cenazesini nereye gönderelim ‘
şeklinde konuştu. 14.02.2004 tarihinde gelen kardeşimin cenazesinin üzerinde Türk bay
töreni yapılmamıştı. Cenazeyi açınca kardeşimin vücudunun ön tarafından kalbine yakın bölgeden kurşunun
girerek, arkadan çıktığını gördük. Kullandığı uzun namlulu silahla kendisini bu şekilde öldüremeyeceğini

n onbaşının kimseyle sorunu yok, siyasal bir tercihi yok, hiçbir psikolojik sorunu yok
ve tam tersine neşeli ve hayatla çok barışık bir insan. Hiçbir bağımlılık yaratacak madde alışkanlığı yoktur. Bize
sadece defin ruhsatı verildi; fakat ölümün nasıl geliştiği şeklinde bir açıklama yapılmadı.” diyerek, hukuki

2 Nisan günü, İzmir Karşıyaka Yamanlardaki evinde ailesiyle yaşayan Mihriban Karataş (22), başından
tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kaldırıldığı Karşıyaka Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Karataş’ın
yakınları, genç kızın babasına ait ruhsatlı tabancayla intihar ettiğini öne sürdü.

2 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdurrahman Metin, şu beyanda bulundu: “Oğlum
1. Bölükte askerdi. 13 Temmuz günü annesini arayıp konuşuyor. 15 Temmuz

günü ise bize ölüm haberi geldi. Ölüm gerekçesi “kanala düşüp boğuldu” diye gösterildi. Cenazeyi bir poşet
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(35), odun kesmeye gittiği dağda
ın cesedi, otopsi için hastaneye götürüldü. (İHD

Diyarbakır Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan jandarma onbaşı Cihan Tunç (21),
13 Şubat günü sırtından aldığı kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Diyarbakır 7. Kolordu Askeri Komutanlığı Askeri
Savcılığı tarafından otopsisi yapılan Cihan Tunç'un babası Mustafa Tunç, “Oğlunuz intihar etti.” dediler. Biz de
dedik ki, bizim oğlumuz böyle bir şey yapamaz. Benim oğlum tahsilli bir insan. Her hafta kendisiyle

gi bir sorunu yoktu. Bize böyle bir bilgi verildikten sonra Tuzla'daki karakola başvurduk.
'Oğlumuzun intihar ettiğini söylediler, siz ne söylüyorsunuz' dedik. Karakoldan kendilerine buna ilişkin bir bilgi

onra Diyarbakır'ı aradı. Sonra da bize dönüp 'Henüz kesin
17.02.04)

’nın, 28 Şubat günü nöbette,
arkadaşının silahından çıkan kurşunun midesine isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Karlıça’nın dayısı
İbrahim Tangaç; yetkililerin, yeğeninin arkadaşı ile şakalaştığı sırada arkadaşının silahından çıkan kurşunla

25 Mart günü Hakkari’nin Kıran mahallesinde bulunan bir inşaatta, bir erkek cesedi bulundu. Yapılan
araştırmadan sonra cesedin, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Akyol’a ait

Osman Kayar’ın (1983)
Adapazarı’nda asker olduğunu, 27 Mart günü Sağlık Karakolu’ndan 3 polis memurunun gelip kendisini alarak,

rdüklerini, burada ailesi ve oğluyla ilgili herhangi bir sorunun olup
olmadığını sorduklarını; daha sonra da oğlunun intihar ettiğini söylediklerini belirtti. Oğlunun askerde banyoda

ah verilmediğini belirterek, oğlunun

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmet Özcan :“Kardeşim Nihat Özcan Hatay-Hassa 2.Hd. Tb.8.Bl.
Komutanlığı’na bağlı Gökhan sınır karakolunda askerlik görevini yapmakta iken 25 Ekim 1994 tarihinde,

u bilginin verilmesinden 4 gün sonra kardeşim Nihat Özcan’ın,
Suriye sınırında ölü olarak bulunduğunu,cesedi Kırıkhan morgundan alıp defnettiklerini söylediler. Babam
Fahrettin Özcan adına vazife malüllüğü aylığına bağlanması için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne başvuruda
bulunduk; ancak talebimiz reddedildi. Babam halen Batman’da oturmaktadır” diyen İsmet Özcan , hukuki

İHD İstanbul şubesine, başvuruda bulunan Mehmet Tunç, “Kardeşim Cihan Tunç Diyarbakır Kocaköy ilçesi
arma Komutanlığı’nda onbaşı olarak askerliğini yaparken, saat 09.00’da Yılmaz Astsubay arayarak, “ Cihan

onbaşı benim sevdiğim bir onbaşım, bir vukuat işledi; “ Cihan onbaşıyı kaybettik “ dedi. 2. telefonda, Yılmaz
ğumda, ‘ olay yerinde iki kişiydiler; nöbetteydiler. Cihan onbaşı,

kulübenin içerisindeyken olay meydana gelmiş. Cihan onbaşı intihar etti. Cenazesini nereye gönderelim ‘
şeklinde konuştu. 14.02.2004 tarihinde gelen kardeşimin cenazesinin üzerinde Türk bayrağı bile yoktu, asker
töreni yapılmamıştı. Cenazeyi açınca kardeşimin vücudunun ön tarafından kalbine yakın bölgeden kurşunun
girerek, arkadan çıktığını gördük. Kullandığı uzun namlulu silahla kendisini bu şekilde öldüremeyeceğini

n onbaşının kimseyle sorunu yok, siyasal bir tercihi yok, hiçbir psikolojik sorunu yok
ve tam tersine neşeli ve hayatla çok barışık bir insan. Hiçbir bağımlılık yaratacak madde alışkanlığı yoktur. Bize

tiği şeklinde bir açıklama yapılmadı.” diyerek, hukuki

2 Nisan günü, İzmir Karşıyaka Yamanlardaki evinde ailesiyle yaşayan Mihriban Karataş (22), başından
nesinde yaşamını yitiren Karataş’ın

2 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdurrahman Metin, şu beyanda bulundu: “Oğlum
1. Bölükte askerdi. 13 Temmuz günü annesini arayıp konuşuyor. 15 Temmuz

günü ise bize ölüm haberi geldi. Ölüm gerekçesi “kanala düşüp boğuldu” diye gösterildi. Cenazeyi bir poşet
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içinde köye getirdiler. Poşetin içinde eşyaları vardı. Eşyaların içinde oğlum
kıyafetinin sol tarafında kan yoğunluktaydı. Bölük komutanı 13 Temmuz günü oğlumun firari olduğunu, 14
Temmuz günü de ölü olarak bulunduğunu söyledi. Söz konusu elbiseleri otopsi yapan savcıya anlattık. Haberi
olmadığını söyledi ve elbiseleri istemedi. Ben oğlumun öldürülmüş olduğundan şüphe ediyorum. Tekrar otopsi
yapılması için yardımınızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır) (26.07.2004

Çorum Jandarma Bölüm Komutanlığı'nda askerliğini yapan Mehmet
Bulucanlar Jandarma Karakolu'nda 3. Tim'de görev yaptığı esnada 29 Haziran saat 17.45'te ateşli silah
yaralaması sonucu öldü. Özavcı'nın intihar ettiği öne sürülürken, Savcılık tarafından yapılan otopsi sonucu
Özavcı'nın kesin ölüm sebebi belirlenemediğinden kesin ölüm tespiti için Sivas Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan otopside Özavcı'nın kesin ölüm sebebi, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudunda sıvı
azalmasıyla çıkan şok ve kalp yetmezliği
Özavcı, oğlunu intihara sürükleyecek bir durumun olmadığını belirtirken, müdahil Avukat Selahattin Demirtaş
ise intiharda kullanılan G-3 silahın yukarıdan aşağıya doğru sıkıldığına dikkat çeker
silahla bu şekilde ateş edilmesi mümkün değildir. İntihar olmadığı yönünde şüphelerimiz var" dedi. (14.07.2004
DİHA)

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mafire Polat, kardeşi Haydar Erkol’un (1970)
04.08.2004 tarihinde GATA’da öldüğünü belirterek, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışların
sebebiyet verdiği iddiasında bulundu. Kardeşi Haydar Erkol’un siyasi nedenlerle 11 yıl
sonra, cezaevinden tahliyesine müteakip Askerlik şube
kardeşinin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşamış olması nedeniyle bir müddet dinlenmeye ihtiyacının olduğunu
söyledikleri halde kabul edilmeyerek ve askerlik hizmetine başlatıldığını, Askerlik görevine
ve daha sonra 70.Piyade Mekanize Posta Kıtaları Hizmet Birliğine(Mardin)e gittiğini, Kardeşi Haydar Erkol’un
askerlik hizmetini yerine getirmek istediğini ve “hatta askerliğimi tamamlayayım, o sorumluluğum aradan
çıksın” dediğini, Kardeşinden haber alamadıklarında Askeri birliği aradıklarını ve kardeşinin bir asker arkadaşı
ile tartışması nedeni ile Diyarbakır Askeri Cezaevine konulduğunu öğrendiklerini, Daha sonra kardeşinin
hastalandığı için Ankara GATA’ya gönderildiğini, GATA’da
telefonla kardeşi ile ilgilenen doktorlardan birisi ile görüştüğünü, doktorun kardeşi hakkında “fiziki anlamda çok
iyi değil”, ancak şuurunun açık olduğunu söylemiş” ancak buna rağmen kardeşinin Mamak Cezaevi
gönderildiğini, Haydar Erkol’un hasta olduğunu öğrenmeleri üzerine diğer erkek kardeşi ziyaret için GATA’ya
gittiğini, ancak kardeşi Haydar Erkol’un Mamak Cezaevinde olduğunu öğrendiğini, Mamak Cezaevine
gittiklerinde, Mamak Cezaevi yetkilisi “Haydar’la
ve bir-iki gün içinde Diyarbakır Cezaevine gönderileceğini” söylediğini, oysa 2 gün sonra kardeşleri Haydar
Erkol’un vefat ettiğini öğrendiklerini, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışla
düşündüklerini belirterek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

27 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Halit Bozan, oğlu Ümit Bozan’ın (1983) 2 Aralık 2004
tarihinde İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay
oğlunun intihar ederek öldüğüne dair bilgi aldığını, daha sonra askerlik yaptığı yerden ölümüne ilişkin rapor
istediğini, oğlunun daha önce psikolojik sorunları olduğunun askeri yetkililerc
verilmesinin ölümünde kuşku yarattığını belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İzmir)

11 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Abdurahman Sami, Erzincan 3.Or.Kh.GRP.81 K’de
askerlik yapan oğlu Ali haydar Sami’nin 21 Kasım günü psikolojik problemlerden dolayı intihar ettiğine dair
taraflarına kendilerine bilgi verildiğini belirtti. (İHD Şanlıurfa)

24 Aralık günü İHD İstanbul şubesine
Bülbül kısa dönem Hava Savunma eri olarak askeri görevini yapıyordu, 9 Ocak 2003 tarihinde yemin töreninden
son yapılan dağıtımda Alemdağı Askeri Kışlası’nda görevlendirildi. Oğluma kantin görevi verildiğini telefonla
öğrendim. Aldığım bilgiye göre, olay günü gece nöbetinden geldiğinde tedirgin, huzursuz, ilgisizmiş. Aynı
günün sabahı da nöbetinde ölü bulunmuş. İntihar ettiği söylendi. Oğlumun intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu.
Sonradan öğrendiğim kadarıyla kantin görevi verildiğinde kantin
zimmetine geçirilmiş ayrıca büyük yolsuzluk yapıldığını da söylüyorlar, kantin yolsuzluğu nedeniyle çocuğumun
cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyorum” diyerek derneğimizden konunun araştırılmasını ve hukuki de
sağlanması talebinde bulunmuştur. (İHD İstanbul)

4 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Cafer Ertem; abisi Ahmet Ertem’in (1967) Kırgeçit
Karakolu’na bağlı geçici köy korucusu olarak çalıştığını, 25 Eylül günü Özalp ilçe Jandarma komutanı ü
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içinde köye getirdiler. Poşetin içinde eşyaları vardı. Eşyaların içinde oğlumun kanlı elbiseleri vardı. Özellikle
kıyafetinin sol tarafında kan yoğunluktaydı. Bölük komutanı 13 Temmuz günü oğlumun firari olduğunu, 14
Temmuz günü de ölü olarak bulunduğunu söyledi. Söz konusu elbiseleri otopsi yapan savcıya anlattık. Haberi

ı söyledi ve elbiseleri istemedi. Ben oğlumun öldürülmüş olduğundan şüphe ediyorum. Tekrar otopsi
yapılması için yardımınızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır) (26.07.2004-DİHA) (Evrensel-27.07.2004)

Çorum Jandarma Bölüm Komutanlığı'nda askerliğini yapan Mehmet Mustafa Özavcı, Sivas'ın Zara İlçesi
Bulucanlar Jandarma Karakolu'nda 3. Tim'de görev yaptığı esnada 29 Haziran saat 17.45'te ateşli silah
yaralaması sonucu öldü. Özavcı'nın intihar ettiği öne sürülürken, Savcılık tarafından yapılan otopsi sonucu

ın kesin ölüm sebebi belirlenemediğinden kesin ölüm tespiti için Sivas Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan otopside Özavcı'nın kesin ölüm sebebi, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudunda sıvı
azalmasıyla çıkan şok ve kalp yetmezliği sonucu solunumun durmasına bağlandı. Özavcı'nın babası Şehmus
Özavcı, oğlunu intihara sürükleyecek bir durumun olmadığını belirtirken, müdahil Avukat Selahattin Demirtaş

3 silahın yukarıdan aşağıya doğru sıkıldığına dikkat çekerek, "Uzun namlulu bir
silahla bu şekilde ateş edilmesi mümkün değildir. İntihar olmadığı yönünde şüphelerimiz var" dedi. (14.07.2004

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mafire Polat, kardeşi Haydar Erkol’un (1970)
tarihinde GATA’da öldüğünü belirterek, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışların

sebebiyet verdiği iddiasında bulundu. Kardeşi Haydar Erkol’un siyasi nedenlerle 11 yıl-3 ay cezaevinde yattıktan
sonra, cezaevinden tahliyesine müteakip Askerlik şubesine sevk ile askerlik hizmetine alındığı, bu sırada
kardeşinin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşamış olması nedeniyle bir müddet dinlenmeye ihtiyacının olduğunu
söyledikleri halde kabul edilmeyerek ve askerlik hizmetine başlatıldığını, Askerlik görevine
ve daha sonra 70.Piyade Mekanize Posta Kıtaları Hizmet Birliğine(Mardin)e gittiğini, Kardeşi Haydar Erkol’un
askerlik hizmetini yerine getirmek istediğini ve “hatta askerliğimi tamamlayayım, o sorumluluğum aradan

deşinden haber alamadıklarında Askeri birliği aradıklarını ve kardeşinin bir asker arkadaşı
ile tartışması nedeni ile Diyarbakır Askeri Cezaevine konulduğunu öğrendiklerini, Daha sonra kardeşinin
hastalandığı için Ankara GATA’ya gönderildiğini, GATA’da psikiyatri servisinde yattığını öğrendiklerini,
telefonla kardeşi ile ilgilenen doktorlardan birisi ile görüştüğünü, doktorun kardeşi hakkında “fiziki anlamda çok
iyi değil”, ancak şuurunun açık olduğunu söylemiş” ancak buna rağmen kardeşinin Mamak Cezaevi
gönderildiğini, Haydar Erkol’un hasta olduğunu öğrenmeleri üzerine diğer erkek kardeşi ziyaret için GATA’ya
gittiğini, ancak kardeşi Haydar Erkol’un Mamak Cezaevinde olduğunu öğrendiğini, Mamak Cezaevine
gittiklerinde, Mamak Cezaevi yetkilisi “Haydar’la görüş yapılamayacağını kendisine serum verilmesi gerektiğini

iki gün içinde Diyarbakır Cezaevine gönderileceğini” söylediğini, oysa 2 gün sonra kardeşleri Haydar
Erkol’un vefat ettiğini öğrendiklerini, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışla
düşündüklerini belirterek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

27 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Halit Bozan, oğlu Ümit Bozan’ın (1983) 2 Aralık 2004
tarihinde İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda askerliğe başladığını, 31 Mart 2004 tarihinde
oğlunun intihar ederek öldüğüne dair bilgi aldığını, daha sonra askerlik yaptığı yerden ölümüne ilişkin rapor
istediğini, oğlunun daha önce psikolojik sorunları olduğunun askeri yetkililerce bilindiğini, buna rağmen silah
verilmesinin ölümünde kuşku yarattığını belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İzmir)

11 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Abdurahman Sami, Erzincan 3.Or.Kh.GRP.81 K’de
ami’nin 21 Kasım günü psikolojik problemlerden dolayı intihar ettiğine dair

taraflarına kendilerine bilgi verildiğini belirtti. (İHD Şanlıurfa)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nurten Deniz şu beyanda bulundu; “Oğlum
Bülbül kısa dönem Hava Savunma eri olarak askeri görevini yapıyordu, 9 Ocak 2003 tarihinde yemin töreninden
son yapılan dağıtımda Alemdağı Askeri Kışlası’nda görevlendirildi. Oğluma kantin görevi verildiğini telefonla

öre, olay günü gece nöbetinden geldiğinde tedirgin, huzursuz, ilgisizmiş. Aynı
günün sabahı da nöbetinde ölü bulunmuş. İntihar ettiği söylendi. Oğlumun intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu.
Sonradan öğrendiğim kadarıyla kantin görevi verildiğinde kantin devri yapıldığını ve boş kutular dolu gibi
zimmetine geçirilmiş ayrıca büyük yolsuzluk yapıldığını da söylüyorlar, kantin yolsuzluğu nedeniyle çocuğumun
cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyorum” diyerek derneğimizden konunun araştırılmasını ve hukuki de

(İHD İstanbul)

4 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Cafer Ertem; abisi Ahmet Ertem’in (1967) Kırgeçit
Karakolu’na bağlı geçici köy korucusu olarak çalıştığını, 25 Eylül günü Özalp ilçe Jandarma komutanı ü
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un kanlı elbiseleri vardı. Özellikle
kıyafetinin sol tarafında kan yoğunluktaydı. Bölük komutanı 13 Temmuz günü oğlumun firari olduğunu, 14
Temmuz günü de ölü olarak bulunduğunu söyledi. Söz konusu elbiseleri otopsi yapan savcıya anlattık. Haberi

ı söyledi ve elbiseleri istemedi. Ben oğlumun öldürülmüş olduğundan şüphe ediyorum. Tekrar otopsi
27.07.2004)

Mustafa Özavcı, Sivas'ın Zara İlçesi
Bulucanlar Jandarma Karakolu'nda 3. Tim'de görev yaptığı esnada 29 Haziran saat 17.45'te ateşli silah
yaralaması sonucu öldü. Özavcı'nın intihar ettiği öne sürülürken, Savcılık tarafından yapılan otopsi sonucu

ın kesin ölüm sebebi belirlenemediğinden kesin ölüm tespiti için Sivas Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan otopside Özavcı'nın kesin ölüm sebebi, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudunda sıvı

sonucu solunumun durmasına bağlandı. Özavcı'nın babası Şehmus
Özavcı, oğlunu intihara sürükleyecek bir durumun olmadığını belirtirken, müdahil Avukat Selahattin Demirtaş

ek, "Uzun namlulu bir
silahla bu şekilde ateş edilmesi mümkün değildir. İntihar olmadığı yönünde şüphelerimiz var" dedi. (14.07.2004-

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mafire Polat, kardeşi Haydar Erkol’un (1970)
tarihinde GATA’da öldüğünü belirterek, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışların

3 ay cezaevinde yattıktan
sine sevk ile askerlik hizmetine alındığı, bu sırada

kardeşinin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşamış olması nedeniyle bir müddet dinlenmeye ihtiyacının olduğunu
söyledikleri halde kabul edilmeyerek ve askerlik hizmetine başlatıldığını, Askerlik görevine Sivas’ta başladığını
ve daha sonra 70.Piyade Mekanize Posta Kıtaları Hizmet Birliğine(Mardin)e gittiğini, Kardeşi Haydar Erkol’un
askerlik hizmetini yerine getirmek istediğini ve “hatta askerliğimi tamamlayayım, o sorumluluğum aradan

deşinden haber alamadıklarında Askeri birliği aradıklarını ve kardeşinin bir asker arkadaşı
ile tartışması nedeni ile Diyarbakır Askeri Cezaevine konulduğunu öğrendiklerini, Daha sonra kardeşinin

psikiyatri servisinde yattığını öğrendiklerini,
telefonla kardeşi ile ilgilenen doktorlardan birisi ile görüştüğünü, doktorun kardeşi hakkında “fiziki anlamda çok
iyi değil”, ancak şuurunun açık olduğunu söylemiş” ancak buna rağmen kardeşinin Mamak Cezaevine
gönderildiğini, Haydar Erkol’un hasta olduğunu öğrenmeleri üzerine diğer erkek kardeşi ziyaret için GATA’ya
gittiğini, ancak kardeşi Haydar Erkol’un Mamak Cezaevinde olduğunu öğrendiğini, Mamak Cezaevine

görüş yapılamayacağını kendisine serum verilmesi gerektiğini
iki gün içinde Diyarbakır Cezaevine gönderileceğini” söylediğini, oysa 2 gün sonra kardeşleri Haydar

Erkol’un vefat ettiğini öğrendiklerini, kardeşinin ölümüne ihmal ve kusurlu davranışların sebebiyet verdiğini

27 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Halit Bozan, oğlu Ümit Bozan’ın (1983) 2 Aralık 2004
Komutanlığı’nda askerliğe başladığını, 31 Mart 2004 tarihinde

oğlunun intihar ederek öldüğüne dair bilgi aldığını, daha sonra askerlik yaptığı yerden ölümüne ilişkin rapor
e bilindiğini, buna rağmen silah

11 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Abdurahman Sami, Erzincan 3.Or.Kh.GRP.81 K’de
ami’nin 21 Kasım günü psikolojik problemlerden dolayı intihar ettiğine dair

başvuruda bulunan Nurten Deniz şu beyanda bulundu; “Oğlum Cengizhan
Bülbül kısa dönem Hava Savunma eri olarak askeri görevini yapıyordu, 9 Ocak 2003 tarihinde yemin töreninden
son yapılan dağıtımda Alemdağı Askeri Kışlası’nda görevlendirildi. Oğluma kantin görevi verildiğini telefonla

öre, olay günü gece nöbetinden geldiğinde tedirgin, huzursuz, ilgisizmiş. Aynı
günün sabahı da nöbetinde ölü bulunmuş. İntihar ettiği söylendi. Oğlumun intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu.

devri yapıldığını ve boş kutular dolu gibi
zimmetine geçirilmiş ayrıca büyük yolsuzluk yapıldığını da söylüyorlar, kantin yolsuzluğu nedeniyle çocuğumun
cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyorum” diyerek derneğimizden konunun araştırılmasını ve hukuki destek

4 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Cafer Ertem; abisi Ahmet Ertem’in (1967) Kırgeçit
Karakolu’na bağlı geçici köy korucusu olarak çalıştığını, 25 Eylül günü Özalp ilçe Jandarma komutanı üsteğmen
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Necdet Doğan komutasında Gürpınar/Özlüce köyü civarında barınaklara düzenlenen operasyona katıldığını,
daha sonra kendilerine abisinin operasyonda gerillaların yerlerini göstermemek için intihar ettiğinin söylendiğini
belirterek, abisinin intihar ettiğine inanmadıklarını belirtti. (İHD Van)

I.7. Silahlı Çatışmalar
11 Ocak günü, Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde bulunan Siyahkaya Jandarma Karakolu’na,
PKK/ KADEK militanları oldukları iddia edilen kişilerce taciz ateşi açıldı. Olay
asker de yaralandı. (İHD Diyarbakır) (12 Ocak 2004/ Diyarbakır Söz

Mardin Valisi M.Temel Koçaklar tarafından yapılan açıklamada, 15 şubat günü Mardin ili Nusaybin ilçesine
bağlı Koru köyü yakınlarında, jand
yaşamını yitirdiği belirtildi. (16 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)

29 Şubat günü, Mardin ili Nusaybin ilçesi Akarsu Beldesine bağlı Çalıköyü yakınlarına operasyon düzenleyen
güvenlik kuvvetleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucu, PKK/KADEK militanı Mehmet Yiğit
yaşamını yitirdi. (1 Mart 2004/Diyarbakır Olay)

27 Mart günü Tunceli’nin Hozat ilçesi Kinzir ormanlık alanında, güvenlik güçleri ile Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi - Cephesi (DHKP/C)’liler arasında gerçekleşen çatışma sonucu; Hıdır Demir, Erhan Kökdemir ve Haydar
Boyraz isimli militanlar yaşamını yitirdi. (DİHA

5 Nisan günü Siirt ili Eruh ilçesi civarında, güvenlik güçleri ile
(21) adlı militan yaşamını yitirdi.

13 Nisan günü Şırnak’ın Gabar dağında, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 asker
öldü, 9 asker yaralandı.

15 Nisan günü Siirt ili Eruh ilçesi Demirkaya köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile Halk Savunma Güçleri (HPG)
militanları arasında çıkan çatışmada, Kadir Sümer (19) ve Mehmet Emin Kılıç (1975) adlı militanlar yaşamını
yitirdi.

17 Nisan günü Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde, güve
çıkan çatışmada; MLKP militanı Ahmet Laço ile Sevda Yıldız, olay yerinde öldü.

Hatay Valiliği, Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü (Lülük) köyü kırsalında 22 Nisan günü meydana gelen çatışmada,
Hasan Hatay, İskender Ülger ve Adem Demir isimli 3 HPG'linin öldüğünü belirtti.

22 Nisan günü, Bitlis’e bağlı Çetlik köyünde militanlar ile korucular arasında çıkan çatışmada, Hüseyin Akyol,
Zübeyir Melek, Vasfı Kın, Nezir Kın, Cevdet Küle ve Yahya Bodur adlı 6 korucu yara

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde devriye gezen askeri araca, 30 Nisan günü açılan ateş
sonucu, uzman çavuş Murat Tilkin ile er Adem Eser yaralandı.

3 Mayıs günü Siirt’in Eruh ilçesi Sarıgül mahallesinde bulunan korucu noktas
düzenlenen saldırıda, 1 silahlı militanın yaşamını yitirdi,
yaralandı.

4 Mayıs günü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü Sekamerk yaylası'nda arazi arama
güvenlik güçleri ile PKK/KADEK'liler
ZiyaDurgun, Saim Buketçi, Bedri ve Kazım Nasırbel adlı korucular yaralandı..

5 Mayıs günü Batman ili Hasankeyf ilçesi kırsal alanında Kongra
(1979), helikopterden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

6 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi yakınlarındaki Çaçi dağında yapılan askeri operasyonda çıkan çatışmada, 6
militan yaşamını yitirdi.
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Necdet Doğan komutasında Gürpınar/Özlüce köyü civarında barınaklara düzenlenen operasyona katıldığını,
daha sonra kendilerine abisinin operasyonda gerillaların yerlerini göstermemek için intihar ettiğinin söylendiğini

ettiğine inanmadıklarını belirtti. (İHD Van)

11 Ocak günü, Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde bulunan Siyahkaya Jandarma Karakolu’na,
PKK/ KADEK militanları oldukları iddia edilen kişilerce taciz ateşi açıldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken,

de yaralandı. (İHD Diyarbakır) (12 Ocak 2004/ Diyarbakır Söz–Diyarbakır Söz)

Mardin Valisi M.Temel Koçaklar tarafından yapılan açıklamada, 15 şubat günü Mardin ili Nusaybin ilçesine
bağlı Koru köyü yakınlarında, jandarma ekipleri ile KADEK militanları arasında çıkan çatışmada, 1 militanın
yaşamını yitirdiği belirtildi. (16 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)

29 Şubat günü, Mardin ili Nusaybin ilçesi Akarsu Beldesine bağlı Çalıköyü yakınlarına operasyon düzenleyen
uvvetleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucu, PKK/KADEK militanı Mehmet Yiğit

yaşamını yitirdi. (1 Mart 2004/Diyarbakır Olay)

27 Mart günü Tunceli’nin Hozat ilçesi Kinzir ormanlık alanında, güvenlik güçleri ile Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi (DHKP/C)’liler arasında gerçekleşen çatışma sonucu; Hıdır Demir, Erhan Kökdemir ve Haydar

Boyraz isimli militanlar yaşamını yitirdi. (DİHA-30.03.04) (Cumhuriyet-29.03.04)

5 Nisan günü Siirt ili Eruh ilçesi civarında, güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada, Sabri Çağlı

13 Nisan günü Şırnak’ın Gabar dağında, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 asker

çesi Demirkaya köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile Halk Savunma Güçleri (HPG)
militanları arasında çıkan çatışmada, Kadir Sümer (19) ve Mehmet Emin Kılıç (1975) adlı militanlar yaşamını

17 Nisan günü Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde, güvenlik kuvvetleri ile MLKP militanları arasından
Ahmet Laço ile Sevda Yıldız, olay yerinde öldü.

Hatay Valiliği, Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü (Lülük) köyü kırsalında 22 Nisan günü meydana gelen çatışmada,
er Ülger ve Adem Demir isimli 3 HPG'linin öldüğünü belirtti.

22 Nisan günü, Bitlis’e bağlı Çetlik köyünde militanlar ile korucular arasında çıkan çatışmada, Hüseyin Akyol,
Zübeyir Melek, Vasfı Kın, Nezir Kın, Cevdet Küle ve Yahya Bodur adlı 6 korucu yaralandı.

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde devriye gezen askeri araca, 30 Nisan günü açılan ateş
sonucu, uzman çavuş Murat Tilkin ile er Adem Eser yaralandı.

3 Mayıs günü Siirt’in Eruh ilçesi Sarıgül mahallesinde bulunan korucu noktasına HPG militanları tarafından
düzenlenen saldırıda, 1 silahlı militanın yaşamını yitirdi, Abdullah Aydoğan ve Murat Doğan

4 Mayıs günü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü Sekamerk yaylası'nda arazi arama
güvenlik güçleri ile PKK/KADEK'liler arasında çıkan çatışmada, Mehmet Başıdinç isimli korucu öldü,
ZiyaDurgun, Saim Buketçi, Bedri ve Kazım Nasırbel adlı korucular yaralandı..

5 Mayıs günü Batman ili Hasankeyf ilçesi kırsal alanında Kongra-Gel üyesi olduğu açıklanan Ferhat Aksel
(1979), helikopterden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

6 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi yakınlarındaki Çaçi dağında yapılan askeri operasyonda çıkan çatışmada, 6
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Necdet Doğan komutasında Gürpınar/Özlüce köyü civarında barınaklara düzenlenen operasyona katıldığını,
daha sonra kendilerine abisinin operasyonda gerillaların yerlerini göstermemek için intihar ettiğinin söylendiğini

11 Ocak günü, Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı Çalışkanlar köyünde bulunan Siyahkaya Jandarma Karakolu’na,
da 1 kişi yaşamını yitirirken, 2

Mardin Valisi M.Temel Koçaklar tarafından yapılan açıklamada, 15 şubat günü Mardin ili Nusaybin ilçesine
arma ekipleri ile KADEK militanları arasında çıkan çatışmada, 1 militanın

29 Şubat günü, Mardin ili Nusaybin ilçesi Akarsu Beldesine bağlı Çalıköyü yakınlarına operasyon düzenleyen
uvvetleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucu, PKK/KADEK militanı Mehmet Yiğit

27 Mart günü Tunceli’nin Hozat ilçesi Kinzir ormanlık alanında, güvenlik güçleri ile Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi (DHKP/C)’liler arasında gerçekleşen çatışma sonucu; Hıdır Demir, Erhan Kökdemir ve Haydar

militanlar arasında çıkan çatışmada, Sabri Çağlı

13 Nisan günü Şırnak’ın Gabar dağında, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 asker

çesi Demirkaya köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile Halk Savunma Güçleri (HPG)
militanları arasında çıkan çatışmada, Kadir Sümer (19) ve Mehmet Emin Kılıç (1975) adlı militanlar yaşamını

nlik kuvvetleri ile MLKP militanları arasından

Hatay Valiliği, Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü (Lülük) köyü kırsalında 22 Nisan günü meydana gelen çatışmada,

22 Nisan günü, Bitlis’e bağlı Çetlik köyünde militanlar ile korucular arasında çıkan çatışmada, Hüseyin Akyol,
landı.

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde devriye gezen askeri araca, 30 Nisan günü açılan ateş

ına HPG militanları tarafından
Murat Doğan isimli korucular da

4 Mayıs günü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü Sekamerk yaylası'nda arazi arama-taraması yapan
arasında çıkan çatışmada, Mehmet Başıdinç isimli korucu öldü,

üyesi olduğu açıklanan Ferhat Aksel

6 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi yakınlarındaki Çaçi dağında yapılan askeri operasyonda çıkan çatışmada, 6
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19 Mayıs günü Siirt İli Pervari ilçesinde, silahlı militanlar tarafından polis noktası, Emniyet Amirliği ve
komando bölüğüne yapılan saldırıda, polis memuru Cuma Ali Hakan ile gardiyan Cihan Aydoğdu yaşamını
yitirdi, 1 polis memuru da yaralandı.

20 Mayıs günü Tunceli'nin Hozat ile Ovacık ilçeleri arasındaki kırsal kesimde, bir grup PKK'lı ile güvenlik
güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 er yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi girişinde bulunan polis noktasına 23 Mayıs günü düzenlenen silahlı saldırıda İlhan
Özsepet, Tuncer Ece ve Ali Aksu isimli polis memurları yaralandı. Anadolu Ajansı (AA) saldırının
“PKK/Kongra-Gel” tarafından yapıldığını iddia
öne sürdü.

25 Mayıs günü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmada, jandarma er Nesim Akyar öld

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında arazi taraması yapan Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri ile PKK/Kongra
Gel militanları arasında 1 Haziran günü çıkan çatışmada, 1 astsubay yaralandı.

7 Haziran günü Bingöl’ün Yayladere ilç
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada (2 si ağır) 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı
belirtildi.

9 Haziran günü Adıyaman merkeze bağlı Kayaönü köyünde, güvenlik kuvve
çıkan çatışmada; 3 militan yaşamını yitirdi. Ölen militanlardan birinin isminin İmam Taşkıran olduğu belirtildi.

11 Haziran günü Batman ili Gercüş ilçesinde, kaymakamlık lojmanlarına yapılan silahlı saldırı sonucu;
memuru Savkan Yavuz ve nöbetçi bekçi Mehmet Ali Atılgan yaşamını yitirdi. Saldırıyı Kongra

11 Haziran günü Tunceli-Pülümür karayolunun Zağge mevkiinde devriye gezen askeri araca ateş edilmesi
sonucu; uzman çavuş Aziz Koçak yaşamını yiti

12 Haziran günü Tunceli Ovacık karayolu'nda HPG gerillaları tarafından bir askeri araca düzenlenen saldırıda
uzman çavuş Cemal Ünlü ile er Mehmet Zeki öldü, uzman çavuş Bayram Ekiz yaralandı.

13 Haziran günü Bingöl merkez Yen
sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölen militanlardan birinin Karlıova Kaynar pınar köyü nüfusuna kayıtlı
Hakan Önal, diğerinin Fethi Şen olduğu bildirildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kapulu köyü Toktak yaylası'na 13 Haziran günü yapılan saldırıda yol yapım çalışması
yapan dozeri korumakla görevli gönüllü Ekrem Koca, Bahattin Erden ve Necati Erden isimli köy korucuları,
öldürüldü. Çatışma sırasında dozer operatörü Adem Akıllı dizinden, ko

14 Haziran günü Bingöl’ün Yenişehir mahallesinde, güvenlik kuvvetleri ile Kongra
çıkan çatışmada; 2 militan yaşamını yitirdi.

15 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Vezirva
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince, 2 HPG militanı öldürüldü. Yaşamını yitiren militanlardan birinin Cevher
Ören isimli kişi olduğu , diğer militanın ise Zerdeşt kod isimli İran uyruklu olduğu belirlendi.

15 Haziran günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile militanlar
arasında çıkan çatışmada; 1 jandarma komando er yaşamını yitirirken, 1 jandarma kıdemli çavuş ile 1 jandarma
komando er ise yaralandı. (16 Haziran

15 Haziran günü Tunceli ili Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik
kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada; Rojhat kod adlı Tuncay Keşkek adlı militan yaşamın yitirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis karakoluna 15 Haziran günü açılan ateşte, karakolda nöbet tutan Veli Ceylan
isimli bekçi hayatını kaybetti.
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li Pervari ilçesinde, silahlı militanlar tarafından polis noktası, Emniyet Amirliği ve
komando bölüğüne yapılan saldırıda, polis memuru Cuma Ali Hakan ile gardiyan Cihan Aydoğdu yaşamını
yitirdi, 1 polis memuru da yaralandı.

at ile Ovacık ilçeleri arasındaki kırsal kesimde, bir grup PKK'lı ile güvenlik
güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 er yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi girişinde bulunan polis noktasına 23 Mayıs günü düzenlenen silahlı saldırıda İlhan
Özsepet, Tuncer Ece ve Ali Aksu isimli polis memurları yaralandı. Anadolu Ajansı (AA) saldırının

Gel” tarafından yapıldığını iddia ederken, DİHA saldırıyı “kimliği belirsiz kişilerin” yaptığını

25 Mayıs günü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada, jandarma er Nesim Akyar öldü, 1 asker ise yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında arazi taraması yapan Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri ile PKK/Kongra
Gel militanları arasında 1 Haziran günü çıkan çatışmada, 1 astsubay yaralandı.

7 Haziran günü Bingöl’ün Yayladere ilçesi Yolgüden ve Akçadam köyleri arasındaki Kar tepe mevkiinde
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada (2 si ağır) 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı

9 Haziran günü Adıyaman merkeze bağlı Kayaönü köyünde, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada; 3 militan yaşamını yitirdi. Ölen militanlardan birinin isminin İmam Taşkıran olduğu belirtildi.

11 Haziran günü Batman ili Gercüş ilçesinde, kaymakamlık lojmanlarına yapılan silahlı saldırı sonucu;
nöbetçi bekçi Mehmet Ali Atılgan yaşamını yitirdi. Saldırıyı Kongra

Pülümür karayolunun Zağge mevkiinde devriye gezen askeri araca ateş edilmesi
yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı.

12 Haziran günü Tunceli Ovacık karayolu'nda HPG gerillaları tarafından bir askeri araca düzenlenen saldırıda
uzman çavuş Cemal Ünlü ile er Mehmet Zeki öldü, uzman çavuş Bayram Ekiz yaralandı.

13 Haziran günü Bingöl merkez Yenişehir mahallesinde HPG militanı 2 kişinin, ellerinde patlayan bomba
sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölen militanlardan birinin Karlıova Kaynar pınar köyü nüfusuna kayıtlı
Hakan Önal, diğerinin Fethi Şen olduğu bildirildi.

pulu köyü Toktak yaylası'na 13 Haziran günü yapılan saldırıda yol yapım çalışması
yapan dozeri korumakla görevli gönüllü Ekrem Koca, Bahattin Erden ve Necati Erden isimli köy korucuları,
öldürüldü. Çatışma sırasında dozer operatörü Adem Akıllı dizinden, korucu Nihat Yiğit de kolundan yaralandı.

14 Haziran günü Bingöl’ün Yenişehir mahallesinde, güvenlik kuvvetleri ile Kongra-Gel militanları arasında
çıkan çatışmada; 2 militan yaşamını yitirdi.

15 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Vezirva köyünde saat 15.00 sıralarında bir eve baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince, 2 HPG militanı öldürüldü. Yaşamını yitiren militanlardan birinin Cevher
Ören isimli kişi olduğu , diğer militanın ise Zerdeşt kod isimli İran uyruklu olduğu belirlendi.

aziran günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile militanlar
arasında çıkan çatışmada; 1 jandarma komando er yaşamını yitirirken, 1 jandarma kıdemli çavuş ile 1 jandarma
komando er ise yaralandı. (16 Haziran 2004/ Ülkede Özgür Gündem - Hürriyet) (Radikal-

15 Haziran günü Tunceli ili Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik
kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada; Rojhat kod adlı Tuncay Keşkek adlı militan yaşamın yitirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis karakoluna 15 Haziran günü açılan ateşte, karakolda nöbet tutan Veli Ceylan
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li Pervari ilçesinde, silahlı militanlar tarafından polis noktası, Emniyet Amirliği ve
komando bölüğüne yapılan saldırıda, polis memuru Cuma Ali Hakan ile gardiyan Cihan Aydoğdu yaşamını

at ile Ovacık ilçeleri arasındaki kırsal kesimde, bir grup PKK'lı ile güvenlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi girişinde bulunan polis noktasına 23 Mayıs günü düzenlenen silahlı saldırıda İlhan
Özsepet, Tuncer Ece ve Ali Aksu isimli polis memurları yaralandı. Anadolu Ajansı (AA) saldırının

ederken, DİHA saldırıyı “kimliği belirsiz kişilerin” yaptığını

25 Mayıs günü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile
ü, 1 asker ise yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında arazi taraması yapan Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri ile PKK/Kongra-

esi Yolgüden ve Akçadam köyleri arasındaki Kar tepe mevkiinde
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada (2 si ağır) 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı

tleri ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada; 3 militan yaşamını yitirdi. Ölen militanlardan birinin isminin İmam Taşkıran olduğu belirtildi.

11 Haziran günü Batman ili Gercüş ilçesinde, kaymakamlık lojmanlarına yapılan silahlı saldırı sonucu; polis
nöbetçi bekçi Mehmet Ali Atılgan yaşamını yitirdi. Saldırıyı Kongra-Gel üstlendi.

Pülümür karayolunun Zağge mevkiinde devriye gezen askeri araca ateş edilmesi

12 Haziran günü Tunceli Ovacık karayolu'nda HPG gerillaları tarafından bir askeri araca düzenlenen saldırıda
uzman çavuş Cemal Ünlü ile er Mehmet Zeki öldü, uzman çavuş Bayram Ekiz yaralandı.

işehir mahallesinde HPG militanı 2 kişinin, ellerinde patlayan bomba
sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölen militanlardan birinin Karlıova Kaynar pınar köyü nüfusuna kayıtlı

pulu köyü Toktak yaylası'na 13 Haziran günü yapılan saldırıda yol yapım çalışması
yapan dozeri korumakla görevli gönüllü Ekrem Koca, Bahattin Erden ve Necati Erden isimli köy korucuları,

rucu Nihat Yiğit de kolundan yaralandı.

Gel militanları arasında

köyünde saat 15.00 sıralarında bir eve baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince, 2 HPG militanı öldürüldü. Yaşamını yitiren militanlardan birinin Cevher
Ören isimli kişi olduğu , diğer militanın ise Zerdeşt kod isimli İran uyruklu olduğu belirlendi.

aziran günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile militanlar
arasında çıkan çatışmada; 1 jandarma komando er yaşamını yitirirken, 1 jandarma kıdemli çavuş ile 1 jandarma

-16.06.04)

15 Haziran günü Tunceli ili Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik
kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada; Rojhat kod adlı Tuncay Keşkek adlı militan yaşamın yitirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis karakoluna 15 Haziran günü açılan ateşte, karakolda nöbet tutan Veli Ceylan
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17 Haziran günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesindeki askeri birliğe, PKK
saldırıda; 1 er hayatını kaybetti.

17 Haziran günü, Muş-Diyarbakır sınırında bulunan Kozma dağında, düzenlenen operasyonlarda
Casım Yıldırım ile Menaf Yıldırım isimli korucu yaralandı.

18 Haziran günü, Kongra-Gel militanlarının Şırnak ili Beytüşşeb
baskında; 1 er yaşamını yitirirken, 2 er de yaralandı.

20 Haziran günü Muş’un Kızılağaç ve Denge alanında, iki ayrı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile
HPG militanları arasında çıkan çatışmada; üst d
Özgür Gündem-İHD Diyarbakır)

21 Haziran günü Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü kırsalında operasyon yapan güvenlik
kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada; 1’
yaralandı.

22 Haziran günü Tokat Erbaa'ya bağlı Benli yaylası yakınlarında, güvenlik güçleri ile DHKP
arasında çıkan çatışmada, “Mehmet”

23 Haziran günü Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik
kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada; 1 militan yaşamın yitirdi.

24 Haziran günü Siirt ili Baykan ilçesine bağlı Çantaşı köyü kırsalında
kuvvetleri ile PKK/Kongra-Gel militanları arasında çıkan çatışmada; 1 militan yaşamını yitirdi.

24 Haziran günü Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı Yenibaş köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile PKK/Kongra
Gel militanları arasında çıkan çatışmada; 1 er yaralandı.

26 Haziran günü Siirt-Şırnak illeri arasında bulunan Gabbar dağlarında, arazi arama tarama çalışması sürdüren
güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Salih Sarıkaya adlı er yaşa

27 Haziran günü Şırnak’ın Küpeli dağı bölgesinde, güvenlik kuvvetleri ile Kongra
çıkan çatışmada; 1 militan yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek dağı kırsalında 29 Haziran günü HPG üyel
güçleri arasında çıkan çatışmada, Cudi kod isimli bölge sorumlusu Zeki Tatar ile Şiar kod adlı İsmet Termici
isimli iki militan öldü.

30 Haziran günü Kahramanmaraş ili Enginzek Dağı Kabayırlar mevkiinde, güvenlik güçleri ile
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmada Zeki Tatar ve İsmet Temirci adlı militanlar yaşamını
yitirdi. (1 Temmuz 2004/ Evrensel-İHD Diyarbakır) (Cumhuriyet

8 Temmuz günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile
arasında çıkan çatışmada 2 er yaşamını yitirdi. (9 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem

13 Temmuz günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Yenikonak köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
PKK/KONGRA-GEL militanları aras
Özgür Gündem-İHD Diyarbakır) (13.07.2004

13 Temmuz günü Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde, korucular ile tarafından PKK/KONGRA
militanları arasında çıkan çatışma sonrası 3 militan öldü. (18 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür Gündem
Diyarbakır) (14.07.2004-DİHA) (Zaman

14 Temmuz günü Siirt ili Eruh ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
çatışmada 2 er ve 1 militan yaşamını yitirirken, 9 er de yaralandı. (15 Temmuz 2004/Birgün
(Zaman-14.07.2004) (Evrensel-15.07.2004)
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17 Haziran günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesindeki askeri birliğe, PKK-Kongra-Gel militanlarınca düzenlenen

Diyarbakır sınırında bulunan Kozma dağında, düzenlenen operasyonlarda
isimli korucu yaralandı.

Gel militanlarının Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde bulunan bir karakola yaptıkları
baskında; 1 er yaşamını yitirirken, 2 er de yaralandı.

20 Haziran günü Muş’un Kızılağaç ve Denge alanında, iki ayrı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile
HPG militanları arasında çıkan çatışmada; üst düzey bir askeri yetkili yaşamını yitirdi. (21 Haziran 2004/ Ülkede

21 Haziran günü Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü kırsalında operasyon yapan güvenlik
kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada; 1’i kadın 5 militan yaşamını yitirirken, 1 er de

22 Haziran günü Tokat Erbaa'ya bağlı Benli yaylası yakınlarında, güvenlik güçleri ile DHKP
Mehmet” kod adlı Hasan Hüseyin Boyraz adlı militan öldü.

ziran günü Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik
kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada; 1 militan yaşamın yitirdi.

24 Haziran günü Siirt ili Baykan ilçesine bağlı Çantaşı köyü kırsalında, arama tarama çalışması yapan güvenlik
Gel militanları arasında çıkan çatışmada; 1 militan yaşamını yitirdi.

24 Haziran günü Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı Yenibaş köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile PKK/Kongra
itanları arasında çıkan çatışmada; 1 er yaralandı.

Şırnak illeri arasında bulunan Gabbar dağlarında, arazi arama tarama çalışması sürdüren
güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Salih Sarıkaya adlı er yaşa

27 Haziran günü Şırnak’ın Küpeli dağı bölgesinde, güvenlik kuvvetleri ile Kongra-Gel militanları arasında
çıkan çatışmada; 1 militan yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek dağı kırsalında 29 Haziran günü HPG üyel
güçleri arasında çıkan çatışmada, Cudi kod isimli bölge sorumlusu Zeki Tatar ile Şiar kod adlı İsmet Termici

30 Haziran günü Kahramanmaraş ili Enginzek Dağı Kabayırlar mevkiinde, güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada Zeki Tatar ve İsmet Temirci adlı militanlar yaşamını

İHD Diyarbakır) (Cumhuriyet- 01.07.2004)

8 Temmuz günü Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
arasında çıkan çatışmada 2 er yaşamını yitirdi. (9 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem-İHD Diyarbakır)

13 Temmuz günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Yenikonak köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi. (22 Temmuz 2004/Ülkede
İHD Diyarbakır) (13.07.2004-DİHA) (Evrensel-15.07.2004)

13 Temmuz günü Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde, korucular ile tarafından PKK/KONGRA
da çıkan çatışma sonrası 3 militan öldü. (18 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür Gündem

DİHA) (Zaman-15.07.2004)

14 Temmuz günü Siirt ili Eruh ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan
militan yaşamını yitirirken, 9 er de yaralandı. (15 Temmuz 2004/Birgün

15.07.2004)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Gel militanlarınca düzenlenen

Diyarbakır sınırında bulunan Kozma dağında, düzenlenen operasyonlarda korucubaşı

ap ilçesinde bulunan bir karakola yaptıkları

20 Haziran günü Muş’un Kızılağaç ve Denge alanında, iki ayrı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri ile
üzey bir askeri yetkili yaşamını yitirdi. (21 Haziran 2004/ Ülkede

21 Haziran günü Tunceli ili Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü kırsalında operasyon yapan güvenlik
i kadın 5 militan yaşamını yitirirken, 1 er de

22 Haziran günü Tokat Erbaa'ya bağlı Benli yaylası yakınlarında, güvenlik güçleri ile DHKP-C militanları

ziran günü Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik

, arama tarama çalışması yapan güvenlik
Gel militanları arasında çıkan çatışmada; 1 militan yaşamını yitirdi.

24 Haziran günü Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı Yenibaş köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile PKK/Kongra-

Şırnak illeri arasında bulunan Gabbar dağlarında, arazi arama tarama çalışması sürdüren
güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada, Salih Sarıkaya adlı er yaşamını yitirdi.

Gel militanları arasında

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek dağı kırsalında 29 Haziran günü HPG üyeleri ile güvenlik
güçleri arasında çıkan çatışmada, Cudi kod isimli bölge sorumlusu Zeki Tatar ile Şiar kod adlı İsmet Termici

30 Haziran günü Kahramanmaraş ili Enginzek Dağı Kabayırlar mevkiinde, güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada Zeki Tatar ve İsmet Temirci adlı militanlar yaşamını

PKK/KONGRA-GEL militanları
İHD Diyarbakır)

13 Temmuz günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Yenikonak köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
ında çıkan çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi. (22 Temmuz 2004/Ülkede

13 Temmuz günü Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde, korucular ile tarafından PKK/KONGRA-GEL
da çıkan çatışma sonrası 3 militan öldü. (18 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür Gündem-İHD

GEL militanları arasında çıkan
militan yaşamını yitirirken, 9 er de yaralandı. (15 Temmuz 2004/Birgün-İHD Diyarbakır)
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14 Temmuz günü Tunceli’de, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
yaşamını yitirdi. (15 Temmuz 2004/Evrensel

18 Temmuz günü Bitlis ili Tatvan ilçesinin Anadere mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem
Diyarbakır) (DİHA-19.07.2004) (Radikal

19 Temmuz günü Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakoluna PKK
militanları tarafından yapılan silahlı saldırıda
Diyarbakır) (Hürriyet-19.07.2004)

19 Temmuz günü Diyarbakır ili Kulp ilçe merkezinde, güvenlik güçleri ile PKK
arasında çıkan çatışmada; 2 er yaşamını yitirdi, 1 er yaralandı. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem
Diyarbakır)

23 Temmuz günü Hakkari’nin Çukurca ilçe girişinde bulunan bir polis noktasına açılan ateş sonucu çıkan
çatışmada 1 PKK/KONGRA-GEL militanı öldü. (25 Temmuz 2004/ Cumhuriyet
DİHA) (25 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres

26 Temmuz günü Bingöl ili Genç İlçesi Yeniyazı köyü tepesi kırsal alanında güvenlik kuvvetleri ile
PKK/KONGRAGEL militanları arasında çıkan çatışmada; Ahmet Canayakın adlı köy korucusu ile Zafer Turan
isimli er yaşamını yitirirken isimleri açıklanmayan
2004/Diyarbakır Olay – Diyarbakır Söz

Diyarbakır’ın Mardikapı semtinde bulunan polis noktasına, 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırıda,
karakol bekçisi Abbas Yoldaş isimli bekçi öldü, 2 polis memuru ve olay sırasında yoldan geçen Sur Belediye
Başkan Vekili Ali Rıza Çiçek yaralandı. (İHD Diyarbakır) (Yeni Şafak

2 Ağustos günü Bingöl ili Karlıova ilçesinde Karacehenem
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmada “Hamza” kod adlı militan öldü. (3 Ağustos
2004/Yeni Şafak) (İHD Bingöl) (Radikal

2 Ağustos günü Tunceli ili Pülümür ilçesinde yapılan operasyonda,
militanları arasında çıkan çatışmada, “Tekoşin” kod adlı Ruhan Akyıldız , “Seyit Rıza” kod adlı Erdal
Morsümbül ile “Koçer” kod adlı İran uyruklu bir militan yaşamını yitirdi. (4 Ağustos 2004/Evrensel)
(Cumhuriyet-03.08.04)

4 Ağustos günü Ağrı'nın Patnos ilçesinde seyir halindeki polis otomobiline uzaktan ateş açılması sonucu polis
memuru Can Şenca öldü, İsmet Demir isimli
2004/Hürriyet) (Sabah-05.08.04)

Diyarbakır Mardinkapı semtindeki polis noktasına 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırı sonrası 5 Ağustos
günü düzenlenen operasyonda, Mehmet Kızıl ve Mehmet Sait Özgün isimli militanlar öldü. (Radikal
(Yeni Şafak-06.08.04)

7 Ağustos günü Mardin'in Yenişehir semtindeki Yenişehir Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda polis
memurları Adem Ekinci, Mehmet Emin Güner, Kemal Keskin ve Mehmet Bayrak çeşitli yerlerinden yaralandı.
(Cumhuriyet-08.08.04)

7 Ağustos günü Van’ın İpekyolu caddesi H
meydana geldi. Olayda PKK KONGRA
patlaması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı. (9 Ağustos 2004/Diyarbakır Söz) (Yeni Şaf

8 Ağustos günü Hakkari il merkezinde bulunan Biçer mahallesindeki Özel Tim Merkezi’ne, KADEK
KONGRA-GEL militanlarının saldırı düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada, 2 özel tim görevlisinin yaşamını
yitirdiği belirtildi.(13 Ağustos 2004/ Ülked
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14 Temmuz günü Tunceli’de, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL arasında çıkan çatışmada 1 militan
z 2004/Evrensel-İHD Diyarbakır)

18 Temmuz günü Bitlis ili Tatvan ilçesinin Anadere mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem

.07.2004) (Radikal-20.07.2004)

19 Temmuz günü Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakoluna PKK
militanları tarafından yapılan silahlı saldırıda piyade er Abdullah B. yaralandı. (20 Temmuz 2004/Zaman

19 Temmuz günü Diyarbakır ili Kulp ilçe merkezinde, güvenlik güçleri ile PKK-KONGRA
arasında çıkan çatışmada; 2 er yaşamını yitirdi, 1 er yaralandı. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem

n Çukurca ilçe girişinde bulunan bir polis noktasına açılan ateş sonucu çıkan
GEL militanı öldü. (25 Temmuz 2004/ Cumhuriyet-İHD Diyarbakır) (24.07.2004

DİHA) (25 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres-İHD Diyarbakır) (Cumhuriyet- 25.07.2004

26 Temmuz günü Bingöl ili Genç İlçesi Yeniyazı köyü tepesi kırsal alanında güvenlik kuvvetleri ile
PKK/KONGRAGEL militanları arasında çıkan çatışmada; Ahmet Canayakın adlı köy korucusu ile Zafer Turan
isimli er yaşamını yitirirken isimleri açıklanmayan 6 korucu yaralandı. (İHD Bingöl) (28 Temmuz

Diyarbakır Söz-İHD Diyarbakır) (26.07.2004-DİHA) (Radikal-27.07.2004)

Diyarbakır’ın Mardikapı semtinde bulunan polis noktasına, 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırıda,
i Abbas Yoldaş isimli bekçi öldü, 2 polis memuru ve olay sırasında yoldan geçen Sur Belediye

Başkan Vekili Ali Rıza Çiçek yaralandı. (İHD Diyarbakır) (Yeni Şafak-30.07.2004) (Cumhuriyet

2 Ağustos günü Bingöl ili Karlıova ilçesinde Karacehenem Ormanları bölgesinde, güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada “Hamza” kod adlı militan öldü. (3 Ağustos

2004/Yeni Şafak) (İHD Bingöl) (Radikal-03.08.04)

2 Ağustos günü Tunceli ili Pülümür ilçesinde yapılan operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
militanları arasında çıkan çatışmada, “Tekoşin” kod adlı Ruhan Akyıldız , “Seyit Rıza” kod adlı Erdal
Morsümbül ile “Koçer” kod adlı İran uyruklu bir militan yaşamını yitirdi. (4 Ağustos 2004/Evrensel)

4 Ağustos günü Ağrı'nın Patnos ilçesinde seyir halindeki polis otomobiline uzaktan ateş açılması sonucu polis
İsmet Demir isimli polis memuru da yaralandı. (Yeni Şafak

Diyarbakır Mardinkapı semtindeki polis noktasına 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırı sonrası 5 Ağustos
günü düzenlenen operasyonda, Mehmet Kızıl ve Mehmet Sait Özgün isimli militanlar öldü. (Radikal

Yenişehir semtindeki Yenişehir Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda polis
memurları Adem Ekinci, Mehmet Emin Güner, Kemal Keskin ve Mehmet Bayrak çeşitli yerlerinden yaralandı.

7 Ağustos günü Van’ın İpekyolu caddesi Havaalanı kavşağında bulunan polis kontrol noktası yakınında patlama
meydana geldi. Olayda PKK KONGRA-GEL militanları olduğu iddia edilen bir kişi elinde bulunan bombanın
patlaması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı. (9 Ağustos 2004/Diyarbakır Söz) (Yeni Şafak-

8 Ağustos günü Hakkari il merkezinde bulunan Biçer mahallesindeki Özel Tim Merkezi’ne, KADEK
GEL militanlarının saldırı düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada, 2 özel tim görevlisinin yaşamını

yitirdiği belirtildi.(13 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)
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GEL arasında çıkan çatışmada 1 militan

18 Temmuz günü Bitlis ili Tatvan ilçesinin Anadere mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 militan yaşamını yitirdi. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem-İHD

19 Temmuz günü Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakoluna PKK-KONGRA-GEL
yaralandı. (20 Temmuz 2004/Zaman-İHD

KONGRA-GEL militanları
arasında çıkan çatışmada; 2 er yaşamını yitirdi, 1 er yaralandı. (20 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem-İHD

n Çukurca ilçe girişinde bulunan bir polis noktasına açılan ateş sonucu çıkan
İHD Diyarbakır) (24.07.2004-

25.07.2004)

26 Temmuz günü Bingöl ili Genç İlçesi Yeniyazı köyü tepesi kırsal alanında güvenlik kuvvetleri ile
PKK/KONGRAGEL militanları arasında çıkan çatışmada; Ahmet Canayakın adlı köy korucusu ile Zafer Turan

6 korucu yaralandı. (İHD Bingöl) (28 Temmuz
27.07.2004)

Diyarbakır’ın Mardikapı semtinde bulunan polis noktasına, 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırıda,
i Abbas Yoldaş isimli bekçi öldü, 2 polis memuru ve olay sırasında yoldan geçen Sur Belediye

30.07.2004) (Cumhuriyet-29.07.2004)

Ormanları bölgesinde, güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada “Hamza” kod adlı militan öldü. (3 Ağustos

güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL
militanları arasında çıkan çatışmada, “Tekoşin” kod adlı Ruhan Akyıldız , “Seyit Rıza” kod adlı Erdal
Morsümbül ile “Koçer” kod adlı İran uyruklu bir militan yaşamını yitirdi. (4 Ağustos 2004/Evrensel)

4 Ağustos günü Ağrı'nın Patnos ilçesinde seyir halindeki polis otomobiline uzaktan ateş açılması sonucu polis
polis memuru da yaralandı. (Yeni Şafak-05.08.04) (7Ağustos

Diyarbakır Mardinkapı semtindeki polis noktasına 27 Temmuz günü düzenlenen silahlı saldırı sonrası 5 Ağustos
günü düzenlenen operasyonda, Mehmet Kızıl ve Mehmet Sait Özgün isimli militanlar öldü. (Radikal-06.08.04)

Yenişehir semtindeki Yenişehir Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda polis
memurları Adem Ekinci, Mehmet Emin Güner, Kemal Keskin ve Mehmet Bayrak çeşitli yerlerinden yaralandı.

avaalanı kavşağında bulunan polis kontrol noktası yakınında patlama
GEL militanları olduğu iddia edilen bir kişi elinde bulunan bombanın

-09.08.04)

8 Ağustos günü Hakkari il merkezinde bulunan Biçer mahallesindeki Özel Tim Merkezi’ne, KADEK
GEL militanlarının saldırı düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada, 2 özel tim görevlisinin yaşamını
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8 Ağustos günü Diyarbakır’da, Eski Kışla Mahallesi’nde Askerlik Şubesi ile Subay Lojmanları arasındaki
elektrik trafosuna yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu, olay yerinden geçmekte olan Uzman
Çavuş Ergun Gündoğan ve Harun Ayvalık hafif yaralandı. (Evrensel

11 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA/GEL militanları arasında
çıkan çatışmada 2 er yaşamını yitirirken, 5 er de yaralandı. (12 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)

12 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
çıkan çatışmada, askeri bir aracın infilak etmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirirken, 3 er de yaralandı. (17
Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

13 Ağustos günü Van ili Başkale ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
çatışmada 1 er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (14 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal
14.08.04)

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Horu Yaylası'n
Mehmet Köse (50) öldü. (Sabah-14.08.04) (Zaman

14 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmada, bir panzere ateş açılması üzerine panzerde bulunan 4
er yaşamını yitirdi. (17 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Tunceli merkeze bağlı Başakçı karakoluna 15 Ağustos günü roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir er yaralandı.
(Evrensel-16.08.04) (Özgür Gündem

Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK/Kongra
çatışmada Zübeyir Güler (51) adlı köy korucusu öldü. (Birgün

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde 20 Ağustos günü
Çıkan çatışmada polis memurları Recep İşçi ile Fikri Erişçi yaralandı. (Cumhuriyet
Gündem-22.08.04)

Şırnak’ın Fındık Köyü yakınlarında 21 Ağustos
arasında çıkan çatışmada, 2 militan öldü. (Hürriyet

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova kırsalında güvenlik güçleri ile
KADEK/KONGRA-GEL militanları
Ağustos 2004/ Diyarbakır Ekspres) (Yeni Şafak

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri ile KADEK KONGRA
arasında çıkan çatışmada; 2 asker yaşamını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 3 asker de yaralandı. (30 Ağustos
2004/ Ülkede Özgür Gündem)

PKK/Kongra-Gel'e yönelik 27 Ağustos günü Hakkâri'nin Feraşin kesiminde başlatılan operasyonlar sırasında
çıkan çatışmalarda uzman çavuş Mehmet Eroğlu , bir er ve 11 militan hayatını kaybetti. (Radikal
(Zaman-01.09.2004) (Evrensel-01.09.2004)

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Jandarma Karakolu'na 30 Ağustos günü açılan ateş sonucu bir jandarma
er yaralandı. (Cumhuriyet-31.08.04)

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 500 Evler mevkiinde bulunan polis noktasına 6 eylül günü uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırı sonucu polis memuru Fatih Mehmet Zorlu (30) ve bekçi Seyithan Tekin (42)
hayatını kaybetti. (Sabah-07.09.2004) (07.09.2004

Fatma İdem isimli militan, 6 Eylül günü Siirt il girişinde bulunan otogar yakınlarında güvenlik kuvvetleri
tarafından yakalanacağını anlayınca kendisini vurarak intihar etti. (İHD Siirt

8 Eylül günü Van ili Başkale ilçesine bağlı Emdiye köyü yakınlarında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı.(9 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)
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8 Ağustos günü Diyarbakır’da, Eski Kışla Mahallesi’nde Askerlik Şubesi ile Subay Lojmanları arasındaki
elektrik trafosuna yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu, olay yerinden geçmekte olan Uzman

Ayvalık hafif yaralandı. (Evrensel-10.08.04)

11 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA/GEL militanları arasında
çıkan çatışmada 2 er yaşamını yitirirken, 5 er de yaralandı. (12 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)

ğustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL militanları arasında
çıkan çatışmada, askeri bir aracın infilak etmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirirken, 3 er de yaralandı. (17
Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

günü Van ili Başkale ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan
çatışmada 1 er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (14 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal

Horu Yaylası'nda 13 Ağustos günü düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Başkomiser
14.08.04) (Zaman-14.08.04)

14 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
rasında çıkan çatışmada, bir panzere ateş açılması üzerine panzerde bulunan 4

er yaşamını yitirdi. (17 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Tunceli merkeze bağlı Başakçı karakoluna 15 Ağustos günü roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir er yaralandı.
16.08.04) (Özgür Gündem-16.08.2004)

Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK/Kongra-Gel militanları ile köy korucuları arasında 16 Ağustos günü çıkan
çatışmada Zübeyir Güler (51) adlı köy korucusu öldü. (Birgün-18.08.04) (Evrensel-18.08.04)

İlçesi'nde 20 Ağustos günü polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada polis memurları Recep İşçi ile Fikri Erişçi yaralandı. (Cumhuriyet

Şırnak’ın Fındık Köyü yakınlarında 21 Ağustos günü güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
arasında çıkan çatışmada, 2 militan öldü. (Hürriyet-22.08.04)

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova kırsalında güvenlik güçleri ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmada; 1 er yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı. (26

Ağustos 2004/ Diyarbakır Ekspres) (Yeni Şafak-26.08.04) (Evrensel-26.08.04)

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri ile KADEK KONGRA
asında çıkan çatışmada; 2 asker yaşamını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 3 asker de yaralandı. (30 Ağustos

Gel'e yönelik 27 Ağustos günü Hakkâri'nin Feraşin kesiminde başlatılan operasyonlar sırasında
larda uzman çavuş Mehmet Eroğlu , bir er ve 11 militan hayatını kaybetti. (Radikal

01.09.2004)

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Jandarma Karakolu'na 30 Ağustos günü açılan ateş sonucu bir jandarma
31.08.04)

Şanlıurfa karayolundaki 500 Evler mevkiinde bulunan polis noktasına 6 eylül günü uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırı sonucu polis memuru Fatih Mehmet Zorlu (30) ve bekçi Seyithan Tekin (42)

07.09.2004) (07.09.2004-DIHA) (Cumhuriyet-08.09.2004)

Fatma İdem isimli militan, 6 Eylül günü Siirt il girişinde bulunan otogar yakınlarında güvenlik kuvvetleri
tarafından yakalanacağını anlayınca kendisini vurarak intihar etti. (İHD Siirt - 7 Eylül 2004/Diyarbakır Söz)

8 Eylül günü Van ili Başkale ilçesine bağlı Emdiye köyü yakınlarında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı.(9 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)
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8 Ağustos günü Diyarbakır’da, Eski Kışla Mahallesi’nde Askerlik Şubesi ile Subay Lojmanları arasındaki
elektrik trafosuna yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu, olay yerinden geçmekte olan Uzman

11 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA/GEL militanları arasında
çıkan çatışmada 2 er yaşamını yitirirken, 5 er de yaralandı. (12 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)

GEL militanları arasında
çıkan çatışmada, askeri bir aracın infilak etmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirirken, 3 er de yaralandı. (17

GEL militanları arasında çıkan
çatışmada 1 er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (14 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal-14.08.04) (Sabah-

13 Ağustos günü düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Başkomiser

14 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile
rasında çıkan çatışmada, bir panzere ateş açılması üzerine panzerde bulunan 4

Tunceli merkeze bağlı Başakçı karakoluna 15 Ağustos günü roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir er yaralandı.

Gel militanları ile köy korucuları arasında 16 Ağustos günü çıkan
18.08.04)

polis kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada polis memurları Recep İşçi ile Fikri Erişçi yaralandı. (Cumhuriyet-21. 08.2004) (Özgür

günü güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL militanları

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yeşilova kırsalında güvenlik güçleri ile
arasında çıkan çatışmada; 1 er yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı. (26

25 Ağustos günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri ile KADEK KONGRA-GEL militanları
asında çıkan çatışmada; 2 asker yaşamını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 3 asker de yaralandı. (30 Ağustos

Gel'e yönelik 27 Ağustos günü Hakkâri'nin Feraşin kesiminde başlatılan operasyonlar sırasında
larda uzman çavuş Mehmet Eroğlu , bir er ve 11 militan hayatını kaybetti. (Radikal-01.09.2004)

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Jandarma Karakolu'na 30 Ağustos günü açılan ateş sonucu bir jandarma

Şanlıurfa karayolundaki 500 Evler mevkiinde bulunan polis noktasına 6 eylül günü uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırı sonucu polis memuru Fatih Mehmet Zorlu (30) ve bekçi Seyithan Tekin (42)

Fatma İdem isimli militan, 6 Eylül günü Siirt il girişinde bulunan otogar yakınlarında güvenlik kuvvetleri
004/Diyarbakır Söz)

8 Eylül günü Van ili Başkale ilçesine bağlı Emdiye köyü yakınlarında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı.(9 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)
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10 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesi ve Şırnak ili arasında bulunan Yazlıca mevkiinde, güvenlik kuvvetleri ile
militanlar arasında çıkan çatışmada; uzman çavuşlar Süleyman Özcan, Cihat Bozkurt, er Bayram Okçu ve 4
militan yaşamını yitirdi. (11 Eylül 2004 Ülkede Özgür Gündem gazet
11.09.2004)

11 Eylül günü Erzurum’un Karayazı ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis
yaralandı. (Hürriyet-12.09.2004)

17 Eylül günü Diyarbakır-Elazığ arasında yapılan askeri operasyo
çavuşun yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı belirtildi. (18 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

18 Eylül günü Diyarbakır ili Silvan ilçe kırsalında yapılan askeri operasyon sırasında, askeri birlikler ile HPG
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaşamını yitirdi. (19 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

18 Eylül günü Diyarbakır ili Lice
militanları arasında çıkan çatışmada, 7 asker ya

21 Eylül günü Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Çemçe bölgesinde, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 3 militan yaşamını yitirdi. (22 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

21 Eylül günü Tunceli ili Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile KONGRA
çıkan çatışmada, 1 militan yaşamını yitirdi. (22 Eylül 2004/ Sabah)

21 Eylül günü Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Çırtık mezrası
arasında çıkan çatışmada, MHP/HKO üyesi bir kişinin yaralandığı belirtildi. (22 Eylül 2004/ Evrensel)

25 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesinin Herekol dağında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıka
çatışmada, 2 uzman çavuş ile bir asker yaşamını yitirdi. (26 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

1 Ekim günü Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Ergin köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı. (3 E

Tokat kırsalında 29 Eylül günü düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, DHKP
Niyazi kod adlı Sebahattin Yavuz (30), Lütfiye kod adlı Songül Koçyiğit (33), Feride kod adlı Devrim Ağırman
(23) ve Erdoğan kod adlı Mustafa İşeri (33) ve Salih Ç. İsimli militanlar ile astsubay üstçavuş Ahmet Kurt
yaşamını yitirdi. (Milliyet-01.10.2004) (Radikal

Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi bölgesinde 2 ve 3 Ekim gülerinde güvenlik güçleriyle PKK/Kongra
militanları arasında çıkan çatışmada astsubay Serkan Ciddioğlu ve Burhan Şen ile
militan öldü, üç asker yaralandı. (Yeni Şafak
Ülkede Özgür Gündem)

4 Ekim günü Tunceli ili kırsalında güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada Bekir Aslan adlı
HPG militanı yaşamını yitirdi. (İHD Elazığ)

Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 8 Ekim günü güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA
çatışmada 1 militan öldürüldü. (Cumhuriyet

17 Ekim günü Tunceli’nin Ovacık ilçesi
arasında çıkan çatışmada 1 er yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı. (İHD Elazığ/18 Ekim 2004/ Cumhuriyet)

22 Ekim günü Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada 4 asker ve 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. Çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 9 asker de
yaralandı. (23 Ekim 2004/ Ülkede Özgü

23 Ekim günü Tunceli İli Nazimiye ilçe merkezinde güvenlik güçleri ile KONGRA
çıkan çatışmada jandarma onbaşı Timur Ataseven ile jandarma onbaşı Emrah Duran yaşamını yitirdi. (24 Ekim
2004/Ülkede Özdür Gündem)
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vari ilçesi ve Şırnak ili arasında bulunan Yazlıca mevkiinde, güvenlik kuvvetleri ile
militanlar arasında çıkan çatışmada; uzman çavuşlar Süleyman Özcan, Cihat Bozkurt, er Bayram Okçu ve 4
militan yaşamını yitirdi. (11 Eylül 2004 Ülkede Özgür Gündem gazetesi) (Hürriyet-

11 Eylül günü Erzurum’un Karayazı ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis

Elazığ arasında yapılan askeri operasyonlarda meydana gelen çatışmada, 1 uzman
çavuşun yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı belirtildi. (18 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

18 Eylül günü Diyarbakır ili Silvan ilçe kırsalında yapılan askeri operasyon sırasında, askeri birlikler ile HPG
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaşamını yitirdi. (19 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

18 Eylül günü Diyarbakır ili Lice-Kulp ilçeleri kırsalında, operasyon yapan güvenlik kuvvetleri ile HPG
militanları arasında çıkan çatışmada, 7 asker yaşamını yitirdi. (21 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

21 Eylül günü Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Çemçe bölgesinde, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 3 militan yaşamını yitirdi. (22 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

lül günü Tunceli ili Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile KONGRA-GEL militanları arasında
çıkan çatışmada, 1 militan yaşamını yitirdi. (22 Eylül 2004/ Sabah) (Sabah-22.09.2004)

21 Eylül günü Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü Çırtık mezrası yakınlarında, MKP/HKO ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, MHP/HKO üyesi bir kişinin yaralandığı belirtildi. (22 Eylül 2004/ Evrensel)

25 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesinin Herekol dağında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıka
çatışmada, 2 uzman çavuş ile bir asker yaşamını yitirdi. (26 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

1 Ekim günü Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Ergin köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı. (3 Ekim 2004/ Evrensel)

Tokat kırsalında 29 Eylül günü düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, DHKP -
Niyazi kod adlı Sebahattin Yavuz (30), Lütfiye kod adlı Songül Koçyiğit (33), Feride kod adlı Devrim Ağırman

kod adlı Mustafa İşeri (33) ve Salih Ç. İsimli militanlar ile astsubay üstçavuş Ahmet Kurt
01.10.2004) (Radikal-01.10.2004)

Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi bölgesinde 2 ve 3 Ekim gülerinde güvenlik güçleriyle PKK/Kongra
ilitanları arasında çıkan çatışmada astsubay Serkan Ciddioğlu ve Burhan Şen ile Kadri Kömürcü (22) isimli

öldü, üç asker yaralandı. (Yeni Şafak-03.10.04) (Zaman-03.10.04) (Radikal-04.10.04)

i kırsalında güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada Bekir Aslan adlı
HPG militanı yaşamını yitirdi. (İHD Elazığ)

Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 8 Ekim günü güvenlik güçleri ile PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan
n öldürüldü. (Cumhuriyet-09.10.04)

17 Ekim günü Tunceli’nin Ovacık ilçesi Karaoğlan Köyü Buzlutepe mevkiinde güvenlik kuvvetleri ile militanlar
arasında çıkan çatışmada 1 er yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı. (İHD Elazığ/18 Ekim 2004/ Cumhuriyet)

Ekim günü Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada 4 asker ve 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. Çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 9 asker de
yaralandı. (23 Ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

23 Ekim günü Tunceli İli Nazimiye ilçe merkezinde güvenlik güçleri ile KONGRA-GEL militanları arasında
çıkan çatışmada jandarma onbaşı Timur Ataseven ile jandarma onbaşı Emrah Duran yaşamını yitirdi. (24 Ekim

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

vari ilçesi ve Şırnak ili arasında bulunan Yazlıca mevkiinde, güvenlik kuvvetleri ile
militanlar arasında çıkan çatışmada; uzman çavuşlar Süleyman Özcan, Cihat Bozkurt, er Bayram Okçu ve 4

-10.09.2004) (Radikal-

11 Eylül günü Erzurum’un Karayazı ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis

nlarda meydana gelen çatışmada, 1 uzman
çavuşun yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı belirtildi. (18 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

18 Eylül günü Diyarbakır ili Silvan ilçe kırsalında yapılan askeri operasyon sırasında, askeri birlikler ile HPG
militanları arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaşamını yitirdi. (19 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Kulp ilçeleri kırsalında, operasyon yapan güvenlik kuvvetleri ile HPG
şamını yitirdi. (21 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

21 Eylül günü Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Çemçe bölgesinde, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, 3 militan yaşamını yitirdi. (22 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

GEL militanları arasında

yakınlarında, MKP/HKO ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada, MHP/HKO üyesi bir kişinin yaralandığı belirtildi. (22 Eylül 2004/ Evrensel)

25 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesinin Herekol dağında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları arasında çıkan
çatışmada, 2 uzman çavuş ile bir asker yaşamını yitirdi. (26 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

1 Ekim günü Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Ergin köyü kırsalında, güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları

-C'li oldukları belirtilen
Niyazi kod adlı Sebahattin Yavuz (30), Lütfiye kod adlı Songül Koçyiğit (33), Feride kod adlı Devrim Ağırman

kod adlı Mustafa İşeri (33) ve Salih Ç. İsimli militanlar ile astsubay üstçavuş Ahmet Kurt

Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi bölgesinde 2 ve 3 Ekim gülerinde güvenlik güçleriyle PKK/Kongra-Gel
Kadri Kömürcü (22) isimli

04.10.04) (9 Ekim 2004/

i kırsalında güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada Bekir Aslan adlı

GEL militanları arasında çıkan

güvenlik kuvvetleri ile militanlar
arasında çıkan çatışmada 1 er yaşamını yitirirken, 1 er de yaralandı. (İHD Elazığ/18 Ekim 2004/ Cumhuriyet)

Ekim günü Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında güvenlik kuvvetleri ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada 4 asker ve 1 HPG militanı yaşamını yitirdi. Çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 9 asker de

GEL militanları arasında
çıkan çatışmada jandarma onbaşı Timur Ataseven ile jandarma onbaşı Emrah Duran yaşamını yitirdi. (24 Ekim
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Siirt’e bağlı Zivingê Köyü (Gabar Dağı) mevkiinde 24 Ekim günü güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında
çıkan çatışmada Adnan Batur adlı militan öldü. (İHD Siirt)

25 Ekim günü Tunceli'nin Çemişgezek Aliboğazı mevkiinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada bir m
yaşamını yitirdi. (Yeni Şafak-27.10.04)

26 Ekim günü Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünden dönen askerler ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada Ahmet Kuş isimli asker öldü, Serkan Erdoğmuş, Hakan Kaya ve Özkan Karataş isimli erler
yaralandı. (İHD Bingöl) (Radikal-28.10.04)

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Kızılcık köyü kırsalında 26 Ekim günü güvenlik güçleri ile Maoist Komünist Partisi
Halk Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) militanları arasında çıkan çatışmada Orhan Gül, Elif Aslan ve Hasret Ka
Aslan isimli militanlar öldü. (28 Ekim 2004/Diyarbakır Söz) (Cmhuriyet

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kaylak Köyü bölgesinde 28 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda çıkan
çatışmada bir militan öldü. (aa) (Hürriyet

Diyarbakır Valiliği tarafından 29 Ekim günü yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Kaylak köyü kırsalında
yapılan operasyonlarda 9 militanın yaşamını yitirdiği belirtildi. (30 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz)

29 Ekim günü Şırnak ili Küpeli Dağı kırsalında güvenlik güçler
çatışmada 4 militan öldü. (30 Ekim 2004/Evrensel

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Yukarı Doluca köyü yakınlarında 2 Kasım günü güvenlik güçleri ile KONGRA
GEL militanları arasında çıkan çatışmada
Gündem) (Cumhuriyet-02.11.2004) (Cumhuriyet

3 Kasım günü Diyarbakır’ın Silvan ilçe kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda çıkan
çatışmada 1 KONGRA-GEL militanı yaşa

9 Kasım günü Tunceli merkeze bağlı Rubaik köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA
arasında çıkan çatışmada 1 er ile 2 KONGRA

Batman’ın Beşiri ilçesi Gündor yaylasında 20 Kasım günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2
KONGRA-GEL militanı, çıkan çatışmada öldü. (21 Kasım 2004/Evrensel)

Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 11 Aralık günü Jandarma birlikleriyle PKK/Kongra
çatışmada 1 militan öldü. (BİRGÜN

13 Aralık günü Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Dayılar köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA
militanları arasında çıkan çatışmada “Ali Şer” kod adlı Ecevit Bulut ile “Delal” kod adlı Ebru Aslan isimli
militanlar öldü. (14 Aralık 2004/Yeni Şafak)

I.8. Yasadışı Örgüt Cinayetleri, Yaralanmalar
20 Kasım 2003 tarihinde, İstanbul’da HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda yaralanan Sefer
Gündoğdu (35), 13 Ocak günü yaşamını yitirdi. (İHD İstanbul)

15 Kasım 2003'te İstanbul Neve Şalom Sinagogu’na düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve yaklaşık 3 aydır tedavi gören Cela

Dilsiz (38), 9 Şubat günü, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

10.02.04)

9 Mart günü İstanbul’un Kartal ilçesi Yakacık Çarşı mahallesi Ayazma caddesi Koruyolu sokaktaki Hür ve Kabul Edilmiş Büyük
Masonlar Derneği'nin bulunduğu dört katlı binaya, iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda, garson Hüseyin Kurgül ve saldı

Nihat Doğruel öldü. Engin Vural, Bilgehan Bilge, Mehmet Lamba, Bedri Sevim, Ömer Aksu, Kadir Dadaloğlu

yaralandı. (Milliyet-10.03.04)

24 Haziran günü İstanbul’da, Beyazıt
numaralı, 34 BJM 68 plakalı İETT otobüsünde, Millet caddesindeki Kızılay Kan Merkezi önünde patlama
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bağlı Zivingê Köyü (Gabar Dağı) mevkiinde 24 Ekim günü güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında
çıkan çatışmada Adnan Batur adlı militan öldü. (İHD Siirt)

25 Ekim günü Tunceli'nin Çemişgezek Aliboğazı mevkiinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada bir m
27.10.04)

26 Ekim günü Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünden dönen askerler ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada Ahmet Kuş isimli asker öldü, Serkan Erdoğmuş, Hakan Kaya ve Özkan Karataş isimli erler

28.10.04)

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Kızılcık köyü kırsalında 26 Ekim günü güvenlik güçleri ile Maoist Komünist Partisi
HKO) militanları arasında çıkan çatışmada Orhan Gül, Elif Aslan ve Hasret Ka

Aslan isimli militanlar öldü. (28 Ekim 2004/Diyarbakır Söz) (Cmhuriyet-27.10.04)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kaylak Köyü bölgesinde 28 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda çıkan
çatışmada bir militan öldü. (aa) (Hürriyet-29.10.04)

Valiliği tarafından 29 Ekim günü yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Kaylak köyü kırsalında
yapılan operasyonlarda 9 militanın yaşamını yitirdiği belirtildi. (30 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz)

29 Ekim günü Şırnak ili Küpeli Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA-GEL militanları arasında çıkan
çatışmada 4 militan öldü. (30 Ekim 2004/Evrensel-Diyarbakır Ekspres)

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Yukarı Doluca köyü yakınlarında 2 Kasım günü güvenlik güçleri ile KONGRA
GEL militanları arasında çıkan çatışmada Ahmet Çimen isimli militan öldü. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür

02.11.2004) (Cumhuriyet-03.11.2004)

3 Kasım günü Diyarbakır’ın Silvan ilçe kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda çıkan
GEL militanı yaşamını yitirdi. (4 Kasım 2004/Diyarbakır Ekspres)

9 Kasım günü Tunceli merkeze bağlı Rubaik köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA
arasında çıkan çatışmada 1 er ile 2 KONGRA-GEL militanı öldü.(10 Kasım 2004/Birgün)

esi Gündor yaylasında 20 Kasım günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2
GEL militanı, çıkan çatışmada öldü. (21 Kasım 2004/Evrensel)

Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 11 Aralık günü Jandarma birlikleriyle PKK/Kongra-Gel militanları arasında çık
çatışmada 1 militan öldü. (BİRGÜN-12.12.04)

13 Aralık günü Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Dayılar köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA
militanları arasında çıkan çatışmada “Ali Şer” kod adlı Ecevit Bulut ile “Delal” kod adlı Ebru Aslan isimli

litanlar öldü. (14 Aralık 2004/Yeni Şafak)

I.8. Yasadışı Örgüt Cinayetleri, Yaralanmalar
20 Kasım 2003 tarihinde, İstanbul’da HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda yaralanan Sefer
Gündoğdu (35), 13 Ocak günü yaşamını yitirdi. (İHD İstanbul)

15 Kasım 2003'te İstanbul Neve Şalom Sinagogu’na düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve yaklaşık 3 aydır tedavi gören Cela

Dilsiz (38), 9 Şubat günü, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

ilçesi Yakacık Çarşı mahallesi Ayazma caddesi Koruyolu sokaktaki Hür ve Kabul Edilmiş Büyük
Masonlar Derneği'nin bulunduğu dört katlı binaya, iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda, garson Hüseyin Kurgül ve saldı

Bilgehan Bilge, Mehmet Lamba, Bedri Sevim, Ömer Aksu, Kadir Dadaloğlu

24 Haziran günü İstanbul’da, Beyazıt-Soğanlı Siyavuşpaşa hattında çalışan Erdem Kara yönetimindeki ''9
numaralı, 34 BJM 68 plakalı İETT otobüsünde, Millet caddesindeki Kızılay Kan Merkezi önünde patlama
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bağlı Zivingê Köyü (Gabar Dağı) mevkiinde 24 Ekim günü güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında

25 Ekim günü Tunceli'nin Çemişgezek Aliboğazı mevkiinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada bir militan

26 Ekim günü Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünden dönen askerler ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada Ahmet Kuş isimli asker öldü, Serkan Erdoğmuş, Hakan Kaya ve Özkan Karataş isimli erler

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Kızılcık köyü kırsalında 26 Ekim günü güvenlik güçleri ile Maoist Komünist Partisi-
HKO) militanları arasında çıkan çatışmada Orhan Gül, Elif Aslan ve Hasret Kaan

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kaylak Köyü bölgesinde 28 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda çıkan

Valiliği tarafından 29 Ekim günü yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Kaylak köyü kırsalında
yapılan operasyonlarda 9 militanın yaşamını yitirdiği belirtildi. (30 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz)

GEL militanları arasında çıkan

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Yukarı Doluca köyü yakınlarında 2 Kasım günü güvenlik güçleri ile KONGRA-
Ahmet Çimen isimli militan öldü. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür

3 Kasım günü Diyarbakır’ın Silvan ilçe kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda çıkan
mını yitirdi. (4 Kasım 2004/Diyarbakır Ekspres)

9 Kasım günü Tunceli merkeze bağlı Rubaik köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA-GEL militanları
GEL militanı öldü.(10 Kasım 2004/Birgün)

esi Gündor yaylasında 20 Kasım günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2

Gel militanları arasında çıkan

13 Aralık günü Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Dayılar köyü kırsalında güvenlik güçleri ile KONGRA-GEL
militanları arasında çıkan çatışmada “Ali Şer” kod adlı Ecevit Bulut ile “Delal” kod adlı Ebru Aslan isimli

20 Kasım 2003 tarihinde, İstanbul’da HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda yaralanan Sefer

15 Kasım 2003'te İstanbul Neve Şalom Sinagogu’na düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve yaklaşık 3 aydır tedavi gören Celal

Dilsiz (38), 9 Şubat günü, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. (Milliyet-

ilçesi Yakacık Çarşı mahallesi Ayazma caddesi Koruyolu sokaktaki Hür ve Kabul Edilmiş Büyük
Masonlar Derneği'nin bulunduğu dört katlı binaya, iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda, garson Hüseyin Kurgül ve saldırgan

Bilgehan Bilge, Mehmet Lamba, Bedri Sevim, Ömer Aksu, Kadir Dadaloğlu ve Niyazi Gök

Soğanlı Siyavuşpaşa hattında çalışan Erdem Kara yönetimindeki ''97B''
numaralı, 34 BJM 68 plakalı İETT otobüsünde, Millet caddesindeki Kızılay Kan Merkezi önünde patlama
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meydana geldi. Patlamada, bombayı taşıyan Semiran Polat (29) ile Zehra Şahin (40), Kemal Polat (68) ve Feride
Ilgız (50) adlı yolcular öldü, Cansu Şah
Güneş Dağlı, Zeynep Gökalp, Tuba Karaca, Sabriye Koçyiğit, Fazlı Karataş, Ramazan Başak, Erdal Yaşar, İzzet
Kızıltaş, Öznur Karaca, Songül Koçyiğit, Melek Akyalçın ve Recep Bildan yaraland
Güler daha sonra yaptığı açıklamada, “Bomba 25
parçalanarak hayatını kaybetmiştir. Patlama ses bombasıdır. Genç kadın canlı bomba değil, bomba taşıyıcısıdır.
Hedef otobüs ve yolcular değildir. Ses bombası kapalı alanda bu kadar etki meydana getirebiliyor. Patlama,
otobüs hareket halinde olduğu için gerçekleşti” dedi.

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde 27 Aralık günü devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli
ile yapılan saldırıda 2 polis yaralandı. (28 Aralık 2004/ Diyarbakır Olay)

29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında meydana gelen patlamada, 3 temizlik işçisi
yaralandı. İzmir'den İstanbul'a gelen
açan temizlik işçisi Özgür İskender’in parmakları koptu, Cevat Aydemir ve Fatma Kahraman adlı temizlik
işçileri de hafif yaralandı. Patlamayı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütünün askeri kanadı olan
‘Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri’ (FESK) üstlendi.

Tunceli'nin Ardıçlı Heldağı Yaylası'nda bulunan çadırlara 24 Temmuz günü Maoist Komünist Partisi
(MKP)/HKO militanları olduğu iddia edilen kişilerce baskın düzenlendi. Baskında Zeynel Benler (6
öldürülürken, kızı Semra Benler (19) ise ağır yaralandı. (25.07.2004
26.07.2004)

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
düzenlenen bombalı saldırılarda Haydar Baydar (31) ve İran uyruklu Mahdi Pooliki öldü, Hollanda uyruklu
David Ceborian, Eric Hoogerwent ve Abdülnecip Azaghaog, Türkmenistan uyruklu Cennet Babekova, Çin
uyruklu Chen Pingzhou ve Chen Zangming, Ukrayna uyruklu Mandelena Wagecko, Türk vatan
Kırkıl yaralandı. İngiliz haber ajansı Reuter bir web sitesine dayanarak verdiği haberde, saldırıların
sorumluluğunu El Kaide'ye bağlı Ebu Hafs El
(Radikal-11.08.2004) (Yeni Şafak-11.08.2004)

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'sinde 24 Ağustos günü meydana gelen patlamada 7 kişi
yaralandı. (Milliyet-25.08.04) (Özgür Gündem

9 Mart günü İstanbul Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne
yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Lamba, 8 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede öldü. Saldırıları, El Kaide
bağlantılı Ebu Hafs el Mısri Tugayları’nın üstlendiği bildirildi. Grup, İslami bir internet sitesindeki mesajında,
daha fazla saldırı yemini etti. (Evrensel

6 Eylül günü İzmir’in Üçyol semti, Halide Edip Adıvar caddesi istinat duvarına “MLKP” yazılı bombalı pankart
asmak isteyen bir kişi, bombanın patlaması sonucu ellerinden yaralandı. (Özgür Gündem

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E
bir patlama meydana geldi. Patlamada Mardin'in Derik İlçe nufusuna kayıtlı Mesut Sakin (17) adlı bi kişi
hayatını kaybetti. Dörtyol Emniye
İskenderun seferini yapan yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği sırada düzeneğini kendisinin yaptığı
bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. (09.09.2004

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 9 Eylül günü MKP/HKO militanlarınca kaçırıldığı iddia edilen 50 yaşlarındaki
Süleyman Hurmaağaç isimli köylü, 10 Eylül günü öldürülmüş olarak bulundu. (Evrensel

24 Ekim günü Trabzon’da Mc Donalds
sonucu hepsi de 16 yaşında olan Özcan Aras, Derya Değirmenci, Gülcan Toprak, Gülümser Kurt ve Merve
Serdar ile 66 yaşındaki Hasan Koç hafif yaralandı.
günü İstanbul’da gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet
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meydana geldi. Patlamada, bombayı taşıyan Semiran Polat (29) ile Zehra Şahin (40), Kemal Polat (68) ve Feride
Ilgız (50) adlı yolcular öldü, Cansu Şahin, Perihan Ercan, Tugay Arıcı, Eyüp Demir, Erdem Kara, Ayşe Uçmaz,
Güneş Dağlı, Zeynep Gökalp, Tuba Karaca, Sabriye Koçyiğit, Fazlı Karataş, Ramazan Başak, Erdal Yaşar, İzzet
Kızıltaş, Öznur Karaca, Songül Koçyiğit, Melek Akyalçın ve Recep Bildan yaralandı. İstanbul Valisi Muammer
Güler daha sonra yaptığı açıklamada, “Bomba 25-26 yaşlarında bir kadının kucağında patlamıştır. Kadın
parçalanarak hayatını kaybetmiştir. Patlama ses bombasıdır. Genç kadın canlı bomba değil, bomba taşıyıcısıdır.

yolcular değildir. Ses bombası kapalı alanda bu kadar etki meydana getirebiliyor. Patlama,
otobüs hareket halinde olduğu için gerçekleşti” dedi.

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde 27 Aralık günü devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli
ile yapılan saldırıda 2 polis yaralandı. (28 Aralık 2004/ Diyarbakır Olay)

29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında meydana gelen patlamada, 3 temizlik işçisi
İzmir'den İstanbul'a gelen 'Rize' isimli uçakta, içine patlayıcı madde yerleştirildiği öğrenilen cüzdanı

açan temizlik işçisi Özgür İskender’in parmakları koptu, Cevat Aydemir ve Fatma Kahraman adlı temizlik
Patlamayı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütünün askeri kanadı olan

kirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri’ (FESK) üstlendi.

Tunceli'nin Ardıçlı Heldağı Yaylası'nda bulunan çadırlara 24 Temmuz günü Maoist Komünist Partisi
(MKP)/HKO militanları olduğu iddia edilen kişilerce baskın düzenlendi. Baskında Zeynel Benler (6
öldürülürken, kızı Semra Benler (19) ise ağır yaralandı. (25.07.2004-DİHA)(İHD Diyarbakır) (Hürriyet

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
Haydar Baydar (31) ve İran uyruklu Mahdi Pooliki öldü, Hollanda uyruklu

David Ceborian, Eric Hoogerwent ve Abdülnecip Azaghaog, Türkmenistan uyruklu Cennet Babekova, Çin
uyruklu Chen Pingzhou ve Chen Zangming, Ukrayna uyruklu Mandelena Wagecko, Türk vatan
Kırkıl yaralandı. İngiliz haber ajansı Reuter bir web sitesine dayanarak verdiği haberde, saldırıların
sorumluluğunu El Kaide'ye bağlı Ebu Hafs El-Mısri Tugayları adlı grubun üstlendiğini duyurdu. (İHD İstanbul)

11.08.2004)

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'sinde 24 Ağustos günü meydana gelen patlamada 7 kişi
25.08.04) (Özgür Gündem-26.08.04)

9 Mart günü İstanbul Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne
yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Lamba, 8 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede öldü. Saldırıları, El Kaide
bağlantılı Ebu Hafs el Mısri Tugayları’nın üstlendiği bildirildi. Grup, İslami bir internet sitesindeki mesajında,

saldırı yemini etti. (Evrensel-11.08.04) (İHD İstanbul)

6 Eylül günü İzmir’in Üçyol semti, Halide Edip Adıvar caddesi istinat duvarına “MLKP” yazılı bombalı pankart
asmak isteyen bir kişi, bombanın patlaması sonucu ellerinden yaralandı. (Özgür Gündem-07.0

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E-91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında 8 Eylül günü
bir patlama meydana geldi. Patlamada Mardin'in Derik İlçe nufusuna kayıtlı Mesut Sakin (17) adlı bi kişi
hayatını kaybetti. Dörtyol Emniyet Müdürlüğü, Sakin'in olay saatine yakın köprüden geçecek olan Mersin
İskenderun seferini yapan yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği sırada düzeneğini kendisinin yaptığı
bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. (09.09.2004-DIHA) (Hürriyet-09.09.2004)

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 9 Eylül günü MKP/HKO militanlarınca kaçırıldığı iddia edilen 50 yaşlarındaki
Süleyman Hurmaağaç isimli köylü, 10 Eylül günü öldürülmüş olarak bulundu. (Evrensel-11.09.2004)

24 Ekim günü Trabzon’da Mc Donalds restoranının kapısına el yapımı ve parça tesirli bomba atıldı. Patlama
sonucu hepsi de 16 yaşında olan Özcan Aras, Derya Değirmenci, Gülcan Toprak, Gülümser Kurt ve Merve
Serdar ile 66 yaşındaki Hasan Koç hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Yasin Hayal, 30 Ekim
günü İstanbul’da gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet-25.10.04)
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meydana geldi. Patlamada, bombayı taşıyan Semiran Polat (29) ile Zehra Şahin (40), Kemal Polat (68) ve Feride
in, Perihan Ercan, Tugay Arıcı, Eyüp Demir, Erdem Kara, Ayşe Uçmaz,

Güneş Dağlı, Zeynep Gökalp, Tuba Karaca, Sabriye Koçyiğit, Fazlı Karataş, Ramazan Başak, Erdal Yaşar, İzzet
ı. İstanbul Valisi Muammer

26 yaşlarında bir kadının kucağında patlamıştır. Kadın
parçalanarak hayatını kaybetmiştir. Patlama ses bombasıdır. Genç kadın canlı bomba değil, bomba taşıyıcısıdır.

yolcular değildir. Ses bombası kapalı alanda bu kadar etki meydana getirebiliyor. Patlama,

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde 27 Aralık günü devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli

29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında meydana gelen patlamada, 3 temizlik işçisi
ı madde yerleştirildiği öğrenilen cüzdanı

açan temizlik işçisi Özgür İskender’in parmakları koptu, Cevat Aydemir ve Fatma Kahraman adlı temizlik
Patlamayı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütünün askeri kanadı olan

Tunceli'nin Ardıçlı Heldağı Yaylası'nda bulunan çadırlara 24 Temmuz günü Maoist Komünist Partisi
(MKP)/HKO militanları olduğu iddia edilen kişilerce baskın düzenlendi. Baskında Zeynel Benler (63)

DİHA)(İHD Diyarbakır) (Hürriyet-

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
Haydar Baydar (31) ve İran uyruklu Mahdi Pooliki öldü, Hollanda uyruklu

David Ceborian, Eric Hoogerwent ve Abdülnecip Azaghaog, Türkmenistan uyruklu Cennet Babekova, Çin
uyruklu Chen Pingzhou ve Chen Zangming, Ukrayna uyruklu Mandelena Wagecko, Türk vatandaşı Behiye
Kırkıl yaralandı. İngiliz haber ajansı Reuter bir web sitesine dayanarak verdiği haberde, saldırıların

Mısri Tugayları adlı grubun üstlendiğini duyurdu. (İHD İstanbul)

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'sinde 24 Ağustos günü meydana gelen patlamada 7 kişi

9 Mart günü İstanbul Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne düzenlenen saldırıda
yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Lamba, 8 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede öldü. Saldırıları, El Kaide
bağlantılı Ebu Hafs el Mısri Tugayları’nın üstlendiği bildirildi. Grup, İslami bir internet sitesindeki mesajında,

6 Eylül günü İzmir’in Üçyol semti, Halide Edip Adıvar caddesi istinat duvarına “MLKP” yazılı bombalı pankart
07.09.2004)

91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında 8 Eylül günü
bir patlama meydana geldi. Patlamada Mardin'in Derik İlçe nufusuna kayıtlı Mesut Sakin (17) adlı bi kişi

t Müdürlüğü, Sakin'in olay saatine yakın köprüden geçecek olan Mersin-
İskenderun seferini yapan yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği sırada düzeneğini kendisinin yaptığı

09.09.2004)

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 9 Eylül günü MKP/HKO militanlarınca kaçırıldığı iddia edilen 50 yaşlarındaki
11.09.2004)

restoranının kapısına el yapımı ve parça tesirli bomba atıldı. Patlama
sonucu hepsi de 16 yaşında olan Özcan Aras, Derya Değirmenci, Gülcan Toprak, Gülümser Kurt ve Merve

ülen Yasin Hayal, 30 Ekim
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I.9. Resmi Hata ve İhmal
İstanbul Kartal Kaymakamı Dursun Ali Şahin
yaralanan Yıldız Gürsel'i kabul etmedikleri gerekçesiyle, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi yetkilileri hakkında yasal işlem yapılması için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
Şahin, kazada yanarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Yıldız Gürsel'in
GATA Hastanesi'ne ambulansla sevki yapıldığını belirterek, Gürsel'in hastane yetkililerince geri çevrildiğini
ifade etti. Şahin'in yazısında “İlimiz Anadolu Yakası Yanık Tedavi Merkezi'nin, sadece komutanlığınızın GAT
nezdinde bulunması nedeniyle, hastanın nakli bu hastaneye yönlendirilmiştir. Olağanüstü bir durumda, GATA
Hastanesi'nce kabulü yapılmayan hastanın ölümüne sebebiyet veren yetkililer hakkında kanuni işlemin yapılması
takdirlerinize maruzdur” denildi.

Hakkari’de Devlet Hastanesi’nde 6 yıl önce kurulan Hemodiyaliz Ünitesi’nde uzman doktor olmadığı için,
böbrek hastası olan Zeynep Kahraman(18), İbrahim Duman(13), Nusret Yıldız(55), S
Oğuz (40) isimli hastalar, zamanında hemodiyaliz ünit
yaşamlarını yitirdi. (18.04.2004-Hürriyet)

2 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İrfan Kuzu, 22 Ocak günü İstanbul’da etkili olan kar
yağışı sırasında önlem almayarak, küçük yaştaki Atala
olan ve ölümünde sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında dava açılması için, hukuki girişimlerde
bulunulmasını talep etti. (İHD İstanbul)

27 Nisan günü Ankara’da, doğum öncesi kontrol için Zübeyde Hanım D
hamile Öznur Tosun Çınar (18) ve bebeği, cihazların yetersiz olduğu gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk
edilmeye çalışılırken öldü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. (Zaman

Malatya'da 4 Mayıs günü, 2 Mayıs günü
Salköprü mahallesi Sanayi caddesi'nde bir evde rehin tutulan Denizhan Özdemir (15), polisin eve çilingir
yardımıyla girmeye çalışması üzerine Bozkurt tar
paylaşımından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, Özdemir’i öldüren Bozkurt, aynı silahla intihar etti.

Denizli Anafartalar mahallesinde 31 Mayıs günü, Denizli Belediyesi görevlilerinin onarım çalı
3 metre uzunluğunda, 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen Ali Yeşiltaş (11) adlı çocuk, kenarda
yığılı toprağın üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Belediye yetkilileri kazanın dikkatsizlikten
kaynaklandığını belirterek, "Biz yine de ihmal olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Belediye yetkilileri kazanın
ardından, daha önce hiçbir önlem alınmayan çukurun etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek,. 'Çevreye verdiğimiz
rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Denizli Belediyes

Sağlık Bakanlığı, ölümlere neden olduğu gerekçesiyle Avrupa'da yasaklanan TRI marka kalp kapakçığı takılan
SSK'lı sekiz hastanın öldüğünü açıkladı. Milliyet gazetesinin ölen iki kişinin ismine ulaşmasından sonra
açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, yedi ilde kapakçık takılan 227 hastadan sekizinin öldüğünü bildirdi. Halen TRI
marka kapakçıkla dolaşan 219 kişinin ilgili hastanelerce ilk iki yılda 3 ayda bir, sonrasında ise 6 ayda bir
kardiyolojik kontrollerinin yapıldığı kaydedild

15 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kasım Dinçer, şu beyanda bulundu: “Oğlum Baran
Dinçer(1995), 8 Haziran günü damdan düştü; Van Devlet Hastanesi’ne götürdük. Daha sonra Van 100. Yıl
Üniversitesine sevk edildi. Çocuk acilde bulunan bir doktor durumunun iyi olduğunu ve ameliyat etmeyeceğini
belirtti; müdahale yapılmadı. Oğlum hastane koridorunda, 3,5 saat bekledikten sonra yaşamını yitirdi.” (İHD
Van)

17 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ramazan Çelik
çocukları Seyit Ömer Çelik (6)ile Ebru Çelik’in (11) vücutlarında mutfakta gaz sızıntısından çıkan yangın
sonucu ikinci derece yanık oluştuğunu, çocuklarını Patnos Devlet Hastanesi götürdüklerini, oradan da Van
Devlet Hastanesine sevk edildiğini, Van Devlet hastanesinden 100.yıl üniv. Araştırma Hastanesine sevkinin
yapıldığını, Araştırma Hastanesi’nde 3 saat beklettikten sonra Erzurum’a sevk edildiğini, ancak sevk edilen
çocukları için ambulans verilmediğini, saatlerce V
Valisinin ambulans vermesiyle çocukların saat 24.00’da Erzurum’a götürüldüğünü belirtti. (İHD Van)
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I.9. Resmi Hata ve İhmal
Dursun Ali Şahin, ilçede 24 Şubat günü meydana gelen tanker kazasında yanarak

etmedikleri gerekçesiyle, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi yetkilileri hakkında yasal işlem yapılması için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
Şahin, kazada yanarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Yıldız Gürsel'in, birinci derecede yanık tedavisi için
GATA Hastanesi'ne ambulansla sevki yapıldığını belirterek, Gürsel'in hastane yetkililerince geri çevrildiğini

İlimiz Anadolu Yakası Yanık Tedavi Merkezi'nin, sadece komutanlığınızın GAT
nezdinde bulunması nedeniyle, hastanın nakli bu hastaneye yönlendirilmiştir. Olağanüstü bir durumda, GATA
Hastanesi'nce kabulü yapılmayan hastanın ölümüne sebebiyet veren yetkililer hakkında kanuni işlemin yapılması

de 6 yıl önce kurulan Hemodiyaliz Ünitesi’nde uzman doktor olmadığı için,
böbrek hastası olan Zeynep Kahraman(18), İbrahim Duman(13), Nusret Yıldız(55), Sabri Kaya(60) ve Hansi

zamanında hemodiyaliz ünitesine bağlanamadıkları için Mart ve Nisan aylarında
Hürriyet)

2 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İrfan Kuzu, 22 Ocak günü İstanbul’da etkili olan kar
yağışı sırasında önlem almayarak, küçük yaştaki Atalay Kemaloğlu’nun donarak yaşamını yitirmesine neden
olan ve ölümünde sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında dava açılması için, hukuki girişimlerde
bulunulmasını talep etti. (İHD İstanbul)

27 Nisan günü Ankara’da, doğum öncesi kontrol için Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi’ne giden 6.5 aylık
hamile Öznur Tosun Çınar (18) ve bebeği, cihazların yetersiz olduğu gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk
edilmeye çalışılırken öldü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. (Zaman

Malatya'da 4 Mayıs günü, 2 Mayıs günü fidyeci Abidin Bozkurt tarafından Ankara’da kaçırılan ve Malatya
Salköprü mahallesi Sanayi caddesi'nde bir evde rehin tutulan Denizhan Özdemir (15), polisin eve çilingir
yardımıyla girmeye çalışması üzerine Bozkurt tarafından öldürüldü. Kaçırılma olayının bir uyuşturucu
paylaşımından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, Özdemir’i öldüren Bozkurt, aynı silahla intihar etti.

Denizli Anafartalar mahallesinde 31 Mayıs günü, Denizli Belediyesi görevlilerinin onarım çalı
3 metre uzunluğunda, 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen Ali Yeşiltaş (11) adlı çocuk, kenarda
yığılı toprağın üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Belediye yetkilileri kazanın dikkatsizlikten

terek, "Biz yine de ihmal olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Belediye yetkilileri kazanın
ardından, daha önce hiçbir önlem alınmayan çukurun etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek,. 'Çevreye verdiğimiz
rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Denizli Belediyesi' yazılı bir de levha koydu.

Sağlık Bakanlığı, ölümlere neden olduğu gerekçesiyle Avrupa'da yasaklanan TRI marka kalp kapakçığı takılan
SSK'lı sekiz hastanın öldüğünü açıkladı. Milliyet gazetesinin ölen iki kişinin ismine ulaşmasından sonra

an Sağlık Bakanlığı, yedi ilde kapakçık takılan 227 hastadan sekizinin öldüğünü bildirdi. Halen TRI
marka kapakçıkla dolaşan 219 kişinin ilgili hastanelerce ilk iki yılda 3 ayda bir, sonrasında ise 6 ayda bir
kardiyolojik kontrollerinin yapıldığı kaydedildi. (Milliyet-05.06.2004)

15 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kasım Dinçer, şu beyanda bulundu: “Oğlum Baran
Dinçer(1995), 8 Haziran günü damdan düştü; Van Devlet Hastanesi’ne götürdük. Daha sonra Van 100. Yıl

uk acilde bulunan bir doktor durumunun iyi olduğunu ve ameliyat etmeyeceğini
belirtti; müdahale yapılmadı. Oğlum hastane koridorunda, 3,5 saat bekledikten sonra yaşamını yitirdi.” (İHD

17 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ramazan Çelik şu beyanlarda bulundu: 23 Nisan günü
çocukları Seyit Ömer Çelik (6)ile Ebru Çelik’in (11) vücutlarında mutfakta gaz sızıntısından çıkan yangın
sonucu ikinci derece yanık oluştuğunu, çocuklarını Patnos Devlet Hastanesi götürdüklerini, oradan da Van

astanesine sevk edildiğini, Van Devlet hastanesinden 100.yıl üniv. Araştırma Hastanesine sevkinin
yapıldığını, Araştırma Hastanesi’nde 3 saat beklettikten sonra Erzurum’a sevk edildiğini, ancak sevk edilen
çocukları için ambulans verilmediğini, saatlerce Van otogarında kollarında serum ile bekletildiklerini, Van
Valisinin ambulans vermesiyle çocukların saat 24.00’da Erzurum’a götürüldüğünü belirtti. (İHD Van)
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, ilçede 24 Şubat günü meydana gelen tanker kazasında yanarak
etmedikleri gerekçesiyle, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa

Eğitim Hastanesi yetkilileri hakkında yasal işlem yapılması için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
, birinci derecede yanık tedavisi için

GATA Hastanesi'ne ambulansla sevki yapıldığını belirterek, Gürsel'in hastane yetkililerince geri çevrildiğini
İlimiz Anadolu Yakası Yanık Tedavi Merkezi'nin, sadece komutanlığınızın GATA

nezdinde bulunması nedeniyle, hastanın nakli bu hastaneye yönlendirilmiştir. Olağanüstü bir durumda, GATA
Hastanesi'nce kabulü yapılmayan hastanın ölümüne sebebiyet veren yetkililer hakkında kanuni işlemin yapılması

de 6 yıl önce kurulan Hemodiyaliz Ünitesi’nde uzman doktor olmadığı için,
abri Kaya(60) ve Hansi

Mart ve Nisan aylarında

2 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İrfan Kuzu, 22 Ocak günü İstanbul’da etkili olan kar
y Kemaloğlu’nun donarak yaşamını yitirmesine neden

olan ve ölümünde sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında dava açılması için, hukuki girişimlerde

oğum Hastanesi’ne giden 6.5 aylık
hamile Öznur Tosun Çınar (18) ve bebeği, cihazların yetersiz olduğu gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk
edilmeye çalışılırken öldü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. (Zaman-29.04.04)

fidyeci Abidin Bozkurt tarafından Ankara’da kaçırılan ve Malatya
Salköprü mahallesi Sanayi caddesi'nde bir evde rehin tutulan Denizhan Özdemir (15), polisin eve çilingir

afından öldürüldü. Kaçırılma olayının bir uyuşturucu
paylaşımından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, Özdemir’i öldüren Bozkurt, aynı silahla intihar etti.

Denizli Anafartalar mahallesinde 31 Mayıs günü, Denizli Belediyesi görevlilerinin onarım çalışmaları için açtığı
3 metre uzunluğunda, 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen Ali Yeşiltaş (11) adlı çocuk, kenarda
yığılı toprağın üzerine dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Belediye yetkilileri kazanın dikkatsizlikten

terek, "Biz yine de ihmal olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Belediye yetkilileri kazanın
ardından, daha önce hiçbir önlem alınmayan çukurun etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek,. 'Çevreye verdiğimiz

Sağlık Bakanlığı, ölümlere neden olduğu gerekçesiyle Avrupa'da yasaklanan TRI marka kalp kapakçığı takılan
SSK'lı sekiz hastanın öldüğünü açıkladı. Milliyet gazetesinin ölen iki kişinin ismine ulaşmasından sonra

an Sağlık Bakanlığı, yedi ilde kapakçık takılan 227 hastadan sekizinin öldüğünü bildirdi. Halen TRI
marka kapakçıkla dolaşan 219 kişinin ilgili hastanelerce ilk iki yılda 3 ayda bir, sonrasında ise 6 ayda bir

15 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Kasım Dinçer, şu beyanda bulundu: “Oğlum Baran
Dinçer(1995), 8 Haziran günü damdan düştü; Van Devlet Hastanesi’ne götürdük. Daha sonra Van 100. Yıl

uk acilde bulunan bir doktor durumunun iyi olduğunu ve ameliyat etmeyeceğini
belirtti; müdahale yapılmadı. Oğlum hastane koridorunda, 3,5 saat bekledikten sonra yaşamını yitirdi.” (İHD

şu beyanlarda bulundu: 23 Nisan günü
çocukları Seyit Ömer Çelik (6)ile Ebru Çelik’in (11) vücutlarında mutfakta gaz sızıntısından çıkan yangın
sonucu ikinci derece yanık oluştuğunu, çocuklarını Patnos Devlet Hastanesi götürdüklerini, oradan da Van

astanesine sevk edildiğini, Van Devlet hastanesinden 100.yıl üniv. Araştırma Hastanesine sevkinin
yapıldığını, Araştırma Hastanesi’nde 3 saat beklettikten sonra Erzurum’a sevk edildiğini, ancak sevk edilen

an otogarında kollarında serum ile bekletildiklerini, Van
Valisinin ambulans vermesiyle çocukların saat 24.00’da Erzurum’a götürüldüğünü belirtti. (İHD Van)
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27 Haziran günü İstanbul Beşiktaş'ta, 10 metrelik kuyuya düşen 3 yaşındaki
Şişli'den yola çıkan yola çıkan itfaiye ekibi, NATO görev kartı olmadığı gerekçesiyle olay mahalline alınmadı.
Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda itfaiye ekibi olay yerine alındı. Ancak, küçük çocuk hayatını kaybetti.
Kuyudan çıkarılan çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, itfaiyenin görevini yapmasına engel olan
güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlatıldı. (Cumhuriyet

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde 7 Temmuz günü otomobile benzin koyarken bidonun alev a
sonucu yanan İsmail Ecer (45), ambulans bulamadığı için minibüsle 36 saatlik yolculuk yaparak getirildiği
Adana’da yaşamını yitirdi. Ecer, kardeşi Ferhat Ecer’e ait minibüsle Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Ecer, sırasıyla Şırnak ve Diyarbakır devlet hastaneleri ile Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Fakülte hastanesinde de yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle Ecer, son
olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk
minibüsünün ulaşım için yetersiz olduğunu ve kliması bulunmadığını belirtip ambulans isteyen Ecer’in
yakınlarının bu isteği ‘Ambulansımız yok’ denilerek reddedildi. Ecer’i minibüsün koltuğuna yerleştirdikleri
süngerin üstüne yatıran yakınları bu şekilde Adana’ya getirdi.

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kırca köyünde 20 Temmuz günü, yere sarkan tellerden geçen 30 bin kw’lık
elektrik akımına kapılan Cemil Canpolat, hayatını kaybetti. (Özgür Gündem

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Ahmet Yener İlköğretim Okulu öğrencisi Emre Köroğlu (8), konteynır sınıfta
elektrik çarpması sonucu öldü. Emre, 24 Eylül günü bahçede oynarken, topu okulda “derslik” olarak kullanılan
konteynerin üzerine kaçtı. Konteynere tırmanan Emre, iki konteynırın arasındaki açıkta kalan elektrik kablosuna
değince hayatını kaybetti. Olayın ardından Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul görevlileri hakkında
soruşturma başlattı. Köroğlu'nun babası Hüseyin Köroğlu ise o
sonra kendilerine yakacak yardımı yapmayı teklif ettiğini iddia ederek şikâyetçi olduğunu belirtti. (Milliyet
28.09.2004) (Radikal-29.09.2004)

İzmir'de 2 yıl önce yapılan Fatih Mehmet İlköğretim Okulu binasını
öğrencilerin üzerine döküldü. Mehmet Çirik (8), Büşra Dereli (9), Mehmet Ali Acar (9) ile Merve Seyrek (8)
isimli öğrenciler üzerine düşen sıva parçalarıyla yaralandılar. (Milliyet

Batman 19 Mayıs İlköğretim Okulu 7/D sınıfı öğrencisi Fırat Engin (15), 1 Ekim günü okula geç gelince idare
tarafından sınıf arkadaşı Ramazan Tunç ile birlikte, bahçedeki trafo kulübesinin üstünde bulunan sıraları sınıfa
taşıma cezasına çarptırıldı. Sekiz metre yüksekliğ
merdiven dayayıp tırmanan öğrencilerden Engin, taşıdığı sıranın açıktaki alüminyum kablolara değmesi üzerine
akıma kapılarak öldü. Olayda Engin'i kurtarmaya çalışan Tunç da akıma kapılarak yaral

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 18 Ekim günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen Saimbeyli ilçesinin düşman
işgalinden kurtuluşunun 84. yılı kutlamaları sırasında kurtuluş törenlerine renk katmak için ateşlenen top, 1
yaşındaki Fatma Yener’in ölümüne, annesi Döne Yener’in de yaralanmasına neden oldu. (Zaman

Hatay merkeze bağlı Günyazı Köyü İlköğretim Okulu’nun istinad duvarı 25 Ekim günü göçtü. Birinci sınıf
öğrencisi Onur Genç (6) göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti,

İstanbul Acıbadem’deki 60’ıncı Yıl Anadolu İlköğretim Okulu ve Ferudun Tümer Anaokulu’nda okuyan
yaklaşık 550 öğrenci ve 20 öğretmen, 10 Kasım günü yemekten zehirlendi. Her iki okula da hizmet veren Doruk
Yemek Fabrikası’nın Tarım İl Müdürlüğü’nden gıda sicilinin olmadığı, çalışma ve üretim izninin ise henüz
verilmediği belirlendi. (Hürriyet-14.11.2004)

Antalya'da 15 Kasım günü, Serik Lisesi 1. sınıf öğrencisi Süheyla Yöntem (14), Çevreyolu üzerinde
Teomanpaşa Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isterken üzeri açık bırakılan ve yağmur suyuyla dolan rögar
kanalına düşerek boğuldu. Küçük kızın cesedi, 200 metre ileride rögar kanalının döküldüğü su kanalında
çalılıklara takılı halde bulundu. Süheyla Yöntem’in aile
bulundu. Belediyeden, noter aracılığıyla ihtarda bulunarak, toplam 160 milyar liralık maddi ve manevi tazminat
da talep edildiğini belirten ailenin avukatı Ümit Uysal, suç duyurusu için hazırlanan dil
savcılığına verdi. Uysal, dilekçeyi verirken Süheyla Yöntem’in ölümüne sebep olan rögar çukurunun kapağının
genç kızın ölümünden önce de uzun süredir açık kaldığını ve kapağın çukurun kenarında bırakıldığını, rögar
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27 Haziran günü İstanbul Beşiktaş'ta, 10 metrelik kuyuya düşen 3 yaşındaki Bekir Ersen
Şişli'den yola çıkan yola çıkan itfaiye ekibi, NATO görev kartı olmadığı gerekçesiyle olay mahalline alınmadı.
Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda itfaiye ekibi olay yerine alındı. Ancak, küçük çocuk hayatını kaybetti.

nazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, itfaiyenin görevini yapmasına engel olan
güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlatıldı. (Cumhuriyet-28.06.2004)

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde 7 Temmuz günü otomobile benzin koyarken bidonun alev a
sonucu yanan İsmail Ecer (45), ambulans bulamadığı için minibüsle 36 saatlik yolculuk yaparak getirildiği
Adana’da yaşamını yitirdi. Ecer, kardeşi Ferhat Ecer’e ait minibüsle Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

er, sırasıyla Şırnak ve Diyarbakır devlet hastaneleri ile Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Fakülte hastanesinde de yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle Ecer, son
olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Gittikleri her hastanede, köy
minibüsünün ulaşım için yetersiz olduğunu ve kliması bulunmadığını belirtip ambulans isteyen Ecer’in
yakınlarının bu isteği ‘Ambulansımız yok’ denilerek reddedildi. Ecer’i minibüsün koltuğuna yerleştirdikleri

üstüne yatıran yakınları bu şekilde Adana’ya getirdi. (Hürriyet-10.07.2004)

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kırca köyünde 20 Temmuz günü, yere sarkan tellerden geçen 30 bin kw’lık
elektrik akımına kapılan Cemil Canpolat, hayatını kaybetti. (Özgür Gündem-21.07.2004)

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Ahmet Yener İlköğretim Okulu öğrencisi Emre Köroğlu (8), konteynır sınıfta
elektrik çarpması sonucu öldü. Emre, 24 Eylül günü bahçede oynarken, topu okulda “derslik” olarak kullanılan

Konteynere tırmanan Emre, iki konteynırın arasındaki açıkta kalan elektrik kablosuna
değince hayatını kaybetti. Olayın ardından Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul görevlileri hakkında
soruşturma başlattı. Köroğlu'nun babası Hüseyin Köroğlu ise okul yöneticilerinin çocuğunun ölümünden hemen
sonra kendilerine yakacak yardımı yapmayı teklif ettiğini iddia ederek şikâyetçi olduğunu belirtti. (Milliyet

İzmir'de 2 yıl önce yapılan Fatih Mehmet İlköğretim Okulu binasının tavan sıvaları, 30 Eylül günü ders sırasında
öğrencilerin üzerine döküldü. Mehmet Çirik (8), Büşra Dereli (9), Mehmet Ali Acar (9) ile Merve Seyrek (8)
isimli öğrenciler üzerine düşen sıva parçalarıyla yaralandılar. (Milliyet-01.10.2004)

İlköğretim Okulu 7/D sınıfı öğrencisi Fırat Engin (15), 1 Ekim günü okula geç gelince idare
tarafından sınıf arkadaşı Ramazan Tunç ile birlikte, bahçedeki trafo kulübesinin üstünde bulunan sıraları sınıfa
taşıma cezasına çarptırıldı. Sekiz metre yüksekliğindeki, 31 bin 500 voltluk gerilim hatlarının geçtiği trafoya
merdiven dayayıp tırmanan öğrencilerden Engin, taşıdığı sıranın açıktaki alüminyum kablolara değmesi üzerine
akıma kapılarak öldü. Olayda Engin'i kurtarmaya çalışan Tunç da akıma kapılarak yaralandı. (Radikal

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 18 Ekim günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen Saimbeyli ilçesinin düşman
işgalinden kurtuluşunun 84. yılı kutlamaları sırasında kurtuluş törenlerine renk katmak için ateşlenen top, 1

Yener’in ölümüne, annesi Döne Yener’in de yaralanmasına neden oldu. (Zaman

Hatay merkeze bağlı Günyazı Köyü İlköğretim Okulu’nun istinad duvarı 25 Ekim günü göçtü. Birinci sınıf
öğrencisi Onur Genç (6) göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti, 4 öğrenci yaralandı. (Yeni Şafak

İstanbul Acıbadem’deki 60’ıncı Yıl Anadolu İlköğretim Okulu ve Ferudun Tümer Anaokulu’nda okuyan
yaklaşık 550 öğrenci ve 20 öğretmen, 10 Kasım günü yemekten zehirlendi. Her iki okula da hizmet veren Doruk

Fabrikası’nın Tarım İl Müdürlüğü’nden gıda sicilinin olmadığı, çalışma ve üretim izninin ise henüz
14.11.2004)

Antalya'da 15 Kasım günü, Serik Lisesi 1. sınıf öğrencisi Süheyla Yöntem (14), Çevreyolu üzerinde
ahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isterken üzeri açık bırakılan ve yağmur suyuyla dolan rögar

kanalına düşerek boğuldu. Küçük kızın cesedi, 200 metre ileride rögar kanalının döküldüğü su kanalında
çalılıklara takılı halde bulundu. Süheyla Yöntem’in ailesi, Kepez Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulundu. Belediyeden, noter aracılığıyla ihtarda bulunarak, toplam 160 milyar liralık maddi ve manevi tazminat
da talep edildiğini belirten ailenin avukatı Ümit Uysal, suç duyurusu için hazırlanan dil
savcılığına verdi. Uysal, dilekçeyi verirken Süheyla Yöntem’in ölümüne sebep olan rögar çukurunun kapağının
genç kızın ölümünden önce de uzun süredir açık kaldığını ve kapağın çukurun kenarında bırakıldığını, rögar
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Bekir Ersen’i kurtarmak için
Şişli'den yola çıkan yola çıkan itfaiye ekibi, NATO görev kartı olmadığı gerekçesiyle olay mahalline alınmadı.
Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda itfaiye ekibi olay yerine alındı. Ancak, küçük çocuk hayatını kaybetti.

nazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, itfaiyenin görevini yapmasına engel olan

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde 7 Temmuz günü otomobile benzin koyarken bidonun alev alması
sonucu yanan İsmail Ecer (45), ambulans bulamadığı için minibüsle 36 saatlik yolculuk yaparak getirildiği
Adana’da yaşamını yitirdi. Ecer, kardeşi Ferhat Ecer’e ait minibüsle Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

er, sırasıyla Şırnak ve Diyarbakır devlet hastaneleri ile Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Fakülte hastanesinde de yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle Ecer, son

edildi. Gittikleri her hastanede, köy
minibüsünün ulaşım için yetersiz olduğunu ve kliması bulunmadığını belirtip ambulans isteyen Ecer’in
yakınlarının bu isteği ‘Ambulansımız yok’ denilerek reddedildi. Ecer’i minibüsün koltuğuna yerleştirdikleri

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kırca köyünde 20 Temmuz günü, yere sarkan tellerden geçen 30 bin kw’lık

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Ahmet Yener İlköğretim Okulu öğrencisi Emre Köroğlu (8), konteynır sınıfta
elektrik çarpması sonucu öldü. Emre, 24 Eylül günü bahçede oynarken, topu okulda “derslik” olarak kullanılan

Konteynere tırmanan Emre, iki konteynırın arasındaki açıkta kalan elektrik kablosuna
değince hayatını kaybetti. Olayın ardından Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul görevlileri hakkında

kul yöneticilerinin çocuğunun ölümünden hemen
sonra kendilerine yakacak yardımı yapmayı teklif ettiğini iddia ederek şikâyetçi olduğunu belirtti. (Milliyet-

n tavan sıvaları, 30 Eylül günü ders sırasında
öğrencilerin üzerine döküldü. Mehmet Çirik (8), Büşra Dereli (9), Mehmet Ali Acar (9) ile Merve Seyrek (8)

İlköğretim Okulu 7/D sınıfı öğrencisi Fırat Engin (15), 1 Ekim günü okula geç gelince idare
tarafından sınıf arkadaşı Ramazan Tunç ile birlikte, bahçedeki trafo kulübesinin üstünde bulunan sıraları sınıfa

indeki, 31 bin 500 voltluk gerilim hatlarının geçtiği trafoya
merdiven dayayıp tırmanan öğrencilerden Engin, taşıdığı sıranın açıktaki alüminyum kablolara değmesi üzerine

andı. (Radikal-03.10.04)

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 18 Ekim günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen Saimbeyli ilçesinin düşman
işgalinden kurtuluşunun 84. yılı kutlamaları sırasında kurtuluş törenlerine renk katmak için ateşlenen top, 1

Yener’in ölümüne, annesi Döne Yener’in de yaralanmasına neden oldu. (Zaman-19.10.04)

Hatay merkeze bağlı Günyazı Köyü İlköğretim Okulu’nun istinad duvarı 25 Ekim günü göçtü. Birinci sınıf
4 öğrenci yaralandı. (Yeni Şafak-26.10.04)

İstanbul Acıbadem’deki 60’ıncı Yıl Anadolu İlköğretim Okulu ve Ferudun Tümer Anaokulu’nda okuyan
yaklaşık 550 öğrenci ve 20 öğretmen, 10 Kasım günü yemekten zehirlendi. Her iki okula da hizmet veren Doruk

Fabrikası’nın Tarım İl Müdürlüğü’nden gıda sicilinin olmadığı, çalışma ve üretim izninin ise henüz

Antalya'da 15 Kasım günü, Serik Lisesi 1. sınıf öğrencisi Süheyla Yöntem (14), Çevreyolu üzerinde
ahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isterken üzeri açık bırakılan ve yağmur suyuyla dolan rögar

kanalına düşerek boğuldu. Küçük kızın cesedi, 200 metre ileride rögar kanalının döküldüğü su kanalında
si, Kepez Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda

bulundu. Belediyeden, noter aracılığıyla ihtarda bulunarak, toplam 160 milyar liralık maddi ve manevi tazminat
da talep edildiğini belirten ailenin avukatı Ümit Uysal, suç duyurusu için hazırlanan dilekçeyi cumhuriyet
savcılığına verdi. Uysal, dilekçeyi verirken Süheyla Yöntem’in ölümüne sebep olan rögar çukurunun kapağının
genç kızın ölümünden önce de uzun süredir açık kaldığını ve kapağın çukurun kenarında bırakıldığını, rögar
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çukurunda meydana gelen yosunların ve tanıkların bunu doğruladığını iddia etti. Lütfi Aykurt, Antalya, Cihan
(Zaman-25.11.2004) (Milliyet-16.11.2004)

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Muratlı Jandarma Karakolu'nda 1 Kasım günü Hakan Lök isimli er, sabaha karşı
nöbet sırasında silahıyla Murat Dikmen ve Murat Bingöl isimli erleri vurarak öldürdü. Jandarma Er Hakan
Lök'ün, gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Artvin Şavşat'ta 14 Aralık meydana gelen heyelan sonucu kayal
Bölge halkı heyelan tehlikesiyle ilgili başvurularının yanıtsız kaldığını ileri sürerken, kaymakam Hasan Yaman,
teknik inceleme ardından gerekenin yapılacağını ifade etti. Olayda yaralanan Seringül Sayma
Saymaz, "Kayınpederim İlhan Meydan, geçen yıl, yamaçtan kopan kayalar ve toprak kaymaları nedeniyle
kaymakamlığa dilekçe verdi. İlk evini de kayalar yıkmıştı" dedi. İlhan Meydan'ın komşusu Vedat Yılmaz da,
dilekçeleriyle hiç kimsenin ilgilenmediğini savundu. (Radikal

Polis ve Asker İntiharları
27 Ocak günü, Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru
Melet ırmağı sahilinde beylik tabancası ile intihar etti. Olay sırasında yanında bulunan B
alınırken, Çonba’nın ailevi nedenler ve bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle intihar etmiş olabileceği
bildirildi. (Vakit-28.01.04)

1 Ocak günü, Denizli’nin Yenişehir semtinde oturan astsubay
mesajları okumasına izin vermemesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından, yatak odasında beylik tabancası ile
intihara teşebbüs etti. (Zaman-02.01.04)

Tunceli ili Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli astsubay
tabancasıyla intihar etti. (9 Mart 2004/ Hürriyet)

8 Nisan günü Avcılar Polis Merkezi'nde görev yapan Süleyman Yıldız (29), Ambarlı mahallesi Balaban caddesi
Laçin Sokak'taki evinde, beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar etti. (Hü

13 Nisan günü, Van ili Çaldıran ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan 35 yaşındaki Ali Bozdoğan, girdiği
bunalım sonucu, beylik tabancısıyla intihar etti.

18 Nisan günü, Ankara Eryaman 1.Etap’ta bir markette çalışan emekli polis A
belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu, ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıktığı bir kurşunla
intihar etti.

28 Nisan günü Ankara'ya bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve Çamlıca lojmanlarında
polis memuru Atalay K., tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

2 Mayıs günü, İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 yıllık polis memuru
intihar etti. Bozyaka’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü garajı içinde bulun
tabancasını çenesinin altına dayayarak ateş eden Çelik’in, geride her hangi bir intihar notu bırakmadığı, hiçbir
sorununun olmadığı belirtildi.

Bursa’da görev yapan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Ali Erdem, Diyarbakı
sorumlu tuttuğu MİT Bölge Başkan Yardımcısı Semih Çolak’ı 24 Mayıs günü, makamında tabancayla
öldürdükten sonra intihar etti.

27 Mayıs günü, Akhisar Bölge Trafik Amirliği’nde görevli Vahap Ulutaş (32), evinde intihar etti.

Kırıkkale 9. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan Batman doğumlu İsmail Acet, 28 Mayıs günü
nöbetten çıktıktan sonra gittiği koğuşunda tüfekle intihar etti.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi Emniyet Amiri
etti. Boyraz’ın ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtildi.
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yosunların ve tanıkların bunu doğruladığını iddia etti. Lütfi Aykurt, Antalya, Cihan
16.11.2004)

Muratlı Jandarma Karakolu'nda 1 Kasım günü Hakan Lök isimli er, sabaha karşı
lahıyla Murat Dikmen ve Murat Bingöl isimli erleri vurarak öldürdü. Jandarma Er Hakan

Lök'ün, gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Sabah-02.11.2004) (Hürriyet

Artvin Şavşat'ta 14 Aralık meydana gelen heyelan sonucu kayaların altında kalan bir evde 6 kişi yaşamını yitirdi.
Bölge halkı heyelan tehlikesiyle ilgili başvurularının yanıtsız kaldığını ileri sürerken, kaymakam Hasan Yaman,
teknik inceleme ardından gerekenin yapılacağını ifade etti. Olayda yaralanan Seringül Sayma
Saymaz, "Kayınpederim İlhan Meydan, geçen yıl, yamaçtan kopan kayalar ve toprak kaymaları nedeniyle
kaymakamlığa dilekçe verdi. İlk evini de kayalar yıkmıştı" dedi. İlhan Meydan'ın komşusu Vedat Yılmaz da,

mediğini savundu. (Radikal-16.12.04)

27 Ocak günü, Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mahmut Çonba (37), Karapınar Mahallesi
Melet ırmağı sahilinde beylik tabancası ile intihar etti. Olay sırasında yanında bulunan B
alınırken, Çonba’nın ailevi nedenler ve bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle intihar etmiş olabileceği

1 Ocak günü, Denizli’nin Yenişehir semtinde oturan astsubay Oğuz D. (25), eşi Y.D’nin cep telefon
mesajları okumasına izin vermemesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından, yatak odasında beylik tabancası ile

02.01.04)

Tunceli ili Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli astsubay Adem Köksal (33), 8 Mart günü
tabancasıyla intihar etti. (9 Mart 2004/ Hürriyet)

8 Nisan günü Avcılar Polis Merkezi'nde görev yapan Süleyman Yıldız (29), Ambarlı mahallesi Balaban caddesi
Laçin Sokak'taki evinde, beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar etti. (Hürriyet

13 Nisan günü, Van ili Çaldıran ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan 35 yaşındaki Ali Bozdoğan, girdiği
bunalım sonucu, beylik tabancısıyla intihar etti.

18 Nisan günü, Ankara Eryaman 1.Etap’ta bir markette çalışan emekli polis Atilla Gedik, markete gelen eşiyle
belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu, ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıktığı bir kurşunla

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve Çamlıca lojmanlarında
polis memuru Atalay K., tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

2 Mayıs günü, İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 yıllık polis memuru
intihar etti. Bozyaka’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü garajı içinde bulunan nöbet kulübesinde beylik
tabancasını çenesinin altına dayayarak ateş eden Çelik’in, geride her hangi bir intihar notu bırakmadığı, hiçbir

Bursa’da görev yapan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Ali Erdem, Diyarbakır’a tayinin çıkarılmasından
sorumlu tuttuğu MİT Bölge Başkan Yardımcısı Semih Çolak’ı 24 Mayıs günü, makamında tabancayla

27 Mayıs günü, Akhisar Bölge Trafik Amirliği’nde görevli Vahap Ulutaş (32), evinde intihar etti.

Kırıkkale 9. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan Batman doğumlu İsmail Acet, 28 Mayıs günü
nöbetten çıktıktan sonra gittiği koğuşunda tüfekle intihar etti.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi Emniyet Amiri Emirhan Boyraz, 4 Haziran günü beylik tabancasıyla intihar
etti. Boyraz’ın ailevi nedenlerle bunalıma girdiği belirtildi.
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yosunların ve tanıkların bunu doğruladığını iddia etti. Lütfi Aykurt, Antalya, Cihan

Muratlı Jandarma Karakolu'nda 1 Kasım günü Hakan Lök isimli er, sabaha karşı
lahıyla Murat Dikmen ve Murat Bingöl isimli erleri vurarak öldürdü. Jandarma Er Hakan

02.11.2004) (Hürriyet-03.11.2004)

arın altında kalan bir evde 6 kişi yaşamını yitirdi.
Bölge halkı heyelan tehlikesiyle ilgili başvurularının yanıtsız kaldığını ileri sürerken, kaymakam Hasan Yaman,
teknik inceleme ardından gerekenin yapılacağını ifade etti. Olayda yaralanan Seringül Saymaz'ın eşi Kemal
Saymaz, "Kayınpederim İlhan Meydan, geçen yıl, yamaçtan kopan kayalar ve toprak kaymaları nedeniyle
kaymakamlığa dilekçe verdi. İlk evini de kayalar yıkmıştı" dedi. İlhan Meydan'ın komşusu Vedat Yılmaz da,

(37), Karapınar Mahallesi
Melet ırmağı sahilinde beylik tabancası ile intihar etti. Olay sırasında yanında bulunan Birgül A. (23) gözaltına
alınırken, Çonba’nın ailevi nedenler ve bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle intihar etmiş olabileceği

(25), eşi Y.D’nin cep telefonuna gelen
mesajları okumasına izin vermemesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından, yatak odasında beylik tabancası ile

(33), 8 Mart günü, beylik

8 Nisan günü Avcılar Polis Merkezi'nde görev yapan Süleyman Yıldız (29), Ambarlı mahallesi Balaban caddesi
rriyet-09.04.2004)

13 Nisan günü, Van ili Çaldıran ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan 35 yaşındaki Ali Bozdoğan, girdiği

tilla Gedik, markete gelen eşiyle
belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu, ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıktığı bir kurşunla

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve Çamlıca lojmanlarında oturan

2 Mayıs günü, İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 yıllık polis memuru Önder Çiçek (27),
an nöbet kulübesinde beylik

tabancasını çenesinin altına dayayarak ateş eden Çelik’in, geride her hangi bir intihar notu bırakmadığı, hiçbir

r’a tayinin çıkarılmasından
sorumlu tuttuğu MİT Bölge Başkan Yardımcısı Semih Çolak’ı 24 Mayıs günü, makamında tabancayla

27 Mayıs günü, Akhisar Bölge Trafik Amirliği’nde görevli Vahap Ulutaş (32), evinde intihar etti.

Kırıkkale 9. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda askerliğini yapan Batman doğumlu İsmail Acet, 28 Mayıs günü

, 4 Haziran günü beylik tabancasıyla intihar
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Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Veli Güney, 3 Temmuz günü
evinde ölü bulundu. Nişanlı olan ve kendi silahı i
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.07.2004

15 Temmuz günü Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapan 10 yılık polis memuru Adem Aksoy, evinde
beylik tabancası ile intihar etti. (16 Temmuz 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Ankara’da, Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bekir Gökdamar, 19
Temmuz günü Batıkent’te oturduğu evinin bahçesinde intihar etti. (Milliyet

Mardin'in Ömerli İlçesi İkipınar Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yapmakta olan Sinan Albayrak
ile Rifat Uç ve Erhan Şener arasında 26 Temmuz günü tartışma çıktı. Tartışma sonucu Jandarma Er Sinan
Albayrak, arkadaşları Rifat Uç ve Erhan Şener'i silahıyla ateş ederek öld
arkadaşını öldüren Albayrak, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
28.07.2004)

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emine K., erkek arkadaşı komiser E.O. ile 27
Temmuz günü Necatibey köprüsü altında yaşadığı tartışma sonrası beylik tabancası ile intihar etti. (Hürriyet
28.07.2004)

17 Ağustos günü sabah saatlerinde Muş ili Bulanık ilçesi Erentepe Jandarma Komutanlığı’nda asker olan
Ramazan Kılıç, bilinmeyen bir nedenle intihar etti. (İHD Muş)

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık
(32)'ı, daha sonra aynı okulda öğrenci olan kızı Ceran Yanık'ı (12) vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti
(Sabah-19.09.2004) (Zaman-19.09.2004)

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Ahmet Özberen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu olan eşi Elif Özberen’in sınavı için geldikleri Ankara’da 4 Ekim günü, kaldıkları Sıhhıye
Orduevi’nde önce eşini öldürdü, ardından tabanca ile intihar etti. (Hürriyet

Batmanlı er Cuma Onar, askerliğini yaptığı Midyat’ta 16 Kasım günü terhisine bi
3 silahıyla intihara teşebbüs etti. ( Batman Çağdaş Gazetesi 17.11.2004 )

Mardin ili Nusaybin ilçesi 2. Hudut taburuna bağlı Kozluca Jandarma Karakolunda Kastamonulu er Abdullah
Kara (23), 3 Aralık günü silahıyla intihar ett

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askerlik yapan Mehmet Yılmaz, 7 Aralık günü arkadaşının silahıyla nöbette olduğu
esnada intihar etti. (8 Aralık 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
başlayan Mehmet Çalık(30), 17 Aralık günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki bürosunda silahla intihar etti. (18 Aralık
2004/Diyarbakır Ekspres)

Şanlıurfa merkeze bağlı Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de görev
günü intihara teşebbüs etti. (23 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres)

Davalar
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), 5 yıl önce Şırnak/Uludere
Serttaş’ın, biri asteğmen, diğeri üsteğ
tüfeğiyle intiharında, idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna vardı. AYİM, davalı İçişleri Bakanlığı’nı,
yasal faiz hariç, baba Nihat Serttaş’a 6’sı maddi, 1’i manevi toplam 7 milyar
Kararda, maddi tazminata işletilecek faiz başlangıcı, ölen erin terhis tarihi (yeniden gelir elde edebileceği
varsayılan) 1 Kasım 2000, manevi tazminatta ise ölüm tarihi kabul edildi. İslam Serttaş, 16 Temmuz 1999’da
Gülyazı 4. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı’nda askeri depoda G
kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Jandarma er Serttaş’a kötü muamelede bulunmakla suçlanan J. Atğm.
Cem Ildır ile J. Ütğm. Osman Kılıç, ‘müteaddit asta müess
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Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Veli Güney, 3 Temmuz günü
evinde ölü bulundu. Nişanlı olan ve kendi silahı ile intihar ettiği iddia edilen Güney'in cenazesi otopsi için
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (03.07.2004-DİHA)

15 Temmuz günü Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapan 10 yılık polis memuru Adem Aksoy, evinde
. (16 Temmuz 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Ankara’da, Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bekir Gökdamar, 19
Temmuz günü Batıkent’te oturduğu evinin bahçesinde intihar etti. (Milliyet-20.07.2004)

ipınar Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yapmakta olan Sinan Albayrak
ile Rifat Uç ve Erhan Şener arasında 26 Temmuz günü tartışma çıktı. Tartışma sonucu Jandarma Er Sinan
Albayrak, arkadaşları Rifat Uç ve Erhan Şener'i silahıyla ateş ederek öldürdü. Terhislerine 15 gün kalan iki
arkadaşını öldüren Albayrak, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. (Hürriyet

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emine K., erkek arkadaşı komiser E.O. ile 27
Temmuz günü Necatibey köprüsü altında yaşadığı tartışma sonrası beylik tabancası ile intihar etti. (Hürriyet

17 Ağustos günü sabah saatlerinde Muş ili Bulanık ilçesi Erentepe Jandarma Komutanlığı’nda asker olan
denle intihar etti. (İHD Muş)

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık

ra aynı okulda öğrenci olan kızı Ceran Yanık'ı (12) vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti
19.09.2004)

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Ahmet Özberen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
lan eşi Elif Özberen’in sınavı için geldikleri Ankara’da 4 Ekim günü, kaldıkları Sıhhıye

Orduevi’nde önce eşini öldürdü, ardından tabanca ile intihar etti. (Hürriyet-09.10.04)

Batmanlı er Cuma Onar, askerliğini yaptığı Midyat’ta 16 Kasım günü terhisine bir gün kala çenesine dayadığı G
3 silahıyla intihara teşebbüs etti. ( Batman Çağdaş Gazetesi 17.11.2004 )

Mardin ili Nusaybin ilçesi 2. Hudut taburuna bağlı Kozluca Jandarma Karakolunda Kastamonulu er Abdullah
Kara (23), 3 Aralık günü silahıyla intihar etti. (4 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askerlik yapan Mehmet Yılmaz, 7 Aralık günü arkadaşının silahıyla nöbette olduğu
esnada intihar etti. (8 Aralık 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesinde 2004 yılı içinde göreve
başlayan Mehmet Çalık(30), 17 Aralık günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki bürosunda silahla intihar etti. (18 Aralık

Şanlıurfa merkeze bağlı Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de görev yapan polis memuru Bülent Sak, 22 Aralık
günü intihara teşebbüs etti. (23 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), 5 yıl önce Şırnak/Uludere-Gülyazı’da görevli jandarma er İslam
Serttaş’ın, biri asteğmen, diğeri üsteğmen iki komutanının kötü muamelesi sonucu psikolojik bunalıma girerek
tüfeğiyle intiharında, idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna vardı. AYİM, davalı İçişleri Bakanlığı’nı,
yasal faiz hariç, baba Nihat Serttaş’a 6’sı maddi, 1’i manevi toplam 7 milyar lira tazminata mahkum etti.
Kararda, maddi tazminata işletilecek faiz başlangıcı, ölen erin terhis tarihi (yeniden gelir elde edebileceği
varsayılan) 1 Kasım 2000, manevi tazminatta ise ölüm tarihi kabul edildi. İslam Serttaş, 16 Temmuz 1999’da

Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı’nda askeri depoda G-3 piyade tüfeğiyle karnına ateş etmiş,
kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Jandarma er Serttaş’a kötü muamelede bulunmakla suçlanan J. Atğm.
Cem Ildır ile J. Ütğm. Osman Kılıç, ‘müteaddit asta müessir fiil’ suçundan 18 Aralık 2002 tarihinde 1 ay hapis
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Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Veli Güney, 3 Temmuz günü
le intihar ettiği iddia edilen Güney'in cenazesi otopsi için

15 Temmuz günü Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapan 10 yılık polis memuru Adem Aksoy, evinde

Ankara’da, Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bekir Gökdamar, 19

ipınar Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yapmakta olan Sinan Albayrak
ile Rifat Uç ve Erhan Şener arasında 26 Temmuz günü tartışma çıktı. Tartışma sonucu Jandarma Er Sinan

ürdü. Terhislerine 15 gün kalan iki
(Hürriyet-27.07.2004) (Zaman-

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emine K., erkek arkadaşı komiser E.O. ile 27
Temmuz günü Necatibey köprüsü altında yaşadığı tartışma sonrası beylik tabancası ile intihar etti. (Hürriyet-

17 Ağustos günü sabah saatlerinde Muş ili Bulanık ilçesi Erentepe Jandarma Komutanlığı’nda asker olan

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık

ra aynı okulda öğrenci olan kızı Ceran Yanık'ı (12) vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Ahmet Özberen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
lan eşi Elif Özberen’in sınavı için geldikleri Ankara’da 4 Ekim günü, kaldıkları Sıhhıye

r gün kala çenesine dayadığı G-

Mardin ili Nusaybin ilçesi 2. Hudut taburuna bağlı Kozluca Jandarma Karakolunda Kastamonulu er Abdullah

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askerlik yapan Mehmet Yılmaz, 7 Aralık günü arkadaşının silahıyla nöbette olduğu

Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesinde 2004 yılı içinde göreve
başlayan Mehmet Çalık(30), 17 Aralık günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki bürosunda silahla intihar etti. (18 Aralık

yapan polis memuru Bülent Sak, 22 Aralık

Gülyazı’da görevli jandarma er İslam
men iki komutanının kötü muamelesi sonucu psikolojik bunalıma girerek

tüfeğiyle intiharında, idarenin hizmet kusuru bulunduğu sonucuna vardı. AYİM, davalı İçişleri Bakanlığı’nı,
lira tazminata mahkum etti.

Kararda, maddi tazminata işletilecek faiz başlangıcı, ölen erin terhis tarihi (yeniden gelir elde edebileceği
varsayılan) 1 Kasım 2000, manevi tazminatta ise ölüm tarihi kabul edildi. İslam Serttaş, 16 Temmuz 1999’da

3 piyade tüfeğiyle karnına ateş etmiş,
kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Jandarma er Serttaş’a kötü muamelede bulunmakla suçlanan J. Atğm.

ir fiil’ suçundan 18 Aralık 2002 tarihinde 1 ay hapis



50 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

cezasına çarptırıldılar. TCK 59’da belirtilen iyi hal indirimi uygulanmayan bu ceza 150’şer bin lira para cezasına
çevrilip ertelendi. (Hürriyet-26.10.04)

“Askerlik yapamaz” raporuna ve babasının itira
bir gece nöbeti esnasında kendisini kızdıran dört arkadaşını tüfekle öldüren Abdullah Çevik’in babası Mehmet
Çevik hakkında, öldürülen askerlerin ailelerine 1996’da verilen 2 milyar lira tazmi
açtı. Para önce şizofreni hastası Çevik’ten alınmak istenirken, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin “Çevik’in
cezai ehliyeti yok” raporu üzerine Milli Savunma Bakanlığı, bugün faiziyle birlikte 30 milyar lirayı bulan
tazminatı, baba Çevik’ten tahsil etmek istiyor. Baba Mehmet Çevik Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'nden oğlunun şizofreni olduğuna ve bu hastalığının askerlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair bir
raporu ve hastanede yattığını gösteren belgeleri olmasına
Nevzat Tarhan, şizofreni hastasının askere alınamayacağını söyledi. Askerliğin ağır şartlar altında, silahlarla iç
içe yapıldığına dikkat çeken Tarhan, bu kişilerin polis olmasıyla asker olması arasınd
Bir dönem Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA)'da çalıştığını hatırlatan Tarhan, askerî hastanelerde şizofreni
teşhisi koymak yerine bu sınırda bulunanların hastalıklarının askerlik yaparken belirlenmesi görüşünün
benimsendiğini kaydetti. (Zaman-01.11.2004)

İstanbul Fatih'te özel bir hastanede “guatr” ameliyatı olduktan sonra ölen Hatice Eşiyok'un ailesi, Sağlık
Bakanlığı'ndan 300 milyar lira tazminat kazandı. Hastane Eşiyok'un ölümün ardından “gerekli şartları yerine
getirmediği” gerekçesiyle mühürlenirken, İstanbul 3. İdare Mahkemesi hastaneyi denetleme görevini yerine
getirmeyen Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda Anayasa'nın 125. maddesine göre ve
idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle
ölümünden sonra hastanenin durumunu ortaya koyan bilirkişi raporlarına da yer verilerek, hastane ruhsatının 14
Kasım 2000 tarihinde iptal edildiği belirtildi. (Radikal

I.10. Saldırıya Uğrayanlar
8 Ocak günü, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde duruşma çıkışı Belediye İş Merkezi’ndeki ofisine gitmek üzere
adliye binasından ayrılan avukat İsmet Uyan
uğradı. Uyan, olay sonrası hastaneye kald
09.01.04)

9 Ocak günü, Merkez Haber Ajansı Erzurum Büro Şefi
İmam nikahıyla birlikte yaşadığı Naci Altay tarafından kurşunlan
ilgili gelişmeleri takip eden Taşkın, kadının yakınları olan 5 kişi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya maruz
kaldı. Kısa süreli beyin travması geçirdiği, dudağının patladığı belirlenen Taşkın’a, yedi günlük
raporu verildi. (Sabah-10.01.04)

11 Şubat günü, İstanbul’un Fatih semtinde
tanıtan bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. (İHD İstanbul)

14 Ocak günü, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği şölenin davetiyelerini, Elazığ
Fırat Üniversitesi’nde dağıtan Ali
öğrenciler, ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına
Gündem)

23 Ocak günü, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) ile Doğru Yol Parisi (DYP) taraftarları
arasında, yaşanan seçim tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, ağır yaralanan
Kenan Yıldız, Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken,
25.01.04)

30 Ocak günü, İstanbul, Fatih- Millet caddesi üzerindeki bürosunda, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldır
uğrayan avukat Hasan Doğan Koç, bacağından vurularak yaralandı. (İHD İstanbul)

6 Şubat günü,Konya Hadim'e bağlı Bademli beldesinde, Bademli Belediye Başkanı ve AKP'den aday adayı olan
Hayati Ayhan ve yandaşları, AKP'nin diğer aday adayı olan ve çeki
ile kavga etti. Olayda Hayati Ayhan'ın attığı bir taş; Eyüp Topuz'un taraftarı olan
neden oldu. Sabri Buğurcu ağır, Mehmet Ali Gülindi, Lütfi Gülindi, Mustafa Çatlı, Mehmet Ali Özkan
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cezasına çarptırıldılar. TCK 59’da belirtilen iyi hal indirimi uygulanmayan bu ceza 150’şer bin lira para cezasına
26.10.04)

“Askerlik yapamaz” raporuna ve babasının itirazına rağmen askere alınan ve 1996’da rahatsızlığının nüksettiği
bir gece nöbeti esnasında kendisini kızdıran dört arkadaşını tüfekle öldüren Abdullah Çevik’in babası Mehmet
Çevik hakkında, öldürülen askerlerin ailelerine 1996’da verilen 2 milyar lira tazminatı tahsil etmek için dava
açtı. Para önce şizofreni hastası Çevik’ten alınmak istenirken, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin “Çevik’in
cezai ehliyeti yok” raporu üzerine Milli Savunma Bakanlığı, bugün faiziyle birlikte 30 milyar lirayı bulan

a Çevik’ten tahsil etmek istiyor. Baba Mehmet Çevik Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'nden oğlunun şizofreni olduğuna ve bu hastalığının askerlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair bir
raporu ve hastanede yattığını gösteren belgeleri olmasına rağmen askere alındığını belirtti. Prof. Dr. Psikiyatr
Nevzat Tarhan, şizofreni hastasının askere alınamayacağını söyledi. Askerliğin ağır şartlar altında, silahlarla iç
içe yapıldığına dikkat çeken Tarhan, bu kişilerin polis olmasıyla asker olması arasında fark olmadığını belirtti.
Bir dönem Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA)'da çalıştığını hatırlatan Tarhan, askerî hastanelerde şizofreni
teşhisi koymak yerine bu sınırda bulunanların hastalıklarının askerlik yaparken belirlenmesi görüşünün

01.11.2004)

İstanbul Fatih'te özel bir hastanede “guatr” ameliyatı olduktan sonra ölen Hatice Eşiyok'un ailesi, Sağlık
Bakanlığı'ndan 300 milyar lira tazminat kazandı. Hastane Eşiyok'un ölümün ardından “gerekli şartları yerine

” gerekçesiyle mühürlenirken, İstanbul 3. İdare Mahkemesi hastaneyi denetleme görevini yerine
getirmeyen Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda Anayasa'nın 125. maddesine göre ve
idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtildi. Kararda, Eşiyok'un
ölümünden sonra hastanenin durumunu ortaya koyan bilirkişi raporlarına da yer verilerek, hastane ruhsatının 14
Kasım 2000 tarihinde iptal edildiği belirtildi. (Radikal-22.06.2004)

I.10. Saldırıya Uğrayanlar
Ocak günü, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde duruşma çıkışı Belediye İş Merkezi’ndeki ofisine gitmek üzere

İsmet Uyan, yolda tanımadığı iki kişinin sopalı ve demir çubuklu saldırısına
uğradı. Uyan, olay sonrası hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için aramalara başlandı. (Sabah

9 Ocak günü, Merkez Haber Ajansı Erzurum Büro Şefi Kenan Taşkın, bir haber takibi sırasında saldırıya uğradı.
İmam nikahıyla birlikte yaşadığı Naci Altay tarafından kurşunlanarak hastaneye kaldırılan Semahat Yılmaz’la
ilgili gelişmeleri takip eden Taşkın, kadının yakınları olan 5 kişi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya maruz
kaldı. Kısa süreli beyin travması geçirdiği, dudağının patladığı belirlenen Taşkın’a, yedi günlük

11 Şubat günü, İstanbul’un Fatih semtinde Şahin Kütükçü adlı bir kişi, kendilerini “Ülkücü gençlik” olarak
tanıtan bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. (İHD İstanbul)

14 Ocak günü, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği şölenin davetiyelerini, Elazığ
Fırat Üniversitesi’nde dağıtan Ali Kemal Taşdelen, Tamer Yavuz, Sercan Zulal ve
öğrenciler, ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına uğradılar. (İHD Diyarbakır) (26 Ocak 2004/ yeniden Özgür

23 Ocak günü, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) ile Doğru Yol Parisi (DYP) taraftarları
arasında, yaşanan seçim tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, ağır yaralanan Emin Yılmaz, Salih Yıldız

Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 6 kişi ise ayakta tedavi edildi. (Milliyet

Millet caddesi üzerindeki bürosunda, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldır
bacağından vurularak yaralandı. (İHD İstanbul)

6 Şubat günü,Konya Hadim'e bağlı Bademli beldesinde, Bademli Belediye Başkanı ve AKP'den aday adayı olan
Hayati Ayhan ve yandaşları, AKP'nin diğer aday adayı olan ve çekilmesini istediği Eyüp Topuz ve arkadaşları
ile kavga etti. Olayda Hayati Ayhan'ın attığı bir taş; Eyüp Topuz'un taraftarı olan Bahattin Şimşek

Mehmet Ali Gülindi, Lütfi Gülindi, Mustafa Çatlı, Mehmet Ali Özkan
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cezasına çarptırıldılar. TCK 59’da belirtilen iyi hal indirimi uygulanmayan bu ceza 150’şer bin lira para cezasına

zına rağmen askere alınan ve 1996’da rahatsızlığının nüksettiği
bir gece nöbeti esnasında kendisini kızdıran dört arkadaşını tüfekle öldüren Abdullah Çevik’in babası Mehmet

natı tahsil etmek için dava
açtı. Para önce şizofreni hastası Çevik’ten alınmak istenirken, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin “Çevik’in
cezai ehliyeti yok” raporu üzerine Milli Savunma Bakanlığı, bugün faiziyle birlikte 30 milyar lirayı bulan

a Çevik’ten tahsil etmek istiyor. Baba Mehmet Çevik Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'nden oğlunun şizofreni olduğuna ve bu hastalığının askerlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair bir

rağmen askere alındığını belirtti. Prof. Dr. Psikiyatr
Nevzat Tarhan, şizofreni hastasının askere alınamayacağını söyledi. Askerliğin ağır şartlar altında, silahlarla iç

a fark olmadığını belirtti.
Bir dönem Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA)'da çalıştığını hatırlatan Tarhan, askerî hastanelerde şizofreni
teşhisi koymak yerine bu sınırda bulunanların hastalıklarının askerlik yaparken belirlenmesi görüşünün

İstanbul Fatih'te özel bir hastanede “guatr” ameliyatı olduktan sonra ölen Hatice Eşiyok'un ailesi, Sağlık
Bakanlığı'ndan 300 milyar lira tazminat kazandı. Hastane Eşiyok'un ölümün ardından “gerekli şartları yerine

” gerekçesiyle mühürlenirken, İstanbul 3. İdare Mahkemesi hastaneyi denetleme görevini yerine
getirmeyen Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda Anayasa'nın 125. maddesine göre ve

yükümlü olduğu belirtildi. Kararda, Eşiyok'un
ölümünden sonra hastanenin durumunu ortaya koyan bilirkişi raporlarına da yer verilerek, hastane ruhsatının 14

Ocak günü, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde duruşma çıkışı Belediye İş Merkezi’ndeki ofisine gitmek üzere
, yolda tanımadığı iki kişinin sopalı ve demir çubuklu saldırısına

ırılırken, saldırganların yakalanması için aramalara başlandı. (Sabah-

, bir haber takibi sırasında saldırıya uğradı.
arak hastaneye kaldırılan Semahat Yılmaz’la

ilgili gelişmeleri takip eden Taşkın, kadının yakınları olan 5 kişi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya maruz
kaldı. Kısa süreli beyin travması geçirdiği, dudağının patladığı belirlenen Taşkın’a, yedi günlük “iş göremez”

adlı bir kişi, kendilerini “Ülkücü gençlik” olarak

14 Ocak günü, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği şölenin davetiyelerini, Elazığ
ve Mustafa Kenliç adlı

uğradılar. (İHD Diyarbakır) (26 Ocak 2004/ yeniden Özgür

23 Ocak günü, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) ile Doğru Yol Parisi (DYP) taraftarları
Yılmaz, Salih Yıldız ve

ise ayakta tedavi edildi. (Milliyet-

Millet caddesi üzerindeki bürosunda, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına

6 Şubat günü,Konya Hadim'e bağlı Bademli beldesinde, Bademli Belediye Başkanı ve AKP'den aday adayı olan
lmesini istediği Eyüp Topuz ve arkadaşları

Bahattin Şimşek'in ölümüne
Mehmet Ali Gülindi, Lütfi Gülindi, Mustafa Çatlı, Mehmet Ali Özkan ve
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Mustafa Arıca hafif yaralandı. Olayın ardından başkan Ayhan, Mehmet Ali Gülindi ve Gültekin Gülindi
tutuklandı. (Radikal-08.02.04.)

7 Şubat günü haber yapmak için gittiği İzmir Alsancak'taki bir barda Doğan Haber Ajansı magazin muhabiri
(33) tarafından saldırıya uğradı. Yüzüne 25 dikiş atılan Sert'e, İzmir Adli Tıp Kurumu,10 günlük “iş göremez” raporu verdi.

(Milliyet-08.02.04.)

10 Şubat günü,Şanlıurfa'nın Gülveren köyünde muhtar adayı olan
yapan Halil Dağ ve akrabaları tarafından dövüldü. (DİHA

12 Şubat günü,İstanbul Şişli Belediye Başkan vekili
sonucu bacağından yaralandı. (İHD İstanbul)

25 Şubat günü,İstanbul’un Halıcıoğlu Çıksalın mahallesinde 2 kişinin kavgasını barıştırmak için devreye giren
DEHAP Beyoğlu ilçe yöneticisi Kasım Kurt
yaralandı. (İHD İstanbul)

25 Şubat günü, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler
okuyan öğrencilerin yolunu kesen 4 kişi, öğrencileri döverek paralarını aldı. Olaya müdahale eden öğretmen
Mahmut Turan (26) da, döner bıçağı ile başından yaralandı. (Hürriyet

26 Şubat günü İstanbul’da eski hakem ve futbol yorumcusu
saldırısına uğrayarak bacaklarından yaralandı. (İHD İstanbul)

2 Mart günü,Mardin ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden ve amca çocukları olan Sedat Karakaş (42), Ş
Karakaş (18) ile Zeyni Karakaş (28)’a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı sonucu,
Karakaş yaralandı. (3 Mart 2004/ Diyarbakır Söz)

2 Mart günü, Adana’da evinin duvarlarına afiş asmaya çalışan Genç Parti’li (GP) gençlere
Gökalp (48), sağ bacağından vuruldu. (Zaman

3 Mart günü,Mardin Kızıltepe'de, Anadolu Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni
okula giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

7 Mart günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Kınalıtepe köyünde oturan Faysal Ayaz ile Yukarı Sarpin
mezrasında oturan Aziz Yıldız arasında, seçim sandığının konulacağı yer nedeniyle çıkan kavgada, 2'si ağır
kişi yaralandı. (Cumhuriyet-08.03.04)

9 Mart günü,İzmir Barosu avukatlarından
karşılık haciz işlemi başlatmak üzere gittiği Kemeraltı Pargümeri mağazasında, mağaza sahiplerinden Mehmet
İlhan Sönmezışık tarafından bacağından ve kalçasından
silahla tehdit edildiği, bunun üzerine Kemeraltı Karakolu’ndan bir polis ile dükkana geldiği; ancak bir ara,polisin
uzaklaşması üzerine vurulduğu belirtildi. (İHD İzmir)(11.03.2004 Yeni Asır)

Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) yapılan açıklamada, 11 Mart günü, Bakırköy’de afiş asan bir grup TKP
üyesine MHP’lilerin saldırdığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. (İHD İstanbul)

11 Mart günü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) bild
öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında çıkan kavgada 2'si ülkücü, 1’i sol görüşlü olmak üzere
yaralandı (DİHA-11.03.04)

12 Mart günü Trabzon'da, kendisine ait Değirmendere mahallesi Sezai Uzay Caddesi'ndeki boş
seçimlere kadar irtibat bürosu olarak AKP'ye kiralayan
Trabzon Belediye Başkan adayının fotoğraflarını astığı için kendisini uyaran Mürsel Yıldız (19)

(Milliyet-13.03.04)

13 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuran
Ezilenlerin Sosyalist Platformu’na (ESP) ait afişleri Karşıyaka Naldöken köprüsüne yapıştırırken,
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hafif yaralandı. Olayın ardından başkan Ayhan, Mehmet Ali Gülindi ve Gültekin Gülindi

7 Şubat günü haber yapmak için gittiği İzmir Alsancak'taki bir barda Doğan Haber Ajansı magazin muhabiri
(33) tarafından saldırıya uğradı. Yüzüne 25 dikiş atılan Sert'e, İzmir Adli Tıp Kurumu,10 günlük “iş göremez” raporu verdi.

10 Şubat günü,Şanlıurfa'nın Gülveren köyünde muhtar adayı olan Hasan Bulut, iki dönemdir köyde muhtarlık
yapan Halil Dağ ve akrabaları tarafından dövüldü. (DİHA-12.02.04)

12 Şubat günü,İstanbul Şişli Belediye Başkan vekili Bayram Özata, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı
sonucu bacağından yaralandı. (İHD İstanbul)

ıoğlu Çıksalın mahallesinde 2 kişinin kavgasını barıştırmak için devreye giren
Kasım Kurt, kendilerini “Laz” olarak tanıtan bir grubun saldırısı sonucu

25 Şubat günü, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler mahallesinde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda
okuyan öğrencilerin yolunu kesen 4 kişi, öğrencileri döverek paralarını aldı. Olaya müdahale eden öğretmen

(26) da, döner bıçağı ile başından yaralandı. (Hürriyet-27.02.04)

ü İstanbul’da eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı
saldırısına uğrayarak bacaklarından yaralandı. (İHD İstanbul)

2 Mart günü,Mardin ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden ve amca çocukları olan Sedat Karakaş (42), Ş
Karakaş (18) ile Zeyni Karakaş (28)’a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı sonucu,

yaralandı. (3 Mart 2004/ Diyarbakır Söz)

2 Mart günü, Adana’da evinin duvarlarına afiş asmaya çalışan Genç Parti’li (GP) gençlere
(48), sağ bacağından vuruldu. (Zaman-04.03.04)

3 Mart günü,Mardin Kızıltepe'de, Anadolu Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Erdal Can
okula giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. (Radikal-06.03.04)

t günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Kınalıtepe köyünde oturan Faysal Ayaz ile Yukarı Sarpin
mezrasında oturan Aziz Yıldız arasında, seçim sandığının konulacağı yer nedeniyle çıkan kavgada, 2'si ağır

08.03.04)

ünü,İzmir Barosu avukatlarından Oya Ünvar (36), Özsoy itriyat deposunun 100 milyarlık alacağına
karşılık haciz işlemi başlatmak üzere gittiği Kemeraltı Pargümeri mağazasında, mağaza sahiplerinden Mehmet
İlhan Sönmezışık tarafından bacağından ve kalçasından vuruldu. Ünvar’ın daha önce, Sönmezışık tarafından
silahla tehdit edildiği, bunun üzerine Kemeraltı Karakolu’ndan bir polis ile dükkana geldiği; ancak bir ara,polisin
uzaklaşması üzerine vurulduğu belirtildi. (İHD İzmir)(11.03.2004 Yeni Asır)

ünist Partisi’nden (TKP) yapılan açıklamada, 11 Mart günü, Bakırköy’de afiş asan bir grup TKP
üyesine MHP’lilerin saldırdığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. (İHD İstanbul)

11 Mart günü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) bildiri dağıtan sol görüşlü
öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında çıkan kavgada 2'si ülkücü, 1’i sol görüşlü olmak üzere

12 Mart günü Trabzon'da, kendisine ait Değirmendere mahallesi Sezai Uzay Caddesi'ndeki boş dükkânı, 28 Mart'ta yapılacak yerel
seçimlere kadar irtibat bürosu olarak AKP'ye kiralayan Tuncay Yazıcı (17), dükkânın önündeki direklere Tayyip Erdoğan ve AKP
Trabzon Belediye Başkan adayının fotoğraflarını astığı için kendisini uyaran Mürsel Yıldız (19) tarafından vurularak ağır yaralandı.

13 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuran Murat Bildirici (1975) ve Eylem Gülmez
Ezilenlerin Sosyalist Platformu’na (ESP) ait afişleri Karşıyaka Naldöken köprüsüne yapıştırırken,

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

hafif yaralandı. Olayın ardından başkan Ayhan, Mehmet Ali Gülindi ve Gültekin Gülindi

7 Şubat günü haber yapmak için gittiği İzmir Alsancak'taki bir barda Doğan Haber Ajansı magazin muhabiri Cesur Sert, Akşit E.
(33) tarafından saldırıya uğradı. Yüzüne 25 dikiş atılan Sert'e, İzmir Adli Tıp Kurumu,10 günlük “iş göremez” raporu verdi.

, iki dönemdir köyde muhtarlık

, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı

ıoğlu Çıksalın mahallesinde 2 kişinin kavgasını barıştırmak için devreye giren
, kendilerini “Laz” olarak tanıtan bir grubun saldırısı sonucu

mahallesinde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda
okuyan öğrencilerin yolunu kesen 4 kişi, öğrencileri döverek paralarını aldı. Olaya müdahale eden öğretmen

, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı

2 Mart günü,Mardin ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden ve amca çocukları olan Sedat Karakaş (42), Şeyhmus
Karakaş (18) ile Zeyni Karakaş (28)’a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı sonucu, Sedat

2 Mart günü, Adana’da evinin duvarlarına afiş asmaya çalışan Genç Parti’li (GP) gençlere müdahale eden Ali

Erdal Can (27), görev yaptığı

t günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Kınalıtepe köyünde oturan Faysal Ayaz ile Yukarı Sarpin
mezrasında oturan Aziz Yıldız arasında, seçim sandığının konulacağı yer nedeniyle çıkan kavgada, 2'si ağır 13

(36), Özsoy itriyat deposunun 100 milyarlık alacağına
karşılık haciz işlemi başlatmak üzere gittiği Kemeraltı Pargümeri mağazasında, mağaza sahiplerinden Mehmet

vuruldu. Ünvar’ın daha önce, Sönmezışık tarafından
silahla tehdit edildiği, bunun üzerine Kemeraltı Karakolu’ndan bir polis ile dükkana geldiği; ancak bir ara,polisin

ünist Partisi’nden (TKP) yapılan açıklamada, 11 Mart günü, Bakırköy’de afiş asan bir grup TKP

iri dağıtan sol görüşlü
öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında çıkan kavgada 2'si ülkücü, 1’i sol görüşlü olmak üzere 3 öğrenci, hafif

dükkânı, 28 Mart'ta yapılacak yerel
(17), dükkânın önündeki direklere Tayyip Erdoğan ve AKP

tarafından vurularak ağır yaralandı.

Eylem Gülmez (1982),12 Mart günü
Ezilenlerin Sosyalist Platformu’na (ESP) ait afişleri Karşıyaka Naldöken köprüsüne yapıştırırken, DYP Belediye
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Başkanı Adayı Cevat Kırkpınar’ın seçim arabasıyla gelen 25
yaralandıklarını belirterek,hukuki yardım talep ettiler. (İHD İzmir)

13 Mart günü Tokat'ın Turhal ilçesinde, MHP'ye ait seçim otobüsünün silahla taranması sonucu, partililerden
Mevlüt Özer, Hamdi Şahin, Mesut Bahtiyar

14 Mart günü Batman'da, Saadet Partisi (SP) belediye başkan ada
SP'liler ile buna karşı çıkan esnaf arasında çıkan kavga sonucu;
Edip Özçelik isimli esnaflar ile SP'li

16 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran Halil Güneş
traktörün üstünde bulunduğu sırada, yoldan geçmekte olan ve üzerinde AKP’nin bayrak ve sloganlarının
bulunduğu, 21 DE 815 plakalı seçim minibüsünü kullanan kişinin,yolu
kendisine küfrettiğini, yaklaşık yarım saat sonra 7
bulunduğu traktörden aşağıya atıldığını ve bacağının kırıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

16 Mart günü Gaziantep'te, bir ilköğretim okulunda görev yapan
dikkatini dağıttıkları için uyardığı öğrencilerden M.K ve arkadaşı F.Ş’nin saldırmaları sonucu,çeşitli yerlerinden yaralandı.

Öğrenciler, daha sonra gözaltına alındı. (Milliyet

16 Mart günü,Diyarbakır’da Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim
Altun (55), evden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
16.03.04.)

17 Mart günü,Isparta’nın Aksu ilçesine bağlı Kösre köyünde, muhtar adaylığı yüzünden çıkan kavgada,
yaralandı. (Zaman-18.03.04)

18 Mart günü,Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce (Araz) köyünde, muhtarlık adaylığı yüzünden çıkan
kavgada, 8 kişi yaralandı. (DİHA-19.03.04)

18 Mart günü,İstanbul Esenyurt’ta, afiş asan Genç Parti (GP) üyeleri ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)
üyeleri arasında çıkan kavgada, 3 ESP üyesi

18 Mart günü, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Köse Şahin köyünde, muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan
kavgada Mehmet Şahin öldü, Feride Şahin
20.03.04) (DİHA-19.03.04)

19 Mart günü, İzmir'in Ege mahallesinde çocuğunun okuduğu Sakarya İlköğretim Okulu'nu basan veli Celal Yentüz, ödevini
yapmadığı gerekçesiyle yeğenine ders boyunca ayakta bekleme cezası veren İngilizce öğretmeni

önünde dövdü. (Milliyet-20.03.04)

21 Mart günü,Demokratik Güçbirliği'nin (DGB) Mamak Belediyesi Meclis Adayı
Partisi (EMEP) Ankara İl yönetim kurulu üyesi
saldırısına uğradı. EMEP Ankara İl örgütü taraf
darbesiyle kalçasından, Ferhat Şahin'in de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. (DİHA

21 Mart günü Van'da DEHAP'ın düzenlediği Newroz kutlamasında, Doğan Haber Ajansı muhabiri

tekmeli saldırısına uğrayarak yaralandı. (Milliyet

22 Mart günü,Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Aşağıçinik beldesinde AKP ve DYP adaylarının yakınları
arasında çıkan tartışma sonucu Ali Soyal
yaralandı. (Cumhuriyet-24.03.04)

23 Mart günü,İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı ve Demokratik Sol Parti (DSP) belediye başkan adayı
Haldun Özbatur, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı

24 Mart günü, Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AKP) bir grup, kendilerini
seçim kuruluna şikâyet eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) üyelerine ateş açtı. Saldırıda
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Başkanı Adayı Cevat Kırkpınar’ın seçim arabasıyla gelen 25-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradıklarını ve
yaralandıklarını belirterek,hukuki yardım talep ettiler. (İHD İzmir)

13 Mart günü Tokat'ın Turhal ilçesinde, MHP'ye ait seçim otobüsünün silahla taranması sonucu, partililerden
Mevlüt Özer, Hamdi Şahin, Mesut Bahtiyar ve Doğan Kavak yaralandı. (Zaman-15.03.04)

14 Mart günü Batman'da, Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayı M. Sait Dağ'ın afişlerini asmak isteyen
SP'liler ile buna karşı çıkan esnaf arasında çıkan kavga sonucu; Tahir Taşgüner, Şahin Tokyıldız, Şafi Özçelik

Murat Altun yaralandı. (DİHA-15.03.04)

arbakır şubesine başvuran Halil Güneş (1971),inşaat işçisi olduğunu, inşaatın yanındaki
traktörün üstünde bulunduğu sırada, yoldan geçmekte olan ve üzerinde AKP’nin bayrak ve sloganlarının
bulunduğu, 21 DE 815 plakalı seçim minibüsünü kullanan kişinin,yolu kapattığı iddiasıyla, minibüsten inip
kendisine küfrettiğini, yaklaşık yarım saat sonra 7-8 kişiyle birlikte geri dönerek kendisine saldırdığını, üzerinde
bulunduğu traktörden aşağıya atıldığını ve bacağının kırıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

günü Gaziantep'te, bir ilköğretim okulunda görev yapan Zühal İldaş Karakuş adlı öğretmen, sınıfta diğer öğrencilerin
dikkatini dağıttıkları için uyardığı öğrencilerden M.K ve arkadaşı F.Ş’nin saldırmaları sonucu,çeşitli yerlerinden yaralandı.

(Milliyet-17.03.04.)

16 Mart günü,Diyarbakır’da Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim
(55), evden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. (Radikal

17 Mart günü,Isparta’nın Aksu ilçesine bağlı Kösre köyünde, muhtar adaylığı yüzünden çıkan kavgada,

18 Mart günü,Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce (Araz) köyünde, muhtarlık adaylığı yüzünden çıkan
19.03.04)

18 Mart günü,İstanbul Esenyurt’ta, afiş asan Genç Parti (GP) üyeleri ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)
3 ESP üyesi yaralandı.(İHD İstanbul)

18 Mart günü, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Köse Şahin köyünde, muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan
Feride Şahin (23) ve Mehmet Şahin (15) ile Emin Kılıç (20) yaralandı. (Zaman

in Ege mahallesinde çocuğunun okuduğu Sakarya İlköğretim Okulu'nu basan veli Celal Yentüz, ödevini
yapmadığı gerekçesiyle yeğenine ders boyunca ayakta bekleme cezası veren İngilizce öğretmeni Bora Sezen

21 Mart günü,Demokratik Güçbirliği'nin (DGB) Mamak Belediyesi Meclis Adayı Derman Laçin
Partisi (EMEP) Ankara İl yönetim kurulu üyesi Ferhat Şahin, Mamak Belediyesi yeni binası önünde ülkücülerin
saldırısına uğradı. EMEP Ankara İl örgütü tarafından yapılan açıklamada; Derman Laçin'in aldığı bıçak
darbesiyle kalçasından, Ferhat Şahin'in de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. (DİHA

21 Mart günü Van'da DEHAP'ın düzenlediği Newroz kutlamasında, Doğan Haber Ajansı muhabiri

(Milliyet-22.03.04)

22 Mart günü,Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Aşağıçinik beldesinde AKP ve DYP adaylarının yakınları
Ali Soyal (34) öldü; ağabeyi İbrahim Soyal (40) ve Cavit Sevilmiş

23 Mart günü,İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı ve Demokratik Sol Parti (DSP) belediye başkan adayı
, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. (İHD İstanbul)

24 Mart günü, Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AKP) bir grup, kendilerini
seçim kuruluna şikâyet eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) üyelerine ateş açtı. Saldırıda
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30 kişilik bir grubun saldırısına uğradıklarını ve

13 Mart günü Tokat'ın Turhal ilçesinde, MHP'ye ait seçim otobüsünün silahla taranması sonucu, partililerden
15.03.04)

yı M. Sait Dağ'ın afişlerini asmak isteyen
Tahir Taşgüner, Şahin Tokyıldız, Şafi Özçelik ve

1971),inşaat işçisi olduğunu, inşaatın yanındaki
traktörün üstünde bulunduğu sırada, yoldan geçmekte olan ve üzerinde AKP’nin bayrak ve sloganlarının

kapattığı iddiasıyla, minibüsten inip
8 kişiyle birlikte geri dönerek kendisine saldırdığını, üzerinde

adlı öğretmen, sınıfta diğer öğrencilerin
dikkatini dağıttıkları için uyardığı öğrencilerden M.K ve arkadaşı F.Ş’nin saldırmaları sonucu,çeşitli yerlerinden yaralandı.

16 Mart günü,Diyarbakır’da Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim-Sen üyesi Servet
(Radikal-17.03.04.) (DİHA-

17 Mart günü,Isparta’nın Aksu ilçesine bağlı Kösre köyünde, muhtar adaylığı yüzünden çıkan kavgada,11 kişi

18 Mart günü,Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce (Araz) köyünde, muhtarlık adaylığı yüzünden çıkan

18 Mart günü,İstanbul Esenyurt’ta, afiş asan Genç Parti (GP) üyeleri ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)

18 Mart günü, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Köse Şahin köyünde, muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan
(20) yaralandı. (Zaman-

in Ege mahallesinde çocuğunun okuduğu Sakarya İlköğretim Okulu'nu basan veli Celal Yentüz, ödevini
Bora Sezen'i, öğrencilerin gözü

Derman Laçin ve Emeğin
, Mamak Belediyesi yeni binası önünde ülkücülerin

ından yapılan açıklamada; Derman Laçin'in aldığı bıçak
darbesiyle kalçasından, Ferhat Şahin'in de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. (DİHA-22.03.04)

21 Mart günü Van'da DEHAP'ın düzenlediği Newroz kutlamasında, Doğan Haber Ajansı muhabiri Fahrettin Gök, bir grubun

22 Mart günü,Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Aşağıçinik beldesinde AKP ve DYP adaylarının yakınları
Cavit Sevilmiş (52) ise

23 Mart günü,İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı ve Demokratik Sol Parti (DSP) belediye başkan adayı
. (İHD İstanbul)

24 Mart günü, Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AKP) bir grup, kendilerini
seçim kuruluna şikâyet eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) üyelerine ateş açtı. Saldırıda Halil Aslan yaşamını
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yitirirken; Ahmet Gündoğdu, Ramazan Yılmaz, Duran Demirel, İlhan Çetinkaya
(Cumhuriyet-26.03.04)

25 Mart günü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve
Sakarya illerinde afiş ve bildiri dağıtan üy
kullanıldığı saldırıda, TKP üyelerinin bir kısmı hafif yaralanırken,
hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (Özgür Gündem

26 Mart günü İstanbul Florya'da, ANAP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çetinsaya, bir grup partiliyle gördüğü kaçak
inşaatın işçilerini uyarınca,çekiç ve demir çubuklarla saldırıya uğradı. Olayda, Kanal D televizyonu muhabiri

Neyfel Salman, koruma Hüseyin Kuzu ile 3 partili ,

26 Mart günü,Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde, muhtar adaylarının yakınları arasında
çıkan kavgada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclisi üyesi ve yeniden aday olan Kazım Akgün'ün
oğlu Serkan Akgün, bıçakla öldürüldü.

27 Mart günü,Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Sosyal Demokrat
Halk Partisi (SHP) üyeleri oldukları bildirilen iki grup arasında çıkan kavgada, AKP belde belediye başkan adayı
Salih Kınay'ın ağabeyi Rıza Kınay (60), hayatını kaybetti. (Yeni Şafak

27 Mart günü,İstanbul Güngören'de AKP ve MHP'liler
seçim irtibat bürosu'nu basan MHP’lilerin açtığı ateş sonucu, AKP mahalle
çalışanı Recep Sönmez (33) ile MHP’li Vedat Bulsuz

(Milliyet-28.03.04) (Yeni Şafak-28.03.04)

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Vahit Çakar;
Beldesinde, kendisi ile birlikte SHP’nin seçim çalışmasını yapan Mithat Altun ve Recep Feyat, araçlarıyla geri
dönüş yolundayken, önlerinin bir başka araç tarafından kesildiğini, araçtan çıkan Hamit
isimli kişilerin, yumruk ve tekmeli saldırısına maruz kaldıklarını; aynı zamanda yüzleri maskeli kişilerin
ellerinde tabanca ve uzun namlu silahla, Allah Allah naraları atarak kendilerine saldırdıklarını, silahın
namlusunu üzerlerine doğrultarak araçlarını tahrip ettiklerini ve olayın ardından uzaklaştıklarını, sonrasında polis
ekiplerinin gelerek olay yeri tutanağı tuttuklarını ifade etti. Olayın ardından karakola giderek söz konusu kişiler
hakkında davacı olduklarını söyleyen Çakar, s
o sırada savcının araması üzerine serbest bırakıldıklarını belirtti. (İHD İzmir)

Adıyaman Samsat'ta ANAP belediye başkan adayı Yusuf Fırat'ın akrabası Mustafa Fırat, yolda karşılaştığı

adayı Abdulkadir Aslan'ın yeğeni Kadir Daş

28 Mart günü, Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Kalecik köyünde SHP'liler ile AKP'liler arasında, muhtarlık seçimi
yüzünden çıkan kavgada 6’sı ağır 40 kişi

28 Mart günü,Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde Çetinkaya ve Aba aileleri arasında muhtarlık seçimi yüzünden

çıkan silahlı kavga sonucu Mehmet Çetinkaya

28 Mart günü,Ankara Mamak ilçesi Bahçelerüstü mahallesindeki 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nda,
(16) isimli genç, oy sayma işlemi sırasında tartıştığı Tevfik Aktuğ tarafından sol göğsünden bıçaklanarak
öldürüldü. (Yeni Şafak-30.03.04)

28 Mart günü, Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar beldesinde oy sayımı sırasında MHP ve SHP'liler
arasında yaşanan kavga sonucu 5 kişi

28 Mart günü, Batman'ın Kozluk ilçesinin Ağaçlık köyünde AKP'li müşahitlerin, SHP İl Genel Meclis adayı
Fikri Baz'ı dövdüğü iddia edildi. AKP'liler, sandık başında bekleyen SHP görevlilerini; “Sizler teröristsiniz,
burada işiniz yok” diyerek dışarı çıkarmak isterken çıkan arbede sonucu, Fikri Baz kafasından yaralandı. (DİHA
28.03.04)

28 Mart günü,Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, SHP'lilerle AKP'liler arasında oy kullanma sırası yüzünden

çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. (Milliyet-
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Gündoğdu, Ramazan Yılmaz, Duran Demirel, İlhan Çetinkaya ve Ahmet Bağrıaçık

25 Mart günü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve
Sakarya illerinde afiş ve bildiri dağıtan üyelerine,ülkücülerin saldırdığı iddia edildi. Ekmek ve döner bıçaklarının
kullanıldığı saldırıda, TKP üyelerinin bir kısmı hafif yaralanırken, Barış isimli üyenin hastaneye kaldırıldığı ve
hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (Özgür Gündem-27.03.04)

26 Mart günü İstanbul Florya'da, ANAP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çetinsaya, bir grup partiliyle gördüğü kaçak
inşaatın işçilerini uyarınca,çekiç ve demir çubuklarla saldırıya uğradı. Olayda, Kanal D televizyonu muhabiri

3 partili ,çeşitli yerlerinden yaralandı. (Milliyet-27.03.04)

26 Mart günü,Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde, muhtar adaylarının yakınları arasında
çıkan kavgada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclisi üyesi ve yeniden aday olan Kazım Akgün'ün

, bıçakla öldürüldü. (Hürriyet-27.03.04)

27 Mart günü,Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Sosyal Demokrat
Halk Partisi (SHP) üyeleri oldukları bildirilen iki grup arasında çıkan kavgada, AKP belde belediye başkan adayı

(60), hayatını kaybetti. (Yeni Şafak-28.03.04)

AKP ve MHP'liler arasında bayrak ve afiş asma yüzünden çıkan tartışma sonucu, AKP

seçim irtibat bürosu'nu basan MHP’lilerin açtığı ateş sonucu, AKP mahalle başkanı Adem Eraslan

Vedat Bulsuz (24), Adnan Şahbaz (18), Fazlı Gündüz (32) ve Özgür Özalp

28.03.04)

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Vahit Çakar; 28 Mart yerel seçimleri nedeniyle Menemen İlçesi Asarlık
Beldesinde, kendisi ile birlikte SHP’nin seçim çalışmasını yapan Mithat Altun ve Recep Feyat, araçlarıyla geri
dönüş yolundayken, önlerinin bir başka araç tarafından kesildiğini, araçtan çıkan Hamit
isimli kişilerin, yumruk ve tekmeli saldırısına maruz kaldıklarını; aynı zamanda yüzleri maskeli kişilerin
ellerinde tabanca ve uzun namlu silahla, Allah Allah naraları atarak kendilerine saldırdıklarını, silahın

oğrultarak araçlarını tahrip ettiklerini ve olayın ardından uzaklaştıklarını, sonrasında polis
ekiplerinin gelerek olay yeri tutanağı tuttuklarını ifade etti. Olayın ardından karakola giderek söz konusu kişiler
hakkında davacı olduklarını söyleyen Çakar, saldırıyı yapan kişilerinde karakola gelerek ifade verdiklerini; fakat
o sırada savcının araması üzerine serbest bırakıldıklarını belirtti. (İHD İzmir)

Adıyaman Samsat'ta ANAP belediye başkan adayı Yusuf Fırat'ın akrabası Mustafa Fırat, yolda karşılaştığı

Kadir Daş'ı bıçakla yaraladı. (Milliyet-29.03.04)

28 Mart günü, Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Kalecik köyünde SHP'liler ile AKP'liler arasında, muhtarlık seçimi
40 kişi yaralandı (DİHA-28.03.04)

,Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde Çetinkaya ve Aba aileleri arasında muhtarlık seçimi yüzünden

Mehmet Çetinkaya (29) öldü; 5 kişi yaralandı. (Milliyet-29.03.04)

ra Mamak ilçesi Bahçelerüstü mahallesindeki 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nda,
(16) isimli genç, oy sayma işlemi sırasında tartıştığı Tevfik Aktuğ tarafından sol göğsünden bıçaklanarak

encik ilçesine bağlı Ortaklar beldesinde oy sayımı sırasında MHP ve SHP'liler
5 kişi yaralandı. (Yeni Şafak-30.03.04)

28 Mart günü, Batman'ın Kozluk ilçesinin Ağaçlık köyünde AKP'li müşahitlerin, SHP İl Genel Meclis adayı
'ı dövdüğü iddia edildi. AKP'liler, sandık başında bekleyen SHP görevlilerini; “Sizler teröristsiniz,

burada işiniz yok” diyerek dışarı çıkarmak isterken çıkan arbede sonucu, Fikri Baz kafasından yaralandı. (DİHA

iri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, SHP'lilerle AKP'liler arasında oy kullanma sırası yüzünden

-29.03.04)
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Ahmet Bağrıaçık yaralandı.

25 Mart günü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve
elerine,ülkücülerin saldırdığı iddia edildi. Ekmek ve döner bıçaklarının

isimli üyenin hastaneye kaldırıldığı ve

26 Mart günü İstanbul Florya'da, ANAP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çetinsaya, bir grup partiliyle gördüğü kaçak
inşaatın işçilerini uyarınca,çekiç ve demir çubuklarla saldırıya uğradı. Olayda, Kanal D televizyonu muhabiri Aslı Teköz, kameraman

26 Mart günü,Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde, muhtar adaylarının yakınları arasında
çıkan kavgada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclisi üyesi ve yeniden aday olan Kazım Akgün'ün

27 Mart günü,Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Sosyal Demokrat
Halk Partisi (SHP) üyeleri oldukları bildirilen iki grup arasında çıkan kavgada, AKP belde belediye başkan adayı

arasında bayrak ve afiş asma yüzünden çıkan tartışma sonucu, AKP

Adem Eraslan (42) öldü; büro
Özgür Özalp (26) yaralandı.

28 Mart yerel seçimleri nedeniyle Menemen İlçesi Asarlık
Beldesinde, kendisi ile birlikte SHP’nin seçim çalışmasını yapan Mithat Altun ve Recep Feyat, araçlarıyla geri
dönüş yolundayken, önlerinin bir başka araç tarafından kesildiğini, araçtan çıkan Hamit Aksak ve Seyfo Ülker
isimli kişilerin, yumruk ve tekmeli saldırısına maruz kaldıklarını; aynı zamanda yüzleri maskeli kişilerin
ellerinde tabanca ve uzun namlu silahla, Allah Allah naraları atarak kendilerine saldırdıklarını, silahın

oğrultarak araçlarını tahrip ettiklerini ve olayın ardından uzaklaştıklarını, sonrasında polis
ekiplerinin gelerek olay yeri tutanağı tuttuklarını ifade etti. Olayın ardından karakola giderek söz konusu kişiler

aldırıyı yapan kişilerinde karakola gelerek ifade verdiklerini; fakat

Adıyaman Samsat'ta ANAP belediye başkan adayı Yusuf Fırat'ın akrabası Mustafa Fırat, yolda karşılaştığı AKP belediye başkan

28 Mart günü, Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Kalecik köyünde SHP'liler ile AKP'liler arasında, muhtarlık seçimi

,Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde Çetinkaya ve Aba aileleri arasında muhtarlık seçimi yüzünden

ra Mamak ilçesi Bahçelerüstü mahallesindeki 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nda, İhsan Selim
(16) isimli genç, oy sayma işlemi sırasında tartıştığı Tevfik Aktuğ tarafından sol göğsünden bıçaklanarak

encik ilçesine bağlı Ortaklar beldesinde oy sayımı sırasında MHP ve SHP'liler

28 Mart günü, Batman'ın Kozluk ilçesinin Ağaçlık köyünde AKP'li müşahitlerin, SHP İl Genel Meclis adayı
'ı dövdüğü iddia edildi. AKP'liler, sandık başında bekleyen SHP görevlilerini; “Sizler teröristsiniz,

burada işiniz yok” diyerek dışarı çıkarmak isterken çıkan arbede sonucu, Fikri Baz kafasından yaralandı. (DİHA-

iri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, SHP'lilerle AKP'liler arasında oy kullanma sırası yüzünden
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28 Mart günü, Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı beldesi İlköğretim Okulu'nda oy verme işlemleri
ve GP‘liler arasında çıkan kavgada Ömer Boyalan, İsa Boyalan, Beyhan Boyalan, Ahmet Boyalan, Fehmi Akyüz
ve Cüneyt Akyüz'ün de aralarında bulunduğu, 5’i
(DİHA-28.03.04)

28 Mart günü, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde CHP seçim bürosuna giden AKP'li başkan adayı Ahmet Çelik
Ak’ın pompalı tüfekle CHP'lilere ateş açması sonucu, 9 kişi yaralandı.

28 Mart günü,Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Karamus köyünde muhtarlık s

(Milliyet-29.03.04)

28 Mart günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy İlköğretim Okulu'nda
görevli SHP müşahidi Müslüm Dalsal
anlaşılan kişiler tarafından, oy pusulası taşıdığı gerekçesiyle dövüldü. Şehitkamil ilçesinin Münüfpaşa İlköğretim
Okulu'nda SHP adına gözlemcilik yapan
parti amblemi ile gittiği için uyarması üzerine tartaklandı. (DİHA

28 Mart günü,Hakkâri Yüksekova'ya bağlı Ovaiçi köyünde muhtar adaylarından Lezgin Keremoğlu'nun kardeşi Senar Keremoğlu,

muhtar adayı Cebrail Kaynar'ın oğlu Eyüp Kaynar’ı

29.03.04)

28 Mart günü, Hatay'ın Samandağı
tasnife geçildiği sırada, AKP ve CHP'liler arasında çıkan bıçaklı kavgada
Şahıtoğlu, Yusuf Şahıtoğlu ile kimliği belirlenemeyen
30.03.04)

28 Mart günü, Giresun'un Bulanık ilçesinde, muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgada
29.03.04)

28 Mart günü, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Canderviş köyünde, muhtar adayı Mehmet Atabey’in akrabaları,
diğer muhtar adayı Selahattan Atabey'in akrabalarının yolunu kesti. Silahlı saldırı sonucu

Gülcan ve Sehergül Atabey yaralandı.

28 Mart günü,Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada
Mehmet Çetinkaya öldü, 6 kişi yaralandı.

28 Mart günü,Kayseri Oruçreis mahallesi muhtarı Nazır Aksu ile rakip aday Mehmet Boyraz'ın yakınları
arasında, seçmene oy pusulası dağıtma meselesi yüzünden çıkan tartışmada,
29.03.04)

28 Mart günü, Konya'nın Halkapınar ilçesinde muhtar
Çağlar (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. (Radikal
30.03.04)

28 Mart günü,Mardin'in Çınaraltı köyünde muhtarlık seçimlerinde birbirine rakip olan iki korucu ailesi arasında
çıkan kavgada, Necim Erdem isimli kişi ağır olmak üzere
kişi yaralandı. (Yeni Şafak-29.03.04) (DİHA

28 Mart günü, Malatya merkeze bağlı Köpeksiz köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında gerçekleşen silahlı çatışma sonuc
kişi öldü, ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Yenice köyünde yine muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada is

öldü; 5 kişi yaralandı. (Milliyet-29.03.04)

28 Mart günü Malatya Yenice köyünde meydana gelen kavga sırasında
29.03.04)

28 Mart günü,Malatya'nın Hekimhanı ilçesi Kurşunlu beldesi Gelengeç köyünde ellerindeki taş ve sopalarla
sandık kuruluna saldıran şahıslar 3 kişiyi
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28 Mart günü, Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı beldesi İlköğretim Okulu'nda oy verme işlemleri
ve GP‘liler arasında çıkan kavgada Ömer Boyalan, İsa Boyalan, Beyhan Boyalan, Ahmet Boyalan, Fehmi Akyüz
ve Cüneyt Akyüz'ün de aralarında bulunduğu, 5’i ateşli silahla olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde CHP seçim bürosuna giden AKP'li başkan adayı Ahmet Çelik
Ak’ın pompalı tüfekle CHP'lilere ateş açması sonucu, 9 kişi yaralandı. (Radikal-29.03.04)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Karamus köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada

28 Mart günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy İlköğretim Okulu'nda
Müslüm Dalsal, kendisini sivil polis olarak tanıtan ve daha sonra AKP görevlileri olduğu

anlaşılan kişiler tarafından, oy pusulası taşıdığı gerekçesiyle dövüldü. Şehitkamil ilçesinin Münüfpaşa İlköğretim
Okulu'nda SHP adına gözlemcilik yapan Ayşe Taş da, MHP rozeti takarak oy kullanan bir kişiyi sandık başına

lemi ile gittiği için uyarması üzerine tartaklandı. (DİHA-28.03.04)

28 Mart günü,Hakkâri Yüksekova'ya bağlı Ovaiçi köyünde muhtar adaylarından Lezgin Keremoğlu'nun kardeşi Senar Keremoğlu,

Eyüp Kaynar’ı (50) tabancayla öldürdü; kardeşi Bedir Kaynar’ı (23) ise yaralandı.

28 Mart günü, Hatay'ın Samandağı ilçesi Kuşalanı beldesinde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından
tasnife geçildiği sırada, AKP ve CHP'liler arasında çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Şahıtoğlu, Selahattın

ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. (Yeni Şafak-29.03.04) (Yeni Şafak

28 Mart günü, Giresun'un Bulanık ilçesinde, muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgada 1 kişi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Canderviş köyünde, muhtar adayı Mehmet Atabey’in akrabaları,
diğer muhtar adayı Selahattan Atabey'in akrabalarının yolunu kesti. Silahlı saldırı sonucu Gökçek Atabey

yaralandı. (Milliyet-29.03.04) (Yeni Şafak-29.03.04)

'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada
yaralandı. (Radikal-29.03.04)

ü,Kayseri Oruçreis mahallesi muhtarı Nazır Aksu ile rakip aday Mehmet Boyraz'ın yakınları
arasında, seçmene oy pusulası dağıtma meselesi yüzünden çıkan tartışmada, 1 kişi yaralandı. (Yeni Şafak

28 Mart günü, Konya'nın Halkapınar ilçesinde muhtar adayı Arif Özden, aynı köyde muhtar adayı
Çağlar (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. (Radikal-29.03.04) (Yeni Şafak-

28 Mart günü,Mardin'in Çınaraltı köyünde muhtarlık seçimlerinde birbirine rakip olan iki korucu ailesi arasında
çıkan kavgada, Necim Erdem isimli kişi ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Ömürlü köyünde çıkan kavgada ise

04) (DİHA-28.03.04)

28 Mart günü, Malatya merkeze bağlı Köpeksiz köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında gerçekleşen silahlı çatışma sonuc
Yenice köyünde yine muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada is

29.03.04)

Malatya Yenice köyünde meydana gelen kavga sırasında 1 kişi öldü, 5 kişi

28 Mart günü,Malatya'nın Hekimhanı ilçesi Kurşunlu beldesi Gelengeç köyünde ellerindeki taş ve sopalarla
3 kişiyi yaraladı. (Yeni Şafak-30.03.04)
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28 Mart günü, Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı beldesi İlköğretim Okulu'nda oy verme işlemleri sırasında, AKP
ve GP‘liler arasında çıkan kavgada Ömer Boyalan, İsa Boyalan, Beyhan Boyalan, Ahmet Boyalan, Fehmi Akyüz

yaralandı. (Milliyet-29.03.04)

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde CHP seçim bürosuna giden AKP'li başkan adayı Ahmet Çelik
29.03.04)

eçimi yüzünden çıkan kavgada Nuri Gökhan öldü.

28 Mart günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy İlköğretim Okulu'nda
a AKP görevlileri olduğu

anlaşılan kişiler tarafından, oy pusulası taşıdığı gerekçesiyle dövüldü. Şehitkamil ilçesinin Münüfpaşa İlköğretim
da, MHP rozeti takarak oy kullanan bir kişiyi sandık başına

28 Mart günü,Hakkâri Yüksekova'ya bağlı Ovaiçi köyünde muhtar adaylarından Lezgin Keremoğlu'nun kardeşi Senar Keremoğlu,

(23) ise yaralandı. (Milliyet-

ilçesi Kuşalanı beldesinde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından
in Şahıtoğlu, Selahattın
29.03.04) (Yeni Şafak-

1 kişi yaralandı. (Yeni Şafak-

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Canderviş köyünde, muhtar adayı Mehmet Atabey’in akrabaları, oy kullanmaya giden
Gökçek Atabey (35) olay yerinde öldü;

'nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada

ü,Kayseri Oruçreis mahallesi muhtarı Nazır Aksu ile rakip aday Mehmet Boyraz'ın yakınları
yaralandı. (Yeni Şafak-

, aynı köyde muhtar adayı Şevket
-29.03.04) (Yeni Şafak-

28 Mart günü,Mardin'in Çınaraltı köyünde muhtarlık seçimlerinde birbirine rakip olan iki korucu ailesi arasında
yaralandı. Ömürlü köyünde çıkan kavgada ise 5

28 Mart günü, Malatya merkeze bağlı Köpeksiz köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında gerçekleşen silahlı çatışma sonucu 1
Yenice köyünde yine muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada ise Hacı Bayram Ayaz (48)

5 kişi yaralandı. (Radikal-

28 Mart günü,Malatya'nın Hekimhanı ilçesi Kurşunlu beldesi Gelengeç köyünde ellerindeki taş ve sopalarla
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28 Mart günü,Sivas'ın Tuzlugöl mahallesinde oy verme işlemi sırasında, muht

aday Mehmet Çetindağ'ın kardeşi Hacı Çetindağ

28 Mart günü, Siirt'in Eruh ilçesi Yerkesen köyünde muhtarlık seçimleri yüzünden çık
kişi yaralandı. (Yeni Şafak-30.03.04)

28 Mart günü,Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı (Sorık) köyünde muhtar adayları arasında çıkan
kavgada, Mehmet Öztürk, Süleyman Bozoğlan
(DİHA-28.03.04)

28 Mart günü,Şanlıurfa Merkeze bağlı Uğurlu beldesinde, MHP ve AKP belediye başkanı adaylarının taraftarları
arasında çıkan kavgada, İsa Çetindağ
(DİHA-28.03.04)

28 Mart günü,Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğrular köyünde, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada,
Mehmet Emin Acemoğlu adlı kişi yaralandı. (DİHA

28 Mart günü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kaynakbaş
lehine açık oy kullandırmak isteğine karşı çıkan
28.03.04)

28 Mart günü,Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde, AKP'liler ile DYP'liler aras
seçimleri yüzünden çıkan kavgada 10 kişi

28 Mart günü,Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhtarlık seçimleri dolayısıyla çıkan kavgada,
Güzel, Seyfettin Dargan, Abdullah Çağlı, Reşat Kulaç, Metin Çağlı
28.03.04)

28 Mart günü, Tokat Reşadiye'ye bağlı Cimitekke beldesinde, başkanlığı kazanan MHP'li Cavit Gür ile eski
başkan AKP'li Adem Gül arasında çıkan kavgada
Şafak-29.03.04)

29 Mart günü,Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, seçim sonuçları yüzünden çıkan üç ayrı tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

29 Mart günü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek kasabasında
kavgada Memduh Tekbıçak (43), Efkan Tekbıçak
Akan (12) yaralandı. (30.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

30 Mart günü Gaziantep'in Atalar köyünde seçim nedeniy
başından yaralamasının ardından, oğlu Sinan Kara ruhsatlı av tüfeğiyle
(Cumhuriyet-31.03.04)

30 Mart günü,Mardin Midyat'a bağlı Gülveren köyünde, Alkol ve Akçay aileleri arasın
kavgada, Rezzan Alkol (22) yaşamını yitirdi;

30 Mart günü,Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kaçat köyünde, seçimi kazanan Hasan Karataş ile seçimi kaybeden
amcasının oğlu M.Salih Karataş arasında çıkan kavgada

31 Mart günü,Bursa’da, sendikalı oldukları gerekçesi il
çıkarılan; ancak imzalanan protokol gereği iş başı yapan 4 işçinin, bazı fabrika yöneticilerinin teşvikiyle Türk
Metal-İş Sendikası’na üye kişiler tarafından dövüldüğü iddia edildi. Yaralanan işçiler
Aşık, Nali Süzüker ve Murat Çağlartekeli

1 Nisan günü, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan Grammer Koltuk Sistemleri A.Ş. işçileri, Türk Metal
yandaşlarının silahlı, sopalı saldırısına uğradı
Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş “Bizim güvencemiz Grammer işçilerinin kararlı ve mücadeleci
tutumudur. Grammer işçisi iradesini ortaya koymuştur ve biz sendika olarak bu iradeye son
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Sivas'ın Tuzlugöl mahallesinde oy verme işlemi sırasında, muhtar adayı Mehmet Erbaş'ın yakını Basri Teke, diğer

Hacı Çetindağ (45) ile oğlu Orhan Çetindağ'ı demir çubukla yaraladı. (Milliyet

28 Mart günü, Siirt'in Eruh ilçesi Yerkesen köyünde muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada
30.03.04)

28 Mart günü,Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı (Sorık) köyünde muhtar adayları arasında çıkan
Süleyman Bozoğlan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, çeşitli y

28 Mart günü,Şanlıurfa Merkeze bağlı Uğurlu beldesinde, MHP ve AKP belediye başkanı adaylarının taraftarları
İsa Çetindağ ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaşamını yitirirken,

28 Mart günü,Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğrular köyünde, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada,
adlı kişi yaralandı. (DİHA-28.03.04) (Milliyet-29.03.04)

28 Mart günü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kaynakbaşı köyü muhtarı Ali Hançer’in, yapılan seçimlerde DYP
lehine açık oy kullandırmak isteğine karşı çıkan Aydın Güneş adlı köylü, çıkan kavgada yaralandı. (DİHA

28 Mart günü,Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde, AKP'liler ile DYP'liler aras
10 kişi yaralandı. (DİHA-28.03.04)

28 Mart günü,Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhtarlık seçimleri dolayısıyla çıkan kavgada,
Güzel, Seyfettin Dargan, Abdullah Çağlı, Reşat Kulaç, Metin Çağlı ve Abdi Çağlı adlı kişiler yaralandı. (DİHA

Tokat Reşadiye'ye bağlı Cimitekke beldesinde, başkanlığı kazanan MHP'li Cavit Gür ile eski
başkan AKP'li Adem Gül arasında çıkan kavgada Mustafa Gür öldü; 6 kişi yaralandı. (Radikal

29 Mart günü,Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, seçim sonuçları yüzünden çıkan üç ayrı tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonucu 30 kişi yaralandı. (Yeni Şafak-30.03.04)

29 Mart günü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek kasabasında, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı
Efkan Tekbıçak (32), Necla Çayıroğlu (58) ve sokakta top oynayan

(12) yaralandı. (30.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

30 Mart günü Gaziantep'in Atalar köyünde seçim nedeniyle çıkan kavgada Şahin Hocaoğlu,
başından yaralamasının ardından, oğlu Sinan Kara ruhsatlı av tüfeğiyle Şahin Hocaoğlu

30 Mart günü,Mardin Midyat'a bağlı Gülveren köyünde, Alkol ve Akçay aileleri arasında, seçim nedeniyle çıkan
(22) yaşamını yitirdi; İsa Akçay (47) yaralandı. (Cumhuriyet-31.03.04)

30 Mart günü,Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kaçat köyünde, seçimi kazanan Hasan Karataş ile seçimi kaybeden
amcasının oğlu M.Salih Karataş arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı. (Cumhuriyet-31.03.04)

31 Mart günü,Bursa’da, sendikalı oldukları gerekçesi ile bir süre önce Gramer Çelik Fabrikası'nda işten
çıkarılan; ancak imzalanan protokol gereği iş başı yapan 4 işçinin, bazı fabrika yöneticilerinin teşvikiyle Türk

İş Sendikası’na üye kişiler tarafından dövüldüğü iddia edildi. Yaralanan işçiler Erkan A
Murat Çağlartekeli hastaneye kaldırıldılar. (DİHA-31.03.04)

İş Sendikası’na üye olan Grammer Koltuk Sistemleri A.Ş. işçileri, Türk Metal
yandaşlarının silahlı, sopalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, Birleşik
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ar adayı Mehmet Erbaş'ın yakını Basri Teke, diğer

(Milliyet-29.03.04)

an kavgada 1 kişi öldü; 26

28 Mart günü,Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı (Sorık) köyünde muhtar adayları arasında çıkan
çeşitli yerlerinden yaralandı.

28 Mart günü,Şanlıurfa Merkeze bağlı Uğurlu beldesinde, MHP ve AKP belediye başkanı adaylarının taraftarları
yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

28 Mart günü,Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğrular köyünde, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada,

ı köyü muhtarı Ali Hançer’in, yapılan seçimlerde DYP
adlı köylü, çıkan kavgada yaralandı. (DİHA-

28 Mart günü,Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde, AKP'liler ile DYP'liler arasında muhtarlık

28 Mart günü,Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhtarlık seçimleri dolayısıyla çıkan kavgada, Salih Çağlı, Mehmet
adlı kişiler yaralandı. (DİHA-

Tokat Reşadiye'ye bağlı Cimitekke beldesinde, başkanlığı kazanan MHP'li Cavit Gür ile eski
(Radikal-29.03.04) (Yeni

29 Mart günü,Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, seçim sonuçları yüzünden çıkan üç ayrı tartışmanın kavgaya

, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı
(58) ve sokakta top oynayan Necati

le çıkan kavgada Şahin Hocaoğlu, Ali Kara'yı taşla
Şahin Hocaoğlu'nu yaraladı.

da, seçim nedeniyle çıkan
31.03.04)

30 Mart günü,Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kaçat köyünde, seçimi kazanan Hasan Karataş ile seçimi kaybeden
31.03.04)

e bir süre önce Gramer Çelik Fabrikası'nda işten
çıkarılan; ancak imzalanan protokol gereği iş başı yapan 4 işçinin, bazı fabrika yöneticilerinin teşvikiyle Türk

Erkan Akçasever, Hilmi

İş Sendikası’na üye olan Grammer Koltuk Sistemleri A.Ş. işçileri, Türk Metal-İş
. Saldırı sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, Birleşik
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tutumudur. Grammer işçisi iradesini ortaya koymuştur ve biz sendika olarak bu iradeye sonuna kadar sahip
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çıkacağız. Türk Metal’de zorla tutulan metal işçilerine bir kez daha sesleniyoruz. Ayağa kalkın ve bu utanç
abidesini yıkın” dedi.

2 Nisan günü, İstanbul Büyükçekmece’de seçimleri ANAP adayı Hasan Akgün'ün kazanması üzerine, seçim
irtibat bürosu'na gelen AKP’ye mensup bir grup tarafından, taşlarla saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Alınan
bilgiye göre, Akgün'ün seçimi kazandığını duyan bir grup AKP’li, saat 23.00 sıralarında Büyükçekmece ANAP
Seçim İrtibat Bürosu'na gelerek taşlayan
bayan ezilme tehlikesi geçirirken bir partili de yüzünden yaralandı. Olayların büyümesini engellemek için
büronun önüne gelen jandarma ve polis ekipleri, önlem aldı.

İHD’ye yaptığı başvuruda İlhan Bakır; 10 Nisan günü, yönetmenliğini yaptığı “Beden Ayetleri” adlı belgeselin,
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gösterilmesinden sonra Bornova’da bulunan evine
dönmek için bindiğini, otobüste Ege Üniversitesi Onkoloji Böl
kumral birinin, kendisine belgeselini izlediğini ve nerede oturduğuna dair sorular sorduğunu; fakat söz konusu
üniversiteye davetiye yollamadığını ve durumdan şüphelendiğini, söz konusu kişinin kendisiyle aynı
indiğini, evine yakın bir mesafede yanına gelen bir araçtan 2 kişinin inerek, kendisini zorla aracın arka koltuğuna
aldıklarını ve araçta 2 kişinin daha olduğunu, yanına oturanların başını yere doğru bastırdıktan sonra,aracın
hareket ettiğini belirtmişti. Daha sonra ormanlık bir alanda arabadan indirildiğini söyleyen Bakır,başı eğik
olarak tutulup kendisine; filmi nasıl çektiği, hangi parayla çektiği, filmi nerede ve neden Kürtçe çektiğine ilişkin
sorular sorulduğunu,bunun üzerine kendisi: ‘Bu bir
Dediğini, ve içlerinden birinin, Bakır’ı yere yatırarak ağzına, silah namlusu olduğunu düşündüğü bir şey sokarak
,‘Seni burada öldürsem kimsenin ruhu duymaz.’diyerek,tehdit ettiğini söyledi. Bir ar
ama içlerinden orta boylu ve bıyıklı birinin gömleğinden yakalayarak, gözüne yumruk attığını,sonra yine başını
öne bastırarak:”Güneydoğu ile ilgili bir sürü belgesel yapıldı; bunların hepside Türkçe yapıldı.Sende Türkçe
yapabilirsin ve yapacaksın.”denildiğini belirterek, alındığı yere tekrar bırakıldığını beyan etmişti.

2 Nisan günü, Hatay Narlıca beldesinde belediye başkanlığını kazanan DYP'li Mehmet Çil'in yandaşlarının
kutlamalarında, AKP'li 30 kişi kalabalığa taş atmaya baş
Başkanı Mehmet Çil'in kardeşi, oğlu ve yakınlarının da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

5 Nisan günü, Urfa Halfeli'de ikamet eden Hasan Daştan, AKP’ye oy vermediği için dövüldüğünü belirtti.
Daştan, 28 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP belediye başkan adayı Mehmet Sarıtaş ve akrabalarının,
evine gelip oy istediğini ileri sürerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "AKP'ye oy vermeyeceğimi söyleyince onlar
da, 'Eğer bize vermeyeceksen biz de sana oy
Seçim günü özürlü babam ve kardeşlerim ile birlikte oy kullanmak için Halfeti Lisesi 150 No'lu sandık başına
gittim. Babam özürlü olduğu için sıra beklemeden oyunu kullanarak eve döndü. Ben
girdik. Sıradayken söz konusu kişiler bana 'Biz sana oy kullanmayacaksın demedik mi? Burada ne arıyorsun?
Boşuna bekleme, biz sana oy kullandırtmayacağız' dediler ve küfür ettiler. Karşı çıkınca da dövmeye başladılar.
Aldığım darbeler sonucu yere düştüm. Kafama ve karnıma tekme atmaya başladılar, Jandarma oradaydı; ama
müdahale etmedi. Gözlerimi Iğdır Devlet Hastanesi'nde açtım. Yapılan kontroller sonucu bana 5 gün 'iş göremez'
raporu verildi. 2 gün hastanede kaldım."

5 Nisan günü İzmir Alsancak’ta, travestilerin kaldığı evde çıkan kavgada, 1 kişi öldü; 1 kişi yaralandı. Seval
adını kullanan Murat Hasırcı’nın, evine kimliği belirlenmeyen 3 kişiyle birlikte gelen Misbah Aktaş (31),
apartman girişinde travestilerle tartıştı. Kavga
Evde süren silahlı kavgada, Hamza Kolay; (22) başından, sırtından ve bacağından yararlanırken, Misbah Aktaş
da bacağından yaralandı. Hamza Kolay, apartmanın girişinde öldü. Olaydan sonra ki
kaçtı.

6 Nisan günü İstanbul Kartal Esentepe mahallesi Vildan sitesi B bloktaki bir dairede oturan emekli başkomiser
Sabri Gümüş (55), kapıyı çalarak açılmasını sağlayan 2 kişiden birinin ateş etmesi sonucu göğsünden yaralandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu
açıklandı.

6 Nisan günü Denizli’de, Denizlispor Koleji’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan
Yenimahalle’de bulunan evinden okula
sonucu öldü.
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çıkacağız. Türk Metal’de zorla tutulan metal işçilerine bir kez daha sesleniyoruz. Ayağa kalkın ve bu utanç

2 Nisan günü, İstanbul Büyükçekmece’de seçimleri ANAP adayı Hasan Akgün'ün kazanması üzerine, seçim
t bürosu'na gelen AKP’ye mensup bir grup tarafından, taşlarla saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Alınan

bilgiye göre, Akgün'ün seçimi kazandığını duyan bir grup AKP’li, saat 23.00 sıralarında Büyükçekmece ANAP
Seçim İrtibat Bürosu'na gelerek taşlayan grup, daha sonra partilileri tartakladı. Çıkan olaylarda, ANAP'lı bir
bayan ezilme tehlikesi geçirirken bir partili de yüzünden yaralandı. Olayların büyümesini engellemek için
büronun önüne gelen jandarma ve polis ekipleri, önlem aldı.

vuruda İlhan Bakır; 10 Nisan günü, yönetmenliğini yaptığı “Beden Ayetleri” adlı belgeselin,
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gösterilmesinden sonra Bornova’da bulunan evine
dönmek için bindiğini, otobüste Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü öğrencisi olduğunu söyleyen 24 yaşlarında,
kumral birinin, kendisine belgeselini izlediğini ve nerede oturduğuna dair sorular sorduğunu; fakat söz konusu
üniversiteye davetiye yollamadığını ve durumdan şüphelendiğini, söz konusu kişinin kendisiyle aynı
indiğini, evine yakın bir mesafede yanına gelen bir araçtan 2 kişinin inerek, kendisini zorla aracın arka koltuğuna
aldıklarını ve araçta 2 kişinin daha olduğunu, yanına oturanların başını yere doğru bastırdıktan sonra,aracın

rtmişti. Daha sonra ormanlık bir alanda arabadan indirildiğini söyleyen Bakır,başı eğik
olarak tutulup kendisine; filmi nasıl çektiği, hangi parayla çektiği, filmi nerede ve neden Kürtçe çektiğine ilişkin
sorular sorulduğunu,bunun üzerine kendisi: ‘Bu bir belgesel,oradaki insanlar Kürtçe ve Arapça konuşuyorlar.’
Dediğini, ve içlerinden birinin, Bakır’ı yere yatırarak ağzına, silah namlusu olduğunu düşündüğü bir şey sokarak
,‘Seni burada öldürsem kimsenin ruhu duymaz.’diyerek,tehdit ettiğini söyledi. Bir ara ellerinden kurtulduğunu;
ama içlerinden orta boylu ve bıyıklı birinin gömleğinden yakalayarak, gözüne yumruk attığını,sonra yine başını
öne bastırarak:”Güneydoğu ile ilgili bir sürü belgesel yapıldı; bunların hepside Türkçe yapıldı.Sende Türkçe

rsin ve yapacaksın.”denildiğini belirterek, alındığı yere tekrar bırakıldığını beyan etmişti.

Hatay Narlıca beldesinde belediye başkanlığını kazanan DYP'li Mehmet Çil'in yandaşlarının
kutlamalarında, AKP'li 30 kişi kalabalığa taş atmaya başladı. Kısa süreli çatışma sonrasında, aralarında Belediye
Başkanı Mehmet Çil'in kardeşi, oğlu ve yakınlarının da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

5 Nisan günü, Urfa Halfeli'de ikamet eden Hasan Daştan, AKP’ye oy vermediği için dövüldüğünü belirtti.
28 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP belediye başkan adayı Mehmet Sarıtaş ve akrabalarının,

evine gelip oy istediğini ileri sürerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "AKP'ye oy vermeyeceğimi söyleyince onlar
da, 'Eğer bize vermeyeceksen biz de sana oy kullandırtmayız. Boşuna sandık başına gelme' diye tehdit ettiler.
Seçim günü özürlü babam ve kardeşlerim ile birlikte oy kullanmak için Halfeti Lisesi 150 No'lu sandık başına
gittim. Babam özürlü olduğu için sıra beklemeden oyunu kullanarak eve döndü. Ben ve iki kardeşim ise sıraya
girdik. Sıradayken söz konusu kişiler bana 'Biz sana oy kullanmayacaksın demedik mi? Burada ne arıyorsun?
Boşuna bekleme, biz sana oy kullandırtmayacağız' dediler ve küfür ettiler. Karşı çıkınca da dövmeye başladılar.

beler sonucu yere düştüm. Kafama ve karnıma tekme atmaya başladılar, Jandarma oradaydı; ama
müdahale etmedi. Gözlerimi Iğdır Devlet Hastanesi'nde açtım. Yapılan kontroller sonucu bana 5 gün 'iş göremez'
raporu verildi. 2 gün hastanede kaldım."

nü İzmir Alsancak’ta, travestilerin kaldığı evde çıkan kavgada, 1 kişi öldü; 1 kişi yaralandı. Seval
adını kullanan Murat Hasırcı’nın, evine kimliği belirlenmeyen 3 kişiyle birlikte gelen Misbah Aktaş (31),
apartman girişinde travestilerle tartıştı. Kavga eden iki grup, daha sonra Hasırcı’nın birinci kattaki evine girdi.
Evde süren silahlı kavgada, Hamza Kolay; (22) başından, sırtından ve bacağından yararlanırken, Misbah Aktaş
da bacağından yaralandı. Hamza Kolay, apartmanın girişinde öldü. Olaydan sonra kimliği belirsiz kişiler ise

6 Nisan günü İstanbul Kartal Esentepe mahallesi Vildan sitesi B bloktaki bir dairede oturan emekli başkomiser
Sabri Gümüş (55), kapıyı çalarak açılmasını sağlayan 2 kişiden birinin ateş etmesi sonucu göğsünden yaralandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu

6 Nisan günü Denizli’de, Denizlispor Koleji’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan
Yenimahalle’de bulunan evinden okula gitmek üzere çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı
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çıkacağız. Türk Metal’de zorla tutulan metal işçilerine bir kez daha sesleniyoruz. Ayağa kalkın ve bu utanç

2 Nisan günü, İstanbul Büyükçekmece’de seçimleri ANAP adayı Hasan Akgün'ün kazanması üzerine, seçim
t bürosu'na gelen AKP’ye mensup bir grup tarafından, taşlarla saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Alınan

bilgiye göre, Akgün'ün seçimi kazandığını duyan bir grup AKP’li, saat 23.00 sıralarında Büyükçekmece ANAP
grup, daha sonra partilileri tartakladı. Çıkan olaylarda, ANAP'lı bir

bayan ezilme tehlikesi geçirirken bir partili de yüzünden yaralandı. Olayların büyümesini engellemek için

vuruda İlhan Bakır; 10 Nisan günü, yönetmenliğini yaptığı “Beden Ayetleri” adlı belgeselin,
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gösterilmesinden sonra Bornova’da bulunan evine

ümü öğrencisi olduğunu söyleyen 24 yaşlarında,
kumral birinin, kendisine belgeselini izlediğini ve nerede oturduğuna dair sorular sorduğunu; fakat söz konusu
üniversiteye davetiye yollamadığını ve durumdan şüphelendiğini, söz konusu kişinin kendisiyle aynı durakta
indiğini, evine yakın bir mesafede yanına gelen bir araçtan 2 kişinin inerek, kendisini zorla aracın arka koltuğuna
aldıklarını ve araçta 2 kişinin daha olduğunu, yanına oturanların başını yere doğru bastırdıktan sonra,aracın

rtmişti. Daha sonra ormanlık bir alanda arabadan indirildiğini söyleyen Bakır,başı eğik
olarak tutulup kendisine; filmi nasıl çektiği, hangi parayla çektiği, filmi nerede ve neden Kürtçe çektiğine ilişkin

belgesel,oradaki insanlar Kürtçe ve Arapça konuşuyorlar.’
Dediğini, ve içlerinden birinin, Bakır’ı yere yatırarak ağzına, silah namlusu olduğunu düşündüğü bir şey sokarak

a ellerinden kurtulduğunu;
ama içlerinden orta boylu ve bıyıklı birinin gömleğinden yakalayarak, gözüne yumruk attığını,sonra yine başını
öne bastırarak:”Güneydoğu ile ilgili bir sürü belgesel yapıldı; bunların hepside Türkçe yapıldı.Sende Türkçe

rsin ve yapacaksın.”denildiğini belirterek, alındığı yere tekrar bırakıldığını beyan etmişti.

Hatay Narlıca beldesinde belediye başkanlığını kazanan DYP'li Mehmet Çil'in yandaşlarının
ladı. Kısa süreli çatışma sonrasında, aralarında Belediye

5 Nisan günü, Urfa Halfeli'de ikamet eden Hasan Daştan, AKP’ye oy vermediği için dövüldüğünü belirtti.
28 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP belediye başkan adayı Mehmet Sarıtaş ve akrabalarının,

evine gelip oy istediğini ileri sürerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "AKP'ye oy vermeyeceğimi söyleyince onlar
kullandırtmayız. Boşuna sandık başına gelme' diye tehdit ettiler.

Seçim günü özürlü babam ve kardeşlerim ile birlikte oy kullanmak için Halfeti Lisesi 150 No'lu sandık başına
ve iki kardeşim ise sıraya

girdik. Sıradayken söz konusu kişiler bana 'Biz sana oy kullanmayacaksın demedik mi? Burada ne arıyorsun?
Boşuna bekleme, biz sana oy kullandırtmayacağız' dediler ve küfür ettiler. Karşı çıkınca da dövmeye başladılar.

beler sonucu yere düştüm. Kafama ve karnıma tekme atmaya başladılar, Jandarma oradaydı; ama
müdahale etmedi. Gözlerimi Iğdır Devlet Hastanesi'nde açtım. Yapılan kontroller sonucu bana 5 gün 'iş göremez'

nü İzmir Alsancak’ta, travestilerin kaldığı evde çıkan kavgada, 1 kişi öldü; 1 kişi yaralandı. Seval
adını kullanan Murat Hasırcı’nın, evine kimliği belirlenmeyen 3 kişiyle birlikte gelen Misbah Aktaş (31),

eden iki grup, daha sonra Hasırcı’nın birinci kattaki evine girdi.
Evde süren silahlı kavgada, Hamza Kolay; (22) başından, sırtından ve bacağından yararlanırken, Misbah Aktaş

mliği belirsiz kişiler ise

6 Nisan günü İstanbul Kartal Esentepe mahallesi Vildan sitesi B bloktaki bir dairede oturan emekli başkomiser
Sabri Gümüş (55), kapıyı çalarak açılmasını sağlayan 2 kişiden birinin ateş etmesi sonucu göğsünden yaralandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu

6 Nisan günü Denizli’de, Denizlispor Koleji’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Hüseyin Acar (33),
gitmek üzere çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı
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6 Nisan günü akşam saatlerinde evine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüyen DEHAP Hakkari İl Başkanvekili
Musa Çiftçi, 5 kişinin saldırısına uğradı. Kafası ile vüc
Çiftçi, çevrede bulunanlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesi acil servisi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili oldukları
belirlenen, ancak kimlikleri açıklanmayan 5 kişi ise, polis tarafından gözaltına alındı

6 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yılmaz; 1 Nisan
günü saat 18:00 sularında, 7-8 kişilik ülkücü bir grubun bıçaklı
göremez raporu aldığını ve saldırıların
pervasızlaştığını belirtmişti.

7 Nisan günü, Ordu Yeşilada köyünde muhtar seçilen Mehmet Sönmez ile seçimlerdeki rakibi İlyas Azaklı'nın
yakınları, Tekkiraz beldesinde karşılaşınca iki grup aras
Hicabi Sönmez (55) ve Muhtar Mehmet Sönmez başlarına aldıkları darbe sonucu yaralandı. Hasan Sönmez,
kaldırıldığı hastenede ölürken, diğer 2 kişi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 Nisan günü Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Deredoğan köyünde, muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan
kavgada, aralarında muhtar Cesim Şenol’un da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

12 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan İdris Erkıran (1973)
katında oturan eski hükümlü ve itirafçı Murat Baycan’ın silahlı saldırısına uğradığını, 10 Nisan Polis
Karakolu’na şikayet ettiği Baycan’ın, evini basarak ailesini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

13 Nisan günü, Eskişehir'de Yunusemre Endüstri Meslek Lisesi'nin fizik öğretmeni İlhan Sevinç (36), sınıfta
kavga eden iki öğrenciyi karşı koymalarına rağmen ayırdıktan sonra, çocuklarının şikayeti üzerine öğretmenler
odasına giren veli ve 6 yakını tarafından dövüldü. Devlet Hastanesi
öğretmenin, darp ve tehdit suçundan şikayetçi olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

13 Nisan günü, Ankara Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Faruk Çetin, sağlık kurulu odası’na girişin
yasak olduğunu belirttiği Fatih Topçu isimli bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Burnu kırılan Çetin, hastanede
tedavi altına alındı.

13 Nisan günü Karşıyaka Bostanlı’da park halindeki otomobillerde hırsızlık yapmaya çalışan Mustafa Namık
Kemal Yılmaz (24), kendini yakalamak isteyen
Bor, tabancasıyla hırsızı sağ ayağından yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan hırsız, bu kez kendisini
sedyeyle acil servise kaldıran Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde görevli polis mem
kolundan; Bostanlı Karakolu’nda görevli polis memuru Hikmet Erdoğan’ı da parmağından ısırdı.

14 Nisan günü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Menderes Kabadayı
(34), okuldaki odasına silahla gelen Faruk Kızılkaya (33) tarafından karnından yaralandı. Yaralanmasına karşın Kabadayı, ruh
silahı alarak odadan kaçmak isteyen Kızılkaya'yı başından vurdu. Yaralılar, Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

19 Nisan günü, İstanbul Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Salih Ekizoğlu (42), işe gitmek için
beklediği otobüs durağında, kimliği belirsiz birinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan
Ekizoğlu’nun, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Adana'da, lise son sınıf öğrencisi Ö.A. (17), 22 Nisan günü girdiği sınavda, kendisini kopya çekerken yakalay
ve uyaran öğretmeni Bilal Karahan’ı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Maksan, işten istifa etmesini
isteyen bir grup tarafından 26 Nisan günü dövüldü. Maksan’ı hastaneye geti
de bir çok arkadaşı gibi tehdit edildiğini ve 20 gün önce istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. 250 işçinin zorla
istifa ettirildiği belediyede, son olarak 9 işçinin, ‘işe götürüleceksiniz’ denilerek başka yere götür
tanımadıkları 30 kişilik bir grupça dövüldükten sonra tehditle, istifa dilekçesi imzalatıldığı belirtildi.(27.04.2004
Radikal)

İstanbul Göztepe Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy
poliklinikleri'nde 27 Nisan günü, yakınlarının sevk işlemlerini yaptırmak için polikliniğe gelen ve sıra
beklemeden işlemlerinin yapılmasını isteyen 2 kişi, sıralarını beklemeleri konusunda kendilerini uyaran 4
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6 Nisan günü akşam saatlerinde evine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüyen DEHAP Hakkari İl Başkanvekili
Musa Çiftçi, 5 kişinin saldırısına uğradı. Kafası ile vücudunun değişik yerlerinden taş ve sopalarla yaralanan
Çiftçi, çevrede bulunanlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesi acil servisi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili oldukları
belirlenen, ancak kimlikleri açıklanmayan 5 kişi ise, polis tarafından gözaltına alındı.

6 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yılmaz; 1 Nisan
8 kişilik ülkücü bir grubun bıçaklı-sopalı saldırısına uğradığını, 10 günlük iş

göremez raporu aldığını ve saldırıların polis ve üniversite yönetiminin görmezden gelmesiyle iyice

7 Nisan günü, Ordu Yeşilada köyünde muhtar seçilen Mehmet Sönmez ile seçimlerdeki rakibi İlyas Azaklı'nın
yakınları, Tekkiraz beldesinde karşılaşınca iki grup arasında tartışma çıktı. Olayda Hasan Sönmez (50), ağabeyi
Hicabi Sönmez (55) ve Muhtar Mehmet Sönmez başlarına aldıkları darbe sonucu yaralandı. Hasan Sönmez,
kaldırıldığı hastenede ölürken, diğer 2 kişi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 Nisan günü Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Deredoğan köyünde, muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan
kavgada, aralarında muhtar Cesim Şenol’un da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

12 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan İdris Erkıran (1973), 11 Nisan günü, evinin üst
katında oturan eski hükümlü ve itirafçı Murat Baycan’ın silahlı saldırısına uğradığını, 10 Nisan Polis
Karakolu’na şikayet ettiği Baycan’ın, evini basarak ailesini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

unusemre Endüstri Meslek Lisesi'nin fizik öğretmeni İlhan Sevinç (36), sınıfta
kavga eden iki öğrenciyi karşı koymalarına rağmen ayırdıktan sonra, çocuklarının şikayeti üzerine öğretmenler
odasına giren veli ve 6 yakını tarafından dövüldü. Devlet Hastanesi'nden 5 günlük iş göremez raporu alan
öğretmenin, darp ve tehdit suçundan şikayetçi olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

13 Nisan günü, Ankara Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Faruk Çetin, sağlık kurulu odası’na girişin
pçu isimli bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Burnu kırılan Çetin, hastanede

13 Nisan günü Karşıyaka Bostanlı’da park halindeki otomobillerde hırsızlık yapmaya çalışan Mustafa Namık
Kemal Yılmaz (24), kendini yakalamak isteyen polis Şinasi Bor’u (32), sol bacağından bıçakladı. Bunun üzerine
Bor, tabancasıyla hırsızı sağ ayağından yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan hırsız, bu kez kendisini
sedyeyle acil servise kaldıran Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde görevli polis memuru Halil Yancı’yı, (38)
kolundan; Bostanlı Karakolu’nda görevli polis memuru Hikmet Erdoğan’ı da parmağından ısırdı.

14 Nisan günü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Menderes Kabadayı
(34), okuldaki odasına silahla gelen Faruk Kızılkaya (33) tarafından karnından yaralandı. Yaralanmasına karşın Kabadayı, ruh
ilahı alarak odadan kaçmak isteyen Kızılkaya'yı başından vurdu. Yaralılar, Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

19 Nisan günü, İstanbul Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Salih Ekizoğlu (42), işe gitmek için
a, kimliği belirsiz birinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan

Ekizoğlu’nun, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

lise son sınıf öğrencisi Ö.A. (17), 22 Nisan günü girdiği sınavda, kendisini kopya çekerken yakalay
ve uyaran öğretmeni Bilal Karahan’ı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Maksan, işten istifa etmesini
isteyen bir grup tarafından 26 Nisan günü dövüldü. Maksan’ı hastaneye getirenlerden Tahsin Sarıçam, kendisinin
de bir çok arkadaşı gibi tehdit edildiğini ve 20 gün önce istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. 250 işçinin zorla
istifa ettirildiği belediyede, son olarak 9 işçinin, ‘işe götürüleceksiniz’ denilerek başka yere götür
tanımadıkları 30 kişilik bir grupça dövüldükten sonra tehditle, istifa dilekçesi imzalatıldığı belirtildi.(27.04.2004

İstanbul Göztepe Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy
günü, yakınlarının sevk işlemlerini yaptırmak için polikliniğe gelen ve sıra

beklemeden işlemlerinin yapılmasını isteyen 2 kişi, sıralarını beklemeleri konusunda kendilerini uyaran 4
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6 Nisan günü akşam saatlerinde evine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüyen DEHAP Hakkari İl Başkanvekili
udunun değişik yerlerinden taş ve sopalarla yaralanan

Çiftçi, çevrede bulunanlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesi acil servisi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili oldukları

6 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yılmaz; 1 Nisan
sopalı saldırısına uğradığını, 10 günlük iş

polis ve üniversite yönetiminin görmezden gelmesiyle iyice

7 Nisan günü, Ordu Yeşilada köyünde muhtar seçilen Mehmet Sönmez ile seçimlerdeki rakibi İlyas Azaklı'nın
ında tartışma çıktı. Olayda Hasan Sönmez (50), ağabeyi

Hicabi Sönmez (55) ve Muhtar Mehmet Sönmez başlarına aldıkları darbe sonucu yaralandı. Hasan Sönmez,

10 Nisan günü Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Deredoğan köyünde, muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan

, 11 Nisan günü, evinin üst
katında oturan eski hükümlü ve itirafçı Murat Baycan’ın silahlı saldırısına uğradığını, 10 Nisan Polis

unusemre Endüstri Meslek Lisesi'nin fizik öğretmeni İlhan Sevinç (36), sınıfta
kavga eden iki öğrenciyi karşı koymalarına rağmen ayırdıktan sonra, çocuklarının şikayeti üzerine öğretmenler

'nden 5 günlük iş göremez raporu alan

13 Nisan günü, Ankara Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Faruk Çetin, sağlık kurulu odası’na girişin
pçu isimli bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Burnu kırılan Çetin, hastanede

13 Nisan günü Karşıyaka Bostanlı’da park halindeki otomobillerde hırsızlık yapmaya çalışan Mustafa Namık
polis Şinasi Bor’u (32), sol bacağından bıçakladı. Bunun üzerine

Bor, tabancasıyla hırsızı sağ ayağından yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan hırsız, bu kez kendisini
uru Halil Yancı’yı, (38)

kolundan; Bostanlı Karakolu’nda görevli polis memuru Hikmet Erdoğan’ı da parmağından ısırdı.

14 Nisan günü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Menderes Kabadayı
(34), okuldaki odasına silahla gelen Faruk Kızılkaya (33) tarafından karnından yaralandı. Yaralanmasına karşın Kabadayı, ruhsatsız
ilahı alarak odadan kaçmak isteyen Kızılkaya'yı başından vurdu. Yaralılar, Samsun Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

19 Nisan günü, İstanbul Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Salih Ekizoğlu (42), işe gitmek için
a, kimliği belirsiz birinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan

lise son sınıf öğrencisi Ö.A. (17), 22 Nisan günü girdiği sınavda, kendisini kopya çekerken yakalayan

Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Maksan, işten istifa etmesini
renlerden Tahsin Sarıçam, kendisinin

de bir çok arkadaşı gibi tehdit edildiğini ve 20 gün önce istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. 250 işçinin zorla
istifa ettirildiği belediyede, son olarak 9 işçinin, ‘işe götürüleceksiniz’ denilerek başka yere götürüldüğü ve
tanımadıkları 30 kişilik bir grupça dövüldükten sonra tehditle, istifa dilekçesi imzalatıldığı belirtildi.(27.04.2004-

İstanbul Göztepe Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy
günü, yakınlarının sevk işlemlerini yaptırmak için polikliniğe gelen ve sıra

beklemeden işlemlerinin yapılmasını isteyen 2 kişi, sıralarını beklemeleri konusunda kendilerini uyaran 4
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güvenlik görevlisini ateşli silah ve bıçakla yaraladı. Olayda, güvenlik
ayağından, Elvan Atak, Fatih Çomak

ÖDP Diyarbakır il yöneticisi Rasim Pehlivan (29), 27 Nisan günü, seyyar börekçilik yaptığı Balıkçılarbaşı
semtinde, aynı işi yapan bir börekçi ve akrabalarının bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralandı. (Birgün

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için 29 Nisan günü Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışma yürüten Tüm Bel
Sen 2 Nolu Şube Başkan Vekili Satı Burnucu Çalı
Hesap İşleri Müdürü Lokman Çakıl tarafından sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddia edildi. (DIHA

3 Mayıs günü, M.Zeki Müjde ve 100’e yakın adamları 28 Mart seçimlerinde Muhtar adayı
Bayar, Sabri Bayar, Ahmet Akbaş, Zeynel Abidin Akbaş(1974), Haydar Akbaş(1982), Sıdık Turan’a (1964),
silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Olay sonucunda 6 kişi ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler
hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. ( İHD

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3'üncü sınıf
öğrencisi Sami Yerebakan, 4 Mayıs günü ülkücü bir grup tarafından kampus içerisinde dövüldü. Yerebakan ve
arkadaşları saldırıda bulunan grup hakkında suç duyurusunda bulunmak için 5 Mayıs günü Akçaabat Adliyesi
önünde bir araya geldi. Grup, burada da 15 kişinin sopalı ve demir çubuklu saldırısına maruz kaldı. Saldırı
sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerden Şaki
Yücesoy, Makbule Özbey ve Lütfi Şireci de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs akşamı Sıhhiye Köprüsü altında
korsan kitap satan seyyar satıcılar ile kendilerini engellemeye çalışan zabıta komiser yardımcısı Behlül Eraslan
ve zabıta memuru Mithat Yılmaz arasında
altına alınan Yılmaz'a 7 gün, Eraslan'a ise 1 günlük 'işgöremez raporu' verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Müdürü Hüseyin Gazi Tamer, bu tür olaylarda kendisini savunabilmesi için
verilmesi gerektiğini söyledi.

5 Mayıs günü Ankara’daYüksel Çalağan adlı öğrenci, yüzü kar maskeli kişiler tarafından akşam saatlerinde
demir sopalarla Teknik Eğitim Fakültesi koridorunda dövüldü. Kafasına 8 dikiş atılan ve 2 günlü
Çağlayan, şikayette bulunduğunu; ancak yüzlerini görmediği için sonuç alınamadığını, 10 gün sonra yine kar
maskeli kişiler tarafından dövüldüğünü, herhangi bir sonuç alamadığını beyan etti.

68'liler Birliği Vakfı Eski Genel Başkanı Haşmet At
sonucu başından yaralandı. Saldırgan, polis tarafından yakalanırken, ilk tedavisinin ardından ''müşahede'' altına
alınan Atahan’ın, kafasında kırık ve çatlak bulunduğu belirtildi. Saldırganın k
saldırının gasp ya da kapkaç amaçlı olabileceğini söyledi.

9 Mayıs günü İstanbul Esenler'de bulunan Atışalanı İlköğretim Okulu'nda, teneffüs saatinde bahçeye giren
gençlerden dışarı çıkmalarını isteyen öğretmen
tarafından hastaneye kaldırılırken saldırgan gençler kaçtı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Tekin, 10 Mayıs günü Pursaklar’da tabancayla bacağından vuruldu. Tekin’i
vuran Cafer Sarıoğlu, polise verdiği
tarafından işten çıkarıldığını; ancak yerine yeni personel alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Buca Cezaevi’nde görevli infaz koruma memuru İlhan Köse (38), 11 M
silahlı saldırı sonucu öldü.

17 Mayıs günü Ankara ODTÜ’de, “TKP’yi eleştiren” bildiri dağıtan öğrencilerle, TKP yanlısı öğrenciler
arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı.

İzmir’in Koyundere beldesi’nin CHP’li Be
Karaca’yı tekme ve silah kabzası ile döverek yaraladı. Aras, 17 Mayıs günü işçileri toplayarak sendikadan istifa
etmelerini istedi ve istifa etmeyenlerin işten çıkarılacağını belirtti. Bunun
yöneticilerini çağırdılar. Belediye Başkanı Aras, Şube Başkanı Harun Bayrak ve Şube Sekreteri Erkan Karaca ile
görüşmeyi reddederken, çıkan tartışma sonucu Hatun Bayrak’a silah çekti. Aras, kendisini engellemeye çalışa
Erkan Karaca’yı yaraladı. Sendikacılar Savcılığa suç duyurusunda bulundular.
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güvenlik görevlisini ateşli silah ve bıçakla yaraladı. Olayda, güvenlik görevlileri Koray Aydoğan
Fatih Çomak ve Tuncay Patır ise bıçakla, bacak ve kasıklarından yaralandılar.

ÖDP Diyarbakır il yöneticisi Rasim Pehlivan (29), 27 Nisan günü, seyyar börekçilik yaptığı Balıkçılarbaşı
ynı işi yapan bir börekçi ve akrabalarının bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralandı. (Birgün

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için 29 Nisan günü Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışma yürüten Tüm Bel
Sen 2 Nolu Şube Başkan Vekili Satı Burnucu Çalı ve Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Arap Coruk'a, Belediye
Hesap İşleri Müdürü Lokman Çakıl tarafından sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddia edildi. (DIHA

3 Mayıs günü, M.Zeki Müjde ve 100’e yakın adamları 28 Mart seçimlerinde Muhtar adayı
Bayar, Sabri Bayar, Ahmet Akbaş, Zeynel Abidin Akbaş(1974), Haydar Akbaş(1982), Sıdık Turan’a (1964),
silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Olay sonucunda 6 kişi ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler

em yapılmadığı öğrenildi. ( İHD-Van)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3'üncü sınıf
öğrencisi Sami Yerebakan, 4 Mayıs günü ülkücü bir grup tarafından kampus içerisinde dövüldü. Yerebakan ve

saldırıda bulunan grup hakkında suç duyurusunda bulunmak için 5 Mayıs günü Akçaabat Adliyesi
önünde bir araya geldi. Grup, burada da 15 kişinin sopalı ve demir çubuklu saldırısına maruz kaldı. Saldırı
sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerden Şakir Ürek ve İrfan Geçer hastaneye kaldırılırken, Mukadder
Yücesoy, Makbule Özbey ve Lütfi Şireci de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs akşamı Sıhhiye Köprüsü altında
korsan kitap satan seyyar satıcılar ile kendilerini engellemeye çalışan zabıta komiser yardımcısı Behlül Eraslan
ve zabıta memuru Mithat Yılmaz arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda Eraslan ve Yılmaz yaralandı. Tedavi
altına alınan Yılmaz'a 7 gün, Eraslan'a ise 1 günlük 'işgöremez raporu' verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Müdürü Hüseyin Gazi Tamer, bu tür olaylarda kendisini savunabilmesi için zabıtaya savunma aracı

5 Mayıs günü Ankara’daYüksel Çalağan adlı öğrenci, yüzü kar maskeli kişiler tarafından akşam saatlerinde
demir sopalarla Teknik Eğitim Fakültesi koridorunda dövüldü. Kafasına 8 dikiş atılan ve 2 günlü
Çağlayan, şikayette bulunduğunu; ancak yüzlerini görmediği için sonuç alınamadığını, 10 gün sonra yine kar
maskeli kişiler tarafından dövüldüğünü, herhangi bir sonuç alamadığını beyan etti.

68'liler Birliği Vakfı Eski Genel Başkanı Haşmet Atahan, 6 Mayıs gecesi İstanbul Taksim'de uğradığı taşlı saldırı
sonucu başından yaralandı. Saldırgan, polis tarafından yakalanırken, ilk tedavisinin ardından ''müşahede'' altına
alınan Atahan’ın, kafasında kırık ve çatlak bulunduğu belirtildi. Saldırganın kimliğini açıklamayan polis,
saldırının gasp ya da kapkaç amaçlı olabileceğini söyledi.

Esenler'de bulunan Atışalanı İlköğretim Okulu'nda, teneffüs saatinde bahçeye giren
gençlerden dışarı çıkmalarını isteyen öğretmen Mutlu Aytaç, iki bacağından bıçaklandı. Öğretmen, meslektaşları
tarafından hastaneye kaldırılırken saldırgan gençler kaçtı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Tekin, 10 Mayıs günü Pursaklar’da tabancayla bacağından vuruldu. Tekin’i
vuran Cafer Sarıoğlu, polise verdiği ifadede suçunu itirafa ederek, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle Tekin
tarafından işten çıkarıldığını; ancak yerine yeni personel alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Buca Cezaevi’nde görevli infaz koruma memuru İlhan Köse (38), 11 Mayıs günü İzmir Şirinyer’de uğradığı

17 Mayıs günü Ankara ODTÜ’de, “TKP’yi eleştiren” bildiri dağıtan öğrencilerle, TKP yanlısı öğrenciler
arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı.

İzmir’in Koyundere beldesi’nin CHP’li Belediye Başkanı İrfan Aras, Genel-İş 4 No’lu Şube sekreteri
’yı tekme ve silah kabzası ile döverek yaraladı. Aras, 17 Mayıs günü işçileri toplayarak sendikadan istifa

etmelerini istedi ve istifa etmeyenlerin işten çıkarılacağını belirtti. Bunun üzerine işçiler Genel
yöneticilerini çağırdılar. Belediye Başkanı Aras, Şube Başkanı Harun Bayrak ve Şube Sekreteri Erkan Karaca ile
görüşmeyi reddederken, çıkan tartışma sonucu Hatun Bayrak’a silah çekti. Aras, kendisini engellemeye çalışa
Erkan Karaca’yı yaraladı. Sendikacılar Savcılığa suç duyurusunda bulundular.
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Koray Aydoğan kurşunla
ise bıçakla, bacak ve kasıklarından yaralandılar.

ÖDP Diyarbakır il yöneticisi Rasim Pehlivan (29), 27 Nisan günü, seyyar börekçilik yaptığı Balıkçılarbaşı
ynı işi yapan bir börekçi ve akrabalarının bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralandı. (Birgün-28.04.04)

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için 29 Nisan günü Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışma yürüten Tüm Bel-
Sen işyeri temsilcisi Arap Coruk'a, Belediye

Hesap İşleri Müdürü Lokman Çakıl tarafından sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddia edildi. (DIHA-29.04.04)

3 Mayıs günü, M.Zeki Müjde ve 100’e yakın adamları 28 Mart seçimlerinde Muhtar adayı olduğu için; Sait
Bayar, Sabri Bayar, Ahmet Akbaş, Zeynel Abidin Akbaş(1974), Haydar Akbaş(1982), Sıdık Turan’a (1964),
silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Olay sonucunda 6 kişi ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3'üncü sınıf
öğrencisi Sami Yerebakan, 4 Mayıs günü ülkücü bir grup tarafından kampus içerisinde dövüldü. Yerebakan ve

saldırıda bulunan grup hakkında suç duyurusunda bulunmak için 5 Mayıs günü Akçaabat Adliyesi
önünde bir araya geldi. Grup, burada da 15 kişinin sopalı ve demir çubuklu saldırısına maruz kaldı. Saldırı

r Ürek ve İrfan Geçer hastaneye kaldırılırken, Mukadder
Yücesoy, Makbule Özbey ve Lütfi Şireci de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs akşamı Sıhhiye Köprüsü altında
korsan kitap satan seyyar satıcılar ile kendilerini engellemeye çalışan zabıta komiser yardımcısı Behlül Eraslan

arbede çıktı. Yaşanan olayda Eraslan ve Yılmaz yaralandı. Tedavi
altına alınan Yılmaz'a 7 gün, Eraslan'a ise 1 günlük 'işgöremez raporu' verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi

zabıtaya savunma aracı

5 Mayıs günü Ankara’daYüksel Çalağan adlı öğrenci, yüzü kar maskeli kişiler tarafından akşam saatlerinde
demir sopalarla Teknik Eğitim Fakültesi koridorunda dövüldü. Kafasına 8 dikiş atılan ve 2 günlük rapor alan
Çağlayan, şikayette bulunduğunu; ancak yüzlerini görmediği için sonuç alınamadığını, 10 gün sonra yine kar

ahan, 6 Mayıs gecesi İstanbul Taksim'de uğradığı taşlı saldırı
sonucu başından yaralandı. Saldırgan, polis tarafından yakalanırken, ilk tedavisinin ardından ''müşahede'' altına

imliğini açıklamayan polis,

Esenler'de bulunan Atışalanı İlköğretim Okulu'nda, teneffüs saatinde bahçeye giren
i bacağından bıçaklandı. Öğretmen, meslektaşları

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Tekin, 10 Mayıs günü Pursaklar’da tabancayla bacağından vuruldu. Tekin’i
ifadede suçunu itirafa ederek, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle Tekin

tarafından işten çıkarıldığını; ancak yerine yeni personel alındığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

ayıs günü İzmir Şirinyer’de uğradığı

17 Mayıs günü Ankara ODTÜ’de, “TKP’yi eleştiren” bildiri dağıtan öğrencilerle, TKP yanlısı öğrenciler

İş 4 No’lu Şube sekreteri Erkan
’yı tekme ve silah kabzası ile döverek yaraladı. Aras, 17 Mayıs günü işçileri toplayarak sendikadan istifa

üzerine işçiler Genel-İş 4 No’lu şube
yöneticilerini çağırdılar. Belediye Başkanı Aras, Şube Başkanı Harun Bayrak ve Şube Sekreteri Erkan Karaca ile
görüşmeyi reddederken, çıkan tartışma sonucu Hatun Bayrak’a silah çekti. Aras, kendisini engellemeye çalışan
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TÜMTİS İzmir Şubesi Mali Sekreteri Hakim Şahin ve işyeri temsilci Düzgün Kömürcü, 24 Mayıs günü,
Standart Kargo önünde oturma eylemi yapan işçileri ziyaret ettikleri sırada “ü
grubun saldırısına uğradı. Pompalı silahın da kullanıldığı saldırıda, bıçak ve satırlı saldırıya uğrayan Şahin ve
Kömürcü çeşitli yerlerinden yaralandı.

24 Mayıs gününde, Avcılar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şampiyon olmasını
açtığı rast gele ateş sonucu , kafasından aldığı kurşunla komaya giren 12 yaşındaki Aslıcan Demirrenk yaşamını
yitirdi. Ailesi, çevreye rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitiren kızlarının katilinin bulunamayışını k

Adana Orman Bölge Müdürlüğü muhafaza memuru olarak Savrun mevkiinde görev yapan Muzaffer Çirkin,
hakkında kaçak kesim yaptığı gerekçesiyle tutanak tuttuğu Mehmet Göç tarafından 27 Mayıs günü av tüfeği ile
öldürüldü. Muhafaza memuru Tufan Sert te o

İzmir İkiçeşmelik'teki Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlköğretim Okulu’nda 1 Haziran günü, 8. sınıf öğrencilerinin
beden eğitimi dersi sırasında, okul dışından bahçeye giren üç kişi, öğrencilerin oynadığı topu bahçe duvarından
dışarı attı. Saldırganlar, kendilerine müdahale eden F.D. isimli öğrenciyi kırık bir şişeyle boğazından yaralarken,
öğretmenlerin müdahalesiyle kaçtı. Bir süre sonra ellerinde balta ve sopalarla beş kişi olarak geri dönen ve bahçe
kapısının zincirini baltayla kıran sal
önünde dövdüler ve kaçtılar. F.D. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Atıf Küçükyahya
Haziran günü Fakülte içinde 7-8 kişilik ülkücü bir grup tarafından sopa ve demir çubuklarla dövüldü.
Küçükyahyaoğlu’nun,kaldırıldığı hastanede kafasına sekiz dikiş atıldı. 4 Haziran günü Gölbaşı kampüsünde ise,
Orçun Masatçı, Pınar Demirci, Ender Eğlenceoğlu ve Ali Yücel Özden adlı öğrenciler, ellerinde döner bıçakları
ve satırlar bulunan ve "Tekbir" getiren bir grubun saldırısı sonucu yaralandı.

MÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman hakkında, SES işyeri temcisi Ayten Tutan
Çetinkuş isimli hemşirelere hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. SES Anadolu
yönetim kurulu üyesi Ekrem Erbiz 4 Haziran günü yaptığı açıklamada, MÜ'de döner sermaye katkı paylarının
dağıtımında sürekli sorunlar yaşandığını ve daha önce de 48 arkadaşlarının emeklerinin karşılığını istediği için
"Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" aldığını belirterek, “2004 Nisan ayına ait döner sermaye katkı
payları 31 Mayıs tarihine kadar ödenmemiş. Daha sonra hastane çalışanla
yapma kararlılığıyla hastane yönetimi katkı paylarını yatırmıştır. Fakat paylar yatırıldıktan bir gün sonra katkı
paylarından doktor grubuna yatırılmadığı anlaşıldı. Bu konuya ilişkin 15 doktor ile iki işyeri temsilcisi
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman'la görüşmeye gitmiş, ama dekan, SES temsilcisi 2 hemşire
arkadaşımızı direk hedef alarak saldırgan bir tutum sergilemiştir. Arkadaşlarımıza, defalarca kez hakaret edilmiş,
fiili müdahalede bulunulmuş ve tart
sendika temsilcisi oldukları için görüşmeyi kabul etmediğini de belirten Ayten Tutan “Döner sermaye katkı
payları doktorlara yatırılmamıştır. Bu nedenle çarşamba günü sabah 10.30'da rande
arkadaşla başhekimlikle SES temsilcisi olarak görüş yaptık. Başhekim bizi Dekana yönlendirdi. Dekan Prof. Dr.
Kemal Berkman hemen görüşmeyi kabul etti. Koridorda görüşmeye girecek olanlara baktı. Ve bizi kastederek
'Hemşirelerle görüşmeyeceğim, doktorlarla görüşeceğim, hemşireleri istemiyorum' diyerek bağırdı." İşyeri
temsilcisi olarak görüşmek istediklerini belirten Tutan, Berkman'ın kendilerine "Ben anlamam SES'i mesi,
defolun, gidin, pis provokatörler, provokasyon yaratıyors
çocuklarımla görüşeceğim" dediğini öne sürerek, "Kollarımızdan tutarak itti, tartaklayarak 'Defolun, gidin
aşağılıklar, güvenlik çağırın attırın bunları' diyerek daha da öfkelendi. Biz tekrar sakin olmasını ve
hukuki yollara başvuracağımızı söyleyince daha da kızarak, 'Siz kim oluyorsunuz, defolun diyorum size' diyerek
ikinci kez üzerimize yürüdü" dedi. İmge Çetinkuş ise, adli tıptan konuya ilişkin rapor aldıklarını ve suç
duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde 4 Haziran günü öğrenciler arasında kavga çıktı. Oalyda 5
kişi yaralandı.

SHP'nin itirazı nedeniyle yerel seçimlerin iptal edildiği Diyarbakır’ın Bayrambaşı beldesinde 6 Haziran günü oy
verme işleminin başlamasının ardından Bayrambaşı İlkokulu önünde SHP ile AKP'li iki grup arasında kavga
çıktı. Yaşlı bir kadının oy kullanma sırasında SHP'li görevliden refakatçilik yapmasını istemesi üzerine çıkan
kavgada, Mehmethan ve Mehmet Can Baykuşak adlı
06.06.2004)
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TÜMTİS İzmir Şubesi Mali Sekreteri Hakim Şahin ve işyeri temsilci Düzgün Kömürcü, 24 Mayıs günü,
Standart Kargo önünde oturma eylemi yapan işçileri ziyaret ettikleri sırada “ülkücü” olduğu iddia edilen bir
grubun saldırısına uğradı. Pompalı silahın da kullanıldığı saldırıda, bıçak ve satırlı saldırıya uğrayan Şahin ve
Kömürcü çeşitli yerlerinden yaralandı.

24 Mayıs gününde, Avcılar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şampiyon olmasını kutlayan kimliği belirsiz kişilerin
açtığı rast gele ateş sonucu , kafasından aldığı kurşunla komaya giren 12 yaşındaki Aslıcan Demirrenk yaşamını
yitirdi. Ailesi, çevreye rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitiren kızlarının katilinin bulunamayışını k

Adana Orman Bölge Müdürlüğü muhafaza memuru olarak Savrun mevkiinde görev yapan Muzaffer Çirkin,
hakkında kaçak kesim yaptığı gerekçesiyle tutanak tuttuğu Mehmet Göç tarafından 27 Mayıs günü av tüfeği ile
öldürüldü. Muhafaza memuru Tufan Sert te olayda yaralandı.

İzmir İkiçeşmelik'teki Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlköğretim Okulu’nda 1 Haziran günü, 8. sınıf öğrencilerinin
beden eğitimi dersi sırasında, okul dışından bahçeye giren üç kişi, öğrencilerin oynadığı topu bahçe duvarından

Saldırganlar, kendilerine müdahale eden F.D. isimli öğrenciyi kırık bir şişeyle boğazından yaralarken,
öğretmenlerin müdahalesiyle kaçtı. Bir süre sonra ellerinde balta ve sopalarla beş kişi olarak geri dönen ve bahçe
kapısının zincirini baltayla kıran saldırganlar, kantini basarak F.D'yi öğretmenlerin ve arkadaşlarının gözü
önünde dövdüler ve kaçtılar. F.D. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Atıf Küçükyahya
8 kişilik ülkücü bir grup tarafından sopa ve demir çubuklarla dövüldü.

Küçükyahyaoğlu’nun,kaldırıldığı hastanede kafasına sekiz dikiş atıldı. 4 Haziran günü Gölbaşı kampüsünde ise,
irci, Ender Eğlenceoğlu ve Ali Yücel Özden adlı öğrenciler, ellerinde döner bıçakları

ve satırlar bulunan ve "Tekbir" getiren bir grubun saldırısı sonucu yaralandı.

MÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman hakkında, SES işyeri temcisi Ayten Tutan
Çetinkuş isimli hemşirelere hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. SES Anadolu
yönetim kurulu üyesi Ekrem Erbiz 4 Haziran günü yaptığı açıklamada, MÜ'de döner sermaye katkı paylarının

dığını ve daha önce de 48 arkadaşlarının emeklerinin karşılığını istediği için
"Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" aldığını belirterek, “2004 Nisan ayına ait döner sermaye katkı
payları 31 Mayıs tarihine kadar ödenmemiş. Daha sonra hastane çalışanlarının birlikteliği ve basın açıklama
yapma kararlılığıyla hastane yönetimi katkı paylarını yatırmıştır. Fakat paylar yatırıldıktan bir gün sonra katkı
paylarından doktor grubuna yatırılmadığı anlaşıldı. Bu konuya ilişkin 15 doktor ile iki işyeri temsilcisi
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman'la görüşmeye gitmiş, ama dekan, SES temsilcisi 2 hemşire
arkadaşımızı direk hedef alarak saldırgan bir tutum sergilemiştir. Arkadaşlarımıza, defalarca kez hakaret edilmiş,
fiili müdahalede bulunulmuş ve tartaklamaya maruz kalınmıştır." Dekan Prof. Dr. Berkman'ın kendileriyle
sendika temsilcisi oldukları için görüşmeyi kabul etmediğini de belirten Ayten Tutan “Döner sermaye katkı
payları doktorlara yatırılmamıştır. Bu nedenle çarşamba günü sabah 10.30'da randevu üzerine yaklaşık 15 doktor
arkadaşla başhekimlikle SES temsilcisi olarak görüş yaptık. Başhekim bizi Dekana yönlendirdi. Dekan Prof. Dr.
Kemal Berkman hemen görüşmeyi kabul etti. Koridorda görüşmeye girecek olanlara baktı. Ve bizi kastederek

le görüşmeyeceğim, doktorlarla görüşeceğim, hemşireleri istemiyorum' diyerek bağırdı." İşyeri
temsilcisi olarak görüşmek istediklerini belirten Tutan, Berkman'ın kendilerine "Ben anlamam SES'i mesi,
defolun, gidin, pis provokatörler, provokasyon yaratıyorsunuz, gidin kendi kesiminizi temsil edin, ben
çocuklarımla görüşeceğim" dediğini öne sürerek, "Kollarımızdan tutarak itti, tartaklayarak 'Defolun, gidin
aşağılıklar, güvenlik çağırın attırın bunları' diyerek daha da öfkelendi. Biz tekrar sakin olmasını ve
hukuki yollara başvuracağımızı söyleyince daha da kızarak, 'Siz kim oluyorsunuz, defolun diyorum size' diyerek
ikinci kez üzerimize yürüdü" dedi. İmge Çetinkuş ise, adli tıptan konuya ilişkin rapor aldıklarını ve suç

irtti.

Edebiyat Fakültesi bahçesinde 4 Haziran günü öğrenciler arasında kavga çıktı. Oalyda 5

SHP'nin itirazı nedeniyle yerel seçimlerin iptal edildiği Diyarbakır’ın Bayrambaşı beldesinde 6 Haziran günü oy
işleminin başlamasının ardından Bayrambaşı İlkokulu önünde SHP ile AKP'li iki grup arasında kavga

çıktı. Yaşlı bir kadının oy kullanma sırasında SHP'li görevliden refakatçilik yapmasını istemesi üzerine çıkan
kavgada, Mehmethan ve Mehmet Can Baykuşak adlı kişiler, kafalarına aldığı darbeler sonucu yaralandı. (DİHA
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TÜMTİS İzmir Şubesi Mali Sekreteri Hakim Şahin ve işyeri temsilci Düzgün Kömürcü, 24 Mayıs günü,
lkücü” olduğu iddia edilen bir

grubun saldırısına uğradı. Pompalı silahın da kullanıldığı saldırıda, bıçak ve satırlı saldırıya uğrayan Şahin ve

kutlayan kimliği belirsiz kişilerin
açtığı rast gele ateş sonucu , kafasından aldığı kurşunla komaya giren 12 yaşındaki Aslıcan Demirrenk yaşamını
yitirdi. Ailesi, çevreye rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitiren kızlarının katilinin bulunamayışını kınadı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü muhafaza memuru olarak Savrun mevkiinde görev yapan Muzaffer Çirkin,
hakkında kaçak kesim yaptığı gerekçesiyle tutanak tuttuğu Mehmet Göç tarafından 27 Mayıs günü av tüfeği ile

İzmir İkiçeşmelik'teki Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlköğretim Okulu’nda 1 Haziran günü, 8. sınıf öğrencilerinin
beden eğitimi dersi sırasında, okul dışından bahçeye giren üç kişi, öğrencilerin oynadığı topu bahçe duvarından

Saldırganlar, kendilerine müdahale eden F.D. isimli öğrenciyi kırık bir şişeyle boğazından yaralarken,
öğretmenlerin müdahalesiyle kaçtı. Bir süre sonra ellerinde balta ve sopalarla beş kişi olarak geri dönen ve bahçe

dırganlar, kantini basarak F.D'yi öğretmenlerin ve arkadaşlarının gözü
önünde dövdüler ve kaçtılar. F.D. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Atıf Küçükyahyaoğlu adlı öğrenci, 3
8 kişilik ülkücü bir grup tarafından sopa ve demir çubuklarla dövüldü.

Küçükyahyaoğlu’nun,kaldırıldığı hastanede kafasına sekiz dikiş atıldı. 4 Haziran günü Gölbaşı kampüsünde ise,
irci, Ender Eğlenceoğlu ve Ali Yücel Özden adlı öğrenciler, ellerinde döner bıçakları

MÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman hakkında, SES işyeri temcisi Ayten Tutan ile İmge
Çetinkuş isimli hemşirelere hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. SES Anadolu
yönetim kurulu üyesi Ekrem Erbiz 4 Haziran günü yaptığı açıklamada, MÜ'de döner sermaye katkı paylarının

dığını ve daha önce de 48 arkadaşlarının emeklerinin karşılığını istediği için
"Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" aldığını belirterek, “2004 Nisan ayına ait döner sermaye katkı

rının birlikteliği ve basın açıklama
yapma kararlılığıyla hastane yönetimi katkı paylarını yatırmıştır. Fakat paylar yatırıldıktan bir gün sonra katkı
paylarından doktor grubuna yatırılmadığı anlaşıldı. Bu konuya ilişkin 15 doktor ile iki işyeri temsilcisi MÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman'la görüşmeye gitmiş, ama dekan, SES temsilcisi 2 hemşire
arkadaşımızı direk hedef alarak saldırgan bir tutum sergilemiştir. Arkadaşlarımıza, defalarca kez hakaret edilmiş,

aklamaya maruz kalınmıştır." Dekan Prof. Dr. Berkman'ın kendileriyle
sendika temsilcisi oldukları için görüşmeyi kabul etmediğini de belirten Ayten Tutan “Döner sermaye katkı

vu üzerine yaklaşık 15 doktor
arkadaşla başhekimlikle SES temsilcisi olarak görüş yaptık. Başhekim bizi Dekana yönlendirdi. Dekan Prof. Dr.
Kemal Berkman hemen görüşmeyi kabul etti. Koridorda görüşmeye girecek olanlara baktı. Ve bizi kastederek

le görüşmeyeceğim, doktorlarla görüşeceğim, hemşireleri istemiyorum' diyerek bağırdı." İşyeri
temsilcisi olarak görüşmek istediklerini belirten Tutan, Berkman'ın kendilerine "Ben anlamam SES'i mesi,

unuz, gidin kendi kesiminizi temsil edin, ben
çocuklarımla görüşeceğim" dediğini öne sürerek, "Kollarımızdan tutarak itti, tartaklayarak 'Defolun, gidin
aşağılıklar, güvenlik çağırın attırın bunları' diyerek daha da öfkelendi. Biz tekrar sakin olmasını ve hakkında
hukuki yollara başvuracağımızı söyleyince daha da kızarak, 'Siz kim oluyorsunuz, defolun diyorum size' diyerek
ikinci kez üzerimize yürüdü" dedi. İmge Çetinkuş ise, adli tıptan konuya ilişkin rapor aldıklarını ve suç

Edebiyat Fakültesi bahçesinde 4 Haziran günü öğrenciler arasında kavga çıktı. Oalyda 5

SHP'nin itirazı nedeniyle yerel seçimlerin iptal edildiği Diyarbakır’ın Bayrambaşı beldesinde 6 Haziran günü oy
işleminin başlamasının ardından Bayrambaşı İlkokulu önünde SHP ile AKP'li iki grup arasında kavga

çıktı. Yaşlı bir kadının oy kullanma sırasında SHP'li görevliden refakatçilik yapmasını istemesi üzerine çıkan
kişiler, kafalarına aldığı darbeler sonucu yaralandı. (DİHA-
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Diyarbakır Silvan'a bağlı Bayrambaşı Beldesi'nde 6 Haziran günü yenilenen ve SHP'nin kazandığı seçimlerde,
Ramazan Korkutan (35) isimli SHP üyesi, İlhan Sansarkan adlı AKP üyesi taraf

Batman’ın Kozluk ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler Ender Çil ve Esat Köksalkök’e, 14 Haziran
günü Batman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce sopalı saldırıda bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Zakine Öztürk, 16 Haziran günü sınav
sorularının zor olduğu gerekçesiyle tartıştığı öğrencisi Hakan Çayır tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çayır,
olayın ardından 4. kattan atlayarak intihar etti.

18 Haziran günü SSK Adana Bölge Hastanesi’ne gözlük çetelerini haber yapmak üzere giden gazeteci Osman
Yavuz, 7-8 kişi tarafından hastane bahçesinde dövüldü. 10 günlük iş göremez raporu alan Yavuz, suç
duyurusunda bulunurken olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları üyesi Mesut Gökkan ile Abid Mubariz, 20 Haziran günü
kimliği belirsiz 6 kişinin bıçak ve demir şişli saldırısı sonucu yaralandılar. Saldırıyı gerçekleştiren 6 kişiden
4'ünün Cizre'den Silopi'ye gittikleri sırada BOT

23 Haziran günü Kayseri’de, bütünlemeye kalan A.C. (15), kendisine dayak attığını öne sürdüğü öğretmeni Baki
Tekatlı’yı bacağından bıçakladı.

24 Haziran günü Hilton Oteli yanında meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen olayda, Hürriyet gazetesi
muhabiri Kadir Ercan, otelin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. Ercan'ın ceketi ve pantolonu yırtıldı.

24 Haziran günü Ankara Cebeci’den
Atılım gazetesi muhabiri Ufuk Han, güvenlik kuvvetleri tarafından tartaklanarak fotoğraf makinelerine el
konuldu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi Belediye Başkanı Ramiz Oku
Mart seçimleri sonrasında işten çıkarılan Halil Yıldız’ın silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Tekrar işe alınması
istemi kabul edilmeyen Yıldız, Okumuş'u ve şoförü Sezgin Korkmaz'ı yaraladı, başkanın oğlu Abdullah
Okumuş’u (24) ise öldürdü.

Antep’te haftalık bölgesel yayın yapan Beyaz Sayfa gazetesinin sahibi gazeteci Erdal Çelik, 28 Haziran günü
bürosuna gelen saldırganlar tarafından bıçaklandı. Çelik’i yaralayan saldırganlar bürosunu ateşe vererek kaçtılar.
(Özgür Gündem-29.06.2004)
Antalya'da 1 Temmuz günü, yakınlarının duruşmasını izlemek amacıyla adliyeye gelen A.Ç, H.D, M.D, D.Ç,
S.Ç, L.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, adliye bahçesinde yürüyen DHA muhabiri Teslime Tosun'u dövdü.
Saldırganlar olaya müdahale etmek
komisere ise 3 günlük rapor verildi. (Cumhuriyet

Ankara Yenimahalle eski Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu 7 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı
sonucu yaralandı. (07.07.2004-DİHA) (Cumhuriyet

Kayseri'de 112 Acil Servis'te görevli doktor Yeşim Güntay, 9 Temmuz günü, kalp krizi geçiren Ahmet
Kızıltepe'nin yakınları tarafından olay yerine geç geldiği iddiasıyla dövüldü. Sol kolunda morluklar oluşan Dr.
Yeşim Güntay, olaydan sonra karakola giderek şikâyetçi oldu.

Gazi Üniversitesi'ne bağlı Çorum İlahiyat Fakültesi'nde "Çağdaş İslâm Akımları" dersini veren öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı, Dekan Prof. Dr. Nadim Macit'i
rektörlüğe şikayet etti. (Yeni Şafak-06.07.2004)

Adana Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyolog Dr. Eyüp Anyı, 14 Temmuz günü hastane bahçesinde
uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. (15.07.2004

Siirt’in Pervari ilçesinde AKP ile ANAP'lı 2 aile arasında seçim döneminde yaşanan tartışma 15 Temmuz günü
kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı. (16.07.2004
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Diyarbakır Silvan'a bağlı Bayrambaşı Beldesi'nde 6 Haziran günü yenilenen ve SHP'nin kazandığı seçimlerde,
Ramazan Korkutan (35) isimli SHP üyesi, İlhan Sansarkan adlı AKP üyesi tarafından bıçaklandı.

Batman’ın Kozluk ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler Ender Çil ve Esat Köksalkök’e, 14 Haziran
günü Batman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce sopalı saldırıda bulunuldu.

debiyat Fakültesi öğretim görevlisi Zakine Öztürk, 16 Haziran günü sınav
sorularının zor olduğu gerekçesiyle tartıştığı öğrencisi Hakan Çayır tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çayır,
olayın ardından 4. kattan atlayarak intihar etti.

Adana Bölge Hastanesi’ne gözlük çetelerini haber yapmak üzere giden gazeteci Osman
8 kişi tarafından hastane bahçesinde dövüldü. 10 günlük iş göremez raporu alan Yavuz, suç

duyurusunda bulunurken olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

ın Cizre ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları üyesi Mesut Gökkan ile Abid Mubariz, 20 Haziran günü
kimliği belirsiz 6 kişinin bıçak ve demir şişli saldırısı sonucu yaralandılar. Saldırıyı gerçekleştiren 6 kişiden
4'ünün Cizre'den Silopi'ye gittikleri sırada BOTAŞ mevkiinde askerler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

23 Haziran günü Kayseri’de, bütünlemeye kalan A.C. (15), kendisine dayak attığını öne sürdüğü öğretmeni Baki

24 Haziran günü Hilton Oteli yanında meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen olayda, Hürriyet gazetesi
muhabiri Kadir Ercan, otelin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. Ercan'ın ceketi ve pantolonu yırtıldı.

24 Haziran günü Ankara Cebeci’den Hukuk Fakültesi önünde yapılan eylemi izleyen DİHA muhabiri Veli Ay ve
Atılım gazetesi muhabiri Ufuk Han, güvenlik kuvvetleri tarafından tartaklanarak fotoğraf makinelerine el

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi Belediye Başkanı Ramiz Okumuş, 24 Haziran günü makamında, 28
Mart seçimleri sonrasında işten çıkarılan Halil Yıldız’ın silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Tekrar işe alınması
istemi kabul edilmeyen Yıldız, Okumuş'u ve şoförü Sezgin Korkmaz'ı yaraladı, başkanın oğlu Abdullah

Antep’te haftalık bölgesel yayın yapan Beyaz Sayfa gazetesinin sahibi gazeteci Erdal Çelik, 28 Haziran günü
bürosuna gelen saldırganlar tarafından bıçaklandı. Çelik’i yaralayan saldırganlar bürosunu ateşe vererek kaçtılar.

Antalya'da 1 Temmuz günü, yakınlarının duruşmasını izlemek amacıyla adliyeye gelen A.Ç, H.D, M.D, D.Ç,
S.Ç, L.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, adliye bahçesinde yürüyen DHA muhabiri Teslime Tosun'u dövdü.
Saldırganlar olaya müdahale etmek isteyen bir komisere de saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Tosun 10,
komisere ise 3 günlük rapor verildi. (Cumhuriyet- 02.07.2004)

Ankara Yenimahalle eski Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu 7 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı
DİHA) (Cumhuriyet-08.07.2004)

Kayseri'de 112 Acil Servis'te görevli doktor Yeşim Güntay, 9 Temmuz günü, kalp krizi geçiren Ahmet
Kızıltepe'nin yakınları tarafından olay yerine geç geldiği iddiasıyla dövüldü. Sol kolunda morluklar oluşan Dr.

şim Güntay, olaydan sonra karakola giderek şikâyetçi oldu. (Milliyet-10.07.2004)

Gazi Üniversitesi'ne bağlı Çorum İlahiyat Fakültesi'nde "Çağdaş İslâm Akımları" dersini veren öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Aydınlı, Dekan Prof. Dr. Nadim Macit'i kendisine tokat atıp tehdit ettiği iddiasıyla

06.07.2004)

Adana Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyolog Dr. Eyüp Anyı, 14 Temmuz günü hastane bahçesinde
uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. (15.07.2004-DİHA)

Siirt’in Pervari ilçesinde AKP ile ANAP'lı 2 aile arasında seçim döneminde yaşanan tartışma 15 Temmuz günü
kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı. (16.07.2004-DİHA)
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Diyarbakır Silvan'a bağlı Bayrambaşı Beldesi'nde 6 Haziran günü yenilenen ve SHP'nin kazandığı seçimlerde,
ından bıçaklandı.

Batman’ın Kozluk ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler Ender Çil ve Esat Köksalkök’e, 14 Haziran
günü Batman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce sopalı saldırıda bulunuldu.

debiyat Fakültesi öğretim görevlisi Zakine Öztürk, 16 Haziran günü sınav
sorularının zor olduğu gerekçesiyle tartıştığı öğrencisi Hakan Çayır tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çayır,

Adana Bölge Hastanesi’ne gözlük çetelerini haber yapmak üzere giden gazeteci Osman
8 kişi tarafından hastane bahçesinde dövüldü. 10 günlük iş göremez raporu alan Yavuz, suç

ın Cizre ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları üyesi Mesut Gökkan ile Abid Mubariz, 20 Haziran günü
kimliği belirsiz 6 kişinin bıçak ve demir şişli saldırısı sonucu yaralandılar. Saldırıyı gerçekleştiren 6 kişiden

AŞ mevkiinde askerler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

23 Haziran günü Kayseri’de, bütünlemeye kalan A.C. (15), kendisine dayak attığını öne sürdüğü öğretmeni Baki

24 Haziran günü Hilton Oteli yanında meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen olayda, Hürriyet gazetesi
muhabiri Kadir Ercan, otelin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. Ercan'ın ceketi ve pantolonu yırtıldı.

Hukuk Fakültesi önünde yapılan eylemi izleyen DİHA muhabiri Veli Ay ve
Atılım gazetesi muhabiri Ufuk Han, güvenlik kuvvetleri tarafından tartaklanarak fotoğraf makinelerine el

muş, 24 Haziran günü makamında, 28
Mart seçimleri sonrasında işten çıkarılan Halil Yıldız’ın silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Tekrar işe alınması
istemi kabul edilmeyen Yıldız, Okumuş'u ve şoförü Sezgin Korkmaz'ı yaraladı, başkanın oğlu Abdullah

Antep’te haftalık bölgesel yayın yapan Beyaz Sayfa gazetesinin sahibi gazeteci Erdal Çelik, 28 Haziran günü
bürosuna gelen saldırganlar tarafından bıçaklandı. Çelik’i yaralayan saldırganlar bürosunu ateşe vererek kaçtılar.

Antalya'da 1 Temmuz günü, yakınlarının duruşmasını izlemek amacıyla adliyeye gelen A.Ç, H.D, M.D, D.Ç,
S.Ç, L.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, adliye bahçesinde yürüyen DHA muhabiri Teslime Tosun'u dövdü.

isteyen bir komisere de saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Tosun 10,

Ankara Yenimahalle eski Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu 7 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı

Kayseri'de 112 Acil Servis'te görevli doktor Yeşim Güntay, 9 Temmuz günü, kalp krizi geçiren Ahmet
Kızıltepe'nin yakınları tarafından olay yerine geç geldiği iddiasıyla dövüldü. Sol kolunda morluklar oluşan Dr.

Gazi Üniversitesi'ne bağlı Çorum İlahiyat Fakültesi'nde "Çağdaş İslâm Akımları" dersini veren öğretim üyesi
kendisine tokat atıp tehdit ettiği iddiasıyla

Adana Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyolog Dr. Eyüp Anyı, 14 Temmuz günü hastane bahçesinde

Siirt’in Pervari ilçesinde AKP ile ANAP'lı 2 aile arasında seçim döneminde yaşanan tartışma 15 Temmuz günü
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Çorap çalışanlarının haklarını aramak üzere kurulan Çorap Emekçileri Derneği (ÇEM
ve danışmanı Mehmet Akdemir, 15 Temmuz günü Azim Çorap Fabrikası önünde işverenin korumalarının
saldırısına uğradıklarını belirtti. (16.07.2004

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Yalçın Uğurlu, 17 T
kalan Ahmet Y adlı öğrencisinin babası Sani Y. tarafından dövülerek hastanelik edildi. Hastaneye kaldırılan
Prof. Dr. Uğurlu'ya 3 gün ‘iş göremez’ raporu verildi. Savcılık, polis tarafından gözaltına alınan Sani Y.'yi
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar İsmail Altıntaş ve Yakup Çetinkaya,
19 Temmuz günü, kalp krizi geçiren yakınlarına bakmadıkları gerekçesiyle iki doktoru darp edildiler
yakınları, görevli memura mukavemetten dolayı gözaltına alındı.

Afyon'da 9 Ağustos günü, kardeşi tarafından öldürülen Gönül B. cinayetini takip etmek için SSK Hastanesi'ne
bir cinayet olayını takip etmek üzere SSK Hastanesi'ne
cenaze sahiplerinin saldırısına uğradı. Özcan'ın başına aldığı darbeler nedeniyle 4 dikiş atıldı. (Zaman

Hatay Ulaştırma Müdürü Muhittin Şehsuvar, 10 Ağustos günü Valilik binası önünde kiml
uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. (Özgür Gündem

15 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan muhabir Nevzat Demir (1985), 14 Ağustos günü
telefon yoluyla aldığım bilgi üzerine saat 17.30 sularında Boğaziçi Köprüsü’ne gittiğini, cezaevlerindeki tecridi
protesto eden bir grubu görüntülediğini, o esnada çıkan bir arbedede bir grubun eylemcilere saldırdığını, grubun
çekim yaptığı sırada kendisine de saldırdığını, sivil b
pilleri ve kameraya ait mikro çipi denize attığını,diğer bir polisin de kamerayı parçaladıktan sonra basın kartına
el koyduğunu belirtti.

22 Ağustos günü Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Rize gezisini
belirlenemeyen 3 kişi tarafından dövüldü. Emniyet yetkilileri, Tuluy’a saldıran 3 kişiyi Doğan Haber Ajansı
Rize muhabiri Muhammet Kaçar’ın azmettirdiğini bildirdiler. (Birgün

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yerel gazeteci İsmail Sezer, köşe yazısında eleştirdiği doktorun saldırısına
uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sezer, Dr. Cengiz I.'nın saldırısının
ardından 5 gün süreyle “iş göremez'' raporu aldığını ileri sür

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli başkomiser Garip Ilgın, 25 Ağustos günü tabancayla
bacağından vurularak yaralandı. (Evrensel

Cumhuriyet gazetesi Ordu muhabiri
haberinden dolayı şirketin eski yönetim kurulu başkanı
uğradı. Olayda Sabah gazetesi muhabiri

10 Eylül günü Şehrivan Gazetesi’nde yayınlanan “AK Partide Şaibe” başlıklı yazı nedeniyle gazetenin bürosu
AK Parti İl Başkanı Ebubekir ve ailesi tarafından saldırıya uğradı ve gazete çalışanları tehdit edildi. (İHD Van)

İstanbul Tuzla tersanesinden 26 Eylül günü, Metin
Aybar ve tesadüfen orada olan Limter
yaralandı. (Evrensel-29.09.2004)

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencileri
Fakültesi “reisi” olduğu iddia edilen Serdar Baş ve 3 arkadaşı tarafından konuşma bahanesi ile götürüldüğü
Eğitim Fakültesi binasının arkasında kafasına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından, Serdar Baş Ja
tarafından gözaltına alındı. (Hürriyet

Manisa Köy Hizmetleri Müdürlüğü Yol Şube Müdürü Kadir Yetiş, AKP Manisa Merkez İlçe Başkanı Adnan
Erbil'in “kendisini döverek hakaret ettiği” iddiasıyla 29 Eylül günü savcılığa suç duyurusunda bulu
suç duyurusunda, ''Erbil'in Halitpaşa beldesi yakınlarındaki bir köy yolunun asfaltlanmasını istediğini,
programda yer almadığı gerekçesiyle isteğinin yerine getirilemeyeceğini bildirdiğinde de dövüldüğünü ve
hakarete uğradığını'' öne sürdü. (Cumhuriyet
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Çorap çalışanlarının haklarını aramak üzere kurulan Çorap Emekçileri Derneği (ÇEM-DER
ve danışmanı Mehmet Akdemir, 15 Temmuz günü Azim Çorap Fabrikası önünde işverenin korumalarının
saldırısına uğradıklarını belirtti. (16.07.2004-DİHA)

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Yalçın Uğurlu, 17 T
kalan Ahmet Y adlı öğrencisinin babası Sani Y. tarafından dövülerek hastanelik edildi. Hastaneye kaldırılan
Prof. Dr. Uğurlu'ya 3 gün ‘iş göremez’ raporu verildi. Savcılık, polis tarafından gözaltına alınan Sani Y.'yi

ak üzere serbest bıraktı. (Zaman-18.07.2004)

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar İsmail Altıntaş ve Yakup Çetinkaya,
19 Temmuz günü, kalp krizi geçiren yakınlarına bakmadıkları gerekçesiyle iki doktoru darp edildiler
yakınları, görevli memura mukavemetten dolayı gözaltına alındı. (Zaman -20.07.2004)

Afyon'da 9 Ağustos günü, kardeşi tarafından öldürülen Gönül B. cinayetini takip etmek için SSK Hastanesi'ne
bir cinayet olayını takip etmek üzere SSK Hastanesi'ne giden Cihan Haber Ajansı stajyer muhabiri Halil Özcan,
cenaze sahiplerinin saldırısına uğradı. Özcan'ın başına aldığı darbeler nedeniyle 4 dikiş atıldı. (Zaman

Hatay Ulaştırma Müdürü Muhittin Şehsuvar, 10 Ağustos günü Valilik binası önünde kiml
uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. (Özgür Gündem-11.08.04) (Yeni Şafak

15 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan muhabir Nevzat Demir (1985), 14 Ağustos günü
lgi üzerine saat 17.30 sularında Boğaziçi Köprüsü’ne gittiğini, cezaevlerindeki tecridi

protesto eden bir grubu görüntülediğini, o esnada çıkan bir arbedede bir grubun eylemcilere saldırdığını, grubun
çekim yaptığı sırada kendisine de saldırdığını, sivil bir polisin kamerasını alarak çekim yapmasını engellediğini,
pilleri ve kameraya ait mikro çipi denize attığını,diğer bir polisin de kamerayı parçaladıktan sonra basın kartına

22 Ağustos günü Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Rize gezisini izleyen TV8 kameramanı Tarkan Tuluy, kimliği
belirlenemeyen 3 kişi tarafından dövüldü. Emniyet yetkilileri, Tuluy’a saldıran 3 kişiyi Doğan Haber Ajansı
Rize muhabiri Muhammet Kaçar’ın azmettirdiğini bildirdiler. (Birgün-23.08.04)

çesinde yerel gazeteci İsmail Sezer, köşe yazısında eleştirdiği doktorun saldırısına
uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sezer, Dr. Cengiz I.'nın saldırısının
ardından 5 gün süreyle “iş göremez'' raporu aldığını ileri sürdü. (Zaman-22.08.04)

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli başkomiser Garip Ilgın, 25 Ağustos günü tabancayla
bacağından vurularak yaralandı. (Evrensel-27.08.04)

azetesi Ordu muhabiri Erdoğan Erişen 7 Eylül günü, Çamsan AŞ'deki tartışmalarla ilgili
haberinden dolayı şirketin eski yönetim kurulu başkanı Yüksel Poyraz 'ın çalışanlarından
uğradı. Olayda Sabah gazetesi muhabiri Engin Özkurt burnundan yaralandı. (Cumhuriyet-

Gazetesi’nde yayınlanan “AK Partide Şaibe” başlıklı yazı nedeniyle gazetenin bürosu
AK Parti İl Başkanı Ebubekir ve ailesi tarafından saldırıya uğradı ve gazete çalışanları tehdit edildi. (İHD Van)

İstanbul Tuzla tersanesinden 26 Eylül günü, Metin Çakır isimli taşerondan birikmiş hakkını isteyen Mesut
Aybar ve tesadüfen orada olan Limter-İş Sendikası Yöneticisi Vural Koçak bıçaklı ve silahlı saldırı sonucu

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Kenan Güneş, 27 Eylül günü, Fen Edebiyat
Fakültesi “reisi” olduğu iddia edilen Serdar Baş ve 3 arkadaşı tarafından konuşma bahanesi ile götürüldüğü
Eğitim Fakültesi binasının arkasında kafasına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından, Serdar Baş Ja
tarafından gözaltına alındı. (Hürriyet-28.09.2004)

Manisa Köy Hizmetleri Müdürlüğü Yol Şube Müdürü Kadir Yetiş, AKP Manisa Merkez İlçe Başkanı Adnan
Erbil'in “kendisini döverek hakaret ettiği” iddiasıyla 29 Eylül günü savcılığa suç duyurusunda bulu
suç duyurusunda, ''Erbil'in Halitpaşa beldesi yakınlarındaki bir köy yolunun asfaltlanmasını istediğini,
programda yer almadığı gerekçesiyle isteğinin yerine getirilemeyeceğini bildirdiğinde de dövüldüğünü ve

umhuriyet-30.09.2004)
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DER) Başkanı Salih Çınar
ve danışmanı Mehmet Akdemir, 15 Temmuz günü Azim Çorap Fabrikası önünde işverenin korumalarının

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Yalçın Uğurlu, 17 Temmuz günü, sınıfta
kalan Ahmet Y adlı öğrencisinin babası Sani Y. tarafından dövülerek hastanelik edildi. Hastaneye kaldırılan
Prof. Dr. Uğurlu'ya 3 gün ‘iş göremez’ raporu verildi. Savcılık, polis tarafından gözaltına alınan Sani Y.'yi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar İsmail Altıntaş ve Yakup Çetinkaya,
19 Temmuz günü, kalp krizi geçiren yakınlarına bakmadıkları gerekçesiyle iki doktoru darp edildiler. Hasta

Afyon'da 9 Ağustos günü, kardeşi tarafından öldürülen Gönül B. cinayetini takip etmek için SSK Hastanesi'ne
giden Cihan Haber Ajansı stajyer muhabiri Halil Özcan,

cenaze sahiplerinin saldırısına uğradı. Özcan'ın başına aldığı darbeler nedeniyle 4 dikiş atıldı. (Zaman-10.08.04)

Hatay Ulaştırma Müdürü Muhittin Şehsuvar, 10 Ağustos günü Valilik binası önünde kimliği belirsiz kişilerce
11.08.04) (Yeni Şafak-11.08.2004)

15 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan muhabir Nevzat Demir (1985), 14 Ağustos günü
lgi üzerine saat 17.30 sularında Boğaziçi Köprüsü’ne gittiğini, cezaevlerindeki tecridi

protesto eden bir grubu görüntülediğini, o esnada çıkan bir arbedede bir grubun eylemcilere saldırdığını, grubun
ir polisin kamerasını alarak çekim yapmasını engellediğini,

pilleri ve kameraya ait mikro çipi denize attığını,diğer bir polisin de kamerayı parçaladıktan sonra basın kartına

izleyen TV8 kameramanı Tarkan Tuluy, kimliği
belirlenemeyen 3 kişi tarafından dövüldü. Emniyet yetkilileri, Tuluy’a saldıran 3 kişiyi Doğan Haber Ajansı

çesinde yerel gazeteci İsmail Sezer, köşe yazısında eleştirdiği doktorun saldırısına
uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sezer, Dr. Cengiz I.'nın saldırısının

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli başkomiser Garip Ilgın, 25 Ağustos günü tabancayla

deki tartışmalarla ilgili
'ın çalışanlarından A.Ç’nin saldırısına

-08.09.2004)

Gazetesi’nde yayınlanan “AK Partide Şaibe” başlıklı yazı nedeniyle gazetenin bürosu
AK Parti İl Başkanı Ebubekir ve ailesi tarafından saldırıya uğradı ve gazete çalışanları tehdit edildi. (İHD Van)

Çakır isimli taşerondan birikmiş hakkını isteyen Mesut
İş Sendikası Yöneticisi Vural Koçak bıçaklı ve silahlı saldırı sonucu

nden Kenan Güneş, 27 Eylül günü, Fen Edebiyat
Fakültesi “reisi” olduğu iddia edilen Serdar Baş ve 3 arkadaşı tarafından konuşma bahanesi ile götürüldüğü
Eğitim Fakültesi binasının arkasında kafasına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından, Serdar Baş Jandarma

Manisa Köy Hizmetleri Müdürlüğü Yol Şube Müdürü Kadir Yetiş, AKP Manisa Merkez İlçe Başkanı Adnan
Erbil'in “kendisini döverek hakaret ettiği” iddiasıyla 29 Eylül günü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yetiş,
suç duyurusunda, ''Erbil'in Halitpaşa beldesi yakınlarındaki bir köy yolunun asfaltlanmasını istediğini,
programda yer almadığı gerekçesiyle isteğinin yerine getirilemeyeceğini bildirdiğinde de dövüldüğünü ve
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30 Eylül günü Kocaeli Gebze’de Çok Programlı Lise’nin bahçesine girip öğrencileri rahatsız eden E.B. (16),
kendisini uyaran Edebiyat öğretmeni Şayen Büyükdeniz’i (33) bacağından bıçakladı. (Hürriyet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Tutuklu ve Hükümlü Federasyonu (TUHAD
tarafından 1 Ekim günü düzenlenen toplantıya katılanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Celalettin
Delibaş, Ali Özdemir, Necmettin Ektirici ve Ali Önel ayaklarına isabet
Saldırganlardan Felemez Türk yakalanırken, diğer 3 saldırgan kaçmayı başardı. (Evrensel
(Hürriyet-01.10.2004)

14 Ekim günü İstanbul Bağcılar’da, belediyenin meydandaki SHP İlçe Başkanlığının da bulunduğu binayı
yıkmak istemesine İlçe Başkanı Mahmut Karakaya’nın itiraz etmesi üzerine
belediye görevlileri ile arasında çıkan tartışmada Karakaya, saldırıya uğradı. Kalp hastası olmasına rağmen olay
yerindeki polisler tarafından can güvenliğinin sağlanmadığını ve hast
söyleyen Karakaya, mevcutlu olarak savcılığa çağrıldığını belirtti. (BİRGÜN

20 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sevil Mak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan
arkadaşı Özgür Çelik (1980) ve Bayra
kaldıklarını, Özgür Çelik’e tokat atıldığını, Bayram Yağ’ın 4 metre yükseklikten 80 santimlik su seviyesi
bulunan Yeşil ırmak nehrine atıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

AKP Mersin Merkez İlçe Başkanı Salih Baysal, 23 Ekim günü ateşi çıkan oğlu Batuhan'ı (2) götürdüğü Mersin
Devlet Hastanesi'nde oğluyla ilgilenmediğini öne sürdüğü doktorlar Ali Tamam ile Atilla Erkenci'yi yumrukladı.
Rapor alan doktorlar, Baysal’dan şikâyetçi oldu. (Milliyet

Anadolu Ajansı foto muhabiri Kenan Çimen, KESK'in 26 Ekim günü İzmir’de SSK'nın devrini protesto için
yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan silahlı ve bıçaklı saldırıda b
27.10.04)

27 Ekim günü İstanbul Pendik’te ruhsatsız gecekonduların yıkımı sırasında çıkan olaylar sırasında, Kanal 7
muhabiri Adnan Odabaşı, kameraman Mustafa Kemaloğlu ve şoför Adnan Keskin göstericiler tarafından
dövüldü. Olaylarda TGRT muhabirinin de kolu kırıldı. (İHD İstanbul)

27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şehmuz Akdoğan, 8 aile pamuk toplamak üzere Urfa’dan
geldiklerini, Tire’nin Yeni Çiftlik Köyü civarında naylon çadırlarda barındıklarını
sahibi Mehmet Ece ile sahip oldukları bir keçi nedeniyle tartıştıklarını, Ece’nin kendilerine hakaret ettiğini,
kendilerine “siz teröristsiniz hepinizin öldürülmesi gerekiyor” dediğini ve ailelerine küfür ettiğini, bir süre s
Mehmet köye telefon açarak yaklaşık 30
beş kişinin ciddi şekilde başından, iki kişinin de vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandığını, yaralanan
yakınlarının 7-8 gün rapor alındığını, çiftlik sahibi Mehmet Ece’nin silahla Kasım Bayram’ı kasığından
yaraladığını belirtti. (İHD İzmir)

Batman'daki Vali Aydın Arslan İlköğretim Okulu'nun müdürü Siraç Barış'ın, yıllık plana imza atmayı unutan
öğretmen Abdurrahman Aslan'ı 27 Ekim günü
günlük iş göremez raporu alan öğretmen savcılığa başvurdu.

Giresun Valilik Konağı’nda odacı olarak çalışan Mustafa Alpaslan, 28 Ekim günü çıkış saatleri n
tartıştığı Vali Muavini Muammer Aksoy’un kendisini dövdüğünü iddia etti. Aksoy ise kesinlikle böyle bir olay
yaşanmadığını belirterek Alpaslan’ın psikolojik sorunları olduğunu savundu. Kamu
Aksoy’u Cumhurbaşkanlığı,Başbakanl

İnsan Hakları Danışma Kurulu'na (İHDK) bağlı Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu'nun yazdığı
raporun son halinin İHDK Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından 1 Kasım günü Ankara’da basın
toplantısı ile kamuoyuna açıklanması sırasında Kamu
Yokuş Kaboğlu'na müdahale ederek elindeki metni alarak yırttı. Raporun Lozan'ı yeniden tartışmaya açmasını
kabul edemeyeceklerini ve raporun usulsüz oylandığını savunan Yokuş “Bu raporun hiçbir yerin
yoktur. Bu rapor bir provokasyondur” dedi. Saldırı sonrası tartışmanın büyümsei üzerine Kaboğlu, “Fiziki
şiddete uğradık. Basın toplantısı bile yaptırmıyorlar. Söz özgürlüğüne tahammül edemeyen insanlarla Danışma
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30 Eylül günü Kocaeli Gebze’de Çok Programlı Lise’nin bahçesine girip öğrencileri rahatsız eden E.B. (16),
kendisini uyaran Edebiyat öğretmeni Şayen Büyükdeniz’i (33) bacağından bıçakladı. (Hürriyet

Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Tutuklu ve Hükümlü Federasyonu (TUHAD
tarafından 1 Ekim günü düzenlenen toplantıya katılanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Celalettin
Delibaş, Ali Özdemir, Necmettin Ektirici ve Ali Önel ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Saldırganlardan Felemez Türk yakalanırken, diğer 3 saldırgan kaçmayı başardı. (Evrensel

14 Ekim günü İstanbul Bağcılar’da, belediyenin meydandaki SHP İlçe Başkanlığının da bulunduğu binayı
yıkmak istemesine İlçe Başkanı Mahmut Karakaya’nın itiraz etmesi üzerine
belediye görevlileri ile arasında çıkan tartışmada Karakaya, saldırıya uğradı. Kalp hastası olmasına rağmen olay
yerindeki polisler tarafından can güvenliğinin sağlanmadığını ve hastane yerine karakola götürüldüğünü
söyleyen Karakaya, mevcutlu olarak savcılığa çağrıldığını belirtti. (BİRGÜN-18.10.04)

20 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sevil Mak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan
arkadaşı Özgür Çelik (1980) ve Bayram Yağ’ın oruç tutmadıkları gerekçesiyle faşist öğrencilerce şiddete maruz
kaldıklarını, Özgür Çelik’e tokat atıldığını, Bayram Yağ’ın 4 metre yükseklikten 80 santimlik su seviyesi
bulunan Yeşil ırmak nehrine atıldığını belirtti. (İHD İstanbul) (DHA) (Hürriyet-20.10.04) (Radikal

AKP Mersin Merkez İlçe Başkanı Salih Baysal, 23 Ekim günü ateşi çıkan oğlu Batuhan'ı (2) götürdüğü Mersin
Devlet Hastanesi'nde oğluyla ilgilenmediğini öne sürdüğü doktorlar Ali Tamam ile Atilla Erkenci'yi yumrukladı.

alan doktorlar, Baysal’dan şikâyetçi oldu. (Milliyet-26.10.04) (BİRGÜN-24.10.04)

Anadolu Ajansı foto muhabiri Kenan Çimen, KESK'in 26 Ekim günü İzmir’de SSK'nın devrini protesto için
yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan silahlı ve bıçaklı saldırıda bacağından vurularak yaralandı. (Hürriyet

27 Ekim günü İstanbul Pendik’te ruhsatsız gecekonduların yıkımı sırasında çıkan olaylar sırasında, Kanal 7
muhabiri Adnan Odabaşı, kameraman Mustafa Kemaloğlu ve şoför Adnan Keskin göstericiler tarafından
dövüldü. Olaylarda TGRT muhabirinin de kolu kırıldı. (İHD İstanbul)

27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şehmuz Akdoğan, 8 aile pamuk toplamak üzere Urfa’dan
geldiklerini, Tire’nin Yeni Çiftlik Köyü civarında naylon çadırlarda barındıklarını, yakınlarında bulunan çiftlik
sahibi Mehmet Ece ile sahip oldukları bir keçi nedeniyle tartıştıklarını, Ece’nin kendilerine hakaret ettiğini,
kendilerine “siz teröristsiniz hepinizin öldürülmesi gerekiyor” dediğini ve ailelerine küfür ettiğini, bir süre s
Mehmet köye telefon açarak yaklaşık 30-35 kişilik bir grupla kendilerine saldırdığını, bu saldırının sonucunda
beş kişinin ciddi şekilde başından, iki kişinin de vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandığını, yaralanan

dığını, çiftlik sahibi Mehmet Ece’nin silahla Kasım Bayram’ı kasığından

Batman'daki Vali Aydın Arslan İlköğretim Okulu'nun müdürü Siraç Barış'ın, yıllık plana imza atmayı unutan
öğretmen Abdurrahman Aslan'ı 27 Ekim günü aralarında çıkan tartışma sonrası yumrukladığı iddia edildi. Beş
günlük iş göremez raporu alan öğretmen savcılığa başvurdu. (Sabah-28.10.04) (BİRGÜN-

Giresun Valilik Konağı’nda odacı olarak çalışan Mustafa Alpaslan, 28 Ekim günü çıkış saatleri n
tartıştığı Vali Muavini Muammer Aksoy’un kendisini dövdüğünü iddia etti. Aksoy ise kesinlikle böyle bir olay
yaşanmadığını belirterek Alpaslan’ın psikolojik sorunları olduğunu savundu. Kamu-Sen de Vali yardımcısı
Aksoy’u Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na şikayet etti. (BİRGÜN-28.10.04)

İnsan Hakları Danışma Kurulu'na (İHDK) bağlı Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu'nun yazdığı
raporun son halinin İHDK Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından 1 Kasım günü Ankara’da basın
toplantısı ile kamuoyuna açıklanması sırasında Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş Kaboğlu'na müdahale ederek elindeki metni alarak yırttı. Raporun Lozan'ı yeniden tartışmaya açmasını
kabul edemeyeceklerini ve raporun usulsüz oylandığını savunan Yokuş “Bu raporun hiçbir yerin
yoktur. Bu rapor bir provokasyondur” dedi. Saldırı sonrası tartışmanın büyümsei üzerine Kaboğlu, “Fiziki
şiddete uğradık. Basın toplantısı bile yaptırmıyorlar. Söz özgürlüğüne tahammül edemeyen insanlarla Danışma
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30 Eylül günü Kocaeli Gebze’de Çok Programlı Lise’nin bahçesine girip öğrencileri rahatsız eden E.B. (16),
kendisini uyaran Edebiyat öğretmeni Şayen Büyükdeniz’i (33) bacağından bıçakladı. (Hürriyet-01.10.2004)

Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Tutuklu ve Hükümlü Federasyonu (TUHAD-FED)
tarafından 1 Ekim günü düzenlenen toplantıya katılanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Celalettin

eden kurşunlarla yaralandı.
Saldırganlardan Felemez Türk yakalanırken, diğer 3 saldırgan kaçmayı başardı. (Evrensel-02.10.2004) (aa)

14 Ekim günü İstanbul Bağcılar’da, belediyenin meydandaki SHP İlçe Başkanlığının da bulunduğu binayı

belediye görevlileri ile arasında çıkan tartışmada Karakaya, saldırıya uğradı. Kalp hastası olmasına rağmen olay
ane yerine karakola götürüldüğünü

20 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuran Sevil Mak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan
m Yağ’ın oruç tutmadıkları gerekçesiyle faşist öğrencilerce şiddete maruz

kaldıklarını, Özgür Çelik’e tokat atıldığını, Bayram Yağ’ın 4 metre yükseklikten 80 santimlik su seviyesi
20.10.04) (Radikal-21.10.04)

AKP Mersin Merkez İlçe Başkanı Salih Baysal, 23 Ekim günü ateşi çıkan oğlu Batuhan'ı (2) götürdüğü Mersin
Devlet Hastanesi'nde oğluyla ilgilenmediğini öne sürdüğü doktorlar Ali Tamam ile Atilla Erkenci'yi yumrukladı.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Kenan Çimen, KESK'in 26 Ekim günü İzmir’de SSK'nın devrini protesto için
acağından vurularak yaralandı. (Hürriyet-

27 Ekim günü İstanbul Pendik’te ruhsatsız gecekonduların yıkımı sırasında çıkan olaylar sırasında, Kanal 7
muhabiri Adnan Odabaşı, kameraman Mustafa Kemaloğlu ve şoför Adnan Keskin göstericiler tarafından

27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şehmuz Akdoğan, 8 aile pamuk toplamak üzere Urfa’dan
, yakınlarında bulunan çiftlik

sahibi Mehmet Ece ile sahip oldukları bir keçi nedeniyle tartıştıklarını, Ece’nin kendilerine hakaret ettiğini,
kendilerine “siz teröristsiniz hepinizin öldürülmesi gerekiyor” dediğini ve ailelerine küfür ettiğini, bir süre sonra

35 kişilik bir grupla kendilerine saldırdığını, bu saldırının sonucunda
beş kişinin ciddi şekilde başından, iki kişinin de vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandığını, yaralanan

dığını, çiftlik sahibi Mehmet Ece’nin silahla Kasım Bayram’ı kasığından

Batman'daki Vali Aydın Arslan İlköğretim Okulu'nun müdürü Siraç Barış'ın, yıllık plana imza atmayı unutan
aralarında çıkan tartışma sonrası yumrukladığı iddia edildi. Beş

-02.10.04)

Giresun Valilik Konağı’nda odacı olarak çalışan Mustafa Alpaslan, 28 Ekim günü çıkış saatleri nedeniyle
tartıştığı Vali Muavini Muammer Aksoy’un kendisini dövdüğünü iddia etti. Aksoy ise kesinlikle böyle bir olay

Sen de Vali yardımcısı
28.10.04)

İnsan Hakları Danışma Kurulu'na (İHDK) bağlı Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu'nun yazdığı
raporun son halinin İHDK Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından 1 Kasım günü Ankara’da basın

Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş Kaboğlu'na müdahale ederek elindeki metni alarak yırttı. Raporun Lozan'ı yeniden tartışmaya açmasını
kabul edemeyeceklerini ve raporun usulsüz oylandığını savunan Yokuş “Bu raporun hiçbir yerinde insan hakları
yoktur. Bu rapor bir provokasyondur” dedi. Saldırı sonrası tartışmanın büyümsei üzerine Kaboğlu, “Fiziki
şiddete uğradık. Basın toplantısı bile yaptırmıyorlar. Söz özgürlüğüne tahammül edemeyen insanlarla Danışma
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Kurulu'nu yürütmeye çalışıyoruz. Bu görevi hangi koşullarda yaptığımızı, düşünce özgürlüğünün düzeyini
görüyorsunuz” diyerek toplantıyı bitirdi. (Radikal

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan
bir öğrenci yaralandı, Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavgada ise Nuray ve Habibe Halvelioğlu adlı sol görüşlü
öğrenciler yaralandı. (İHD İstanbul)

SamsunVezirköprü Lisesi'nde öğretmen Rekabi Çakmak, eşinin çalıştığı Adnan Kahveci İlköğretim
Müdürü Kemal Sarı tarafından dövüldü. 5 Kasım günü okul müdürü Kemal Sarı'nın odasına çıkarak aynı okulda
sınıf öğretmeni olan eşi Sonnur Çakmak'a neden sürekli disiplin cezası verildiğini sordu. Müdür Sarı,
Çakmak'tan önce dışarı çıkmasını istedi. Ç
arkasında duran bayrak sopasını alarak kafasına ve vücudunun değişik yerlerine vurdu. Samsun Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin kafasına 7 dikiş atılırken 2 gün iş göremez raporu verildi.
06.11.2004)

İstanbul Bahçelievler İmar Müdürü Temur Tüzer 5 Kasım günü makamında saldırıya uğradı. Evlerinin inşaatına
ekledikleri 1,5 metrelik kaçak yapının yıkılması üzerine Fikri Ay, oğlu ve beraberindeki iki kişi Tüzer'i
makamında döverek yaraladı. (Sabah

Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Vedat Arık, 6 Kasım günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek
YÖK’nu protesto etmek isteyen grup ile göstericilere müdahale eden polis arasında kalarak yaralandı. Olayda
Vedat Arık’ın parmağı kırıldı. (CUMHURİYET

Hakkari’nin Geçitli Köyü’nde 6 Kasım günü kaçak elektrik kontrolü yapan TEDAŞ ekibine köylülerin
saldırması sonucu 6 kişi yaralandı. (BİRGÜN

İstanbul Güngören’de 9 Kasım günü, iki yabancı marka ürünlerinin t
katlı bir hana suç delillerini toplamak için polis eşliğinde giren avukatlar Mehmet Zeki Orhan, Yeşim Eriş, Cahit
Doğdu ve İlkşan Urlu, yaklaşık 50 kişinin saldırısına uğradı. Çoğunluğu esnaf, işyeri çalışanı ve ö
görevlisi olan saldırısına maruz kalan öğretmenler çeşitli yerlerinden yaralanırken, avukatlardan Orhan, Eriş ve
Urlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek geçici rapor aldı. Avukatlar olayla ilgili savcılığa suç
duyurusunda bulunacaklarını belirterek “Bizi korumak için geldiler, seyrettiler” dedikleri polis, daha sonra 7
kişiyi gözaltına aldı. (Hürriyet-10.11.2004)

Kayseri'de 11 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Uğur
Altun, müvekkili Mehmet Avcı'nın 48 milyar lira alacağını icra yoluyla tahsil etmek için Argıncık Toptancılar
Sitesi'nde borçlu şirkete gittiğini, işyerinde çalışan 5
bir kişinin pompalı av tüfeğiyle ateş açması son
bacağından hafif yaralandığını belirtti.

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi Halıköy Beldesi'nde mahalli seçim sonuçları nedeniyle iki aile arasında başlayan
anlaşmazlık, 14 Kasım günü bayram namazı sonrasında kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Mahmut Sarıtaş (31)
öldü, 3 kişi de yaralandı. (aa) (Hürriyet

Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni İsa Ak, 15 Kasım günü evinin önünde
kimliği belirsiz 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldüğünü belirtti. Parmaklarının kırıldığını, kafasında 14 dikiş
bulunduğunu anlatan İsa Ak, kendisini okul yöneticilerinin dövdürmüş olabileceğini öne sürdü. (Yeni Şafak
17.11.2004)

19 Kasım günü İHD Ankara şubesine başvuruda b
içerek yürürken, oruç tutmadığı gerekçesi ile esnaf tarafından dövüldüğünü, olayın ardından 3 gün iş göremez
raporu aldığını belirtti.

Yeniçağ gazetesinin yazarlarından İsrafil Kumbasar, 20 Kasım
yöneticilerinden Mehmet Emin Uyartaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Erkan Azeri ile “MHP’ye
ilişkin yazıları nedeniyle” yaptığı tartışma sonrası, “hareketin lideri Bahçeli” sloganı atan bir grup tarafından
dövüldü. (İHD İstanbul)
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yoruz. Bu görevi hangi koşullarda yaptığımızı, düşünce özgürlüğünün düzeyini
görüyorsunuz” diyerek toplantıyı bitirdi. (Radikal-02.11.2004) (Radikal-03.11.2004)

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan
bir öğrenci yaralandı, Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavgada ise Nuray ve Habibe Halvelioğlu adlı sol görüşlü

SamsunVezirköprü Lisesi'nde öğretmen Rekabi Çakmak, eşinin çalıştığı Adnan Kahveci İlköğretim
Müdürü Kemal Sarı tarafından dövüldü. 5 Kasım günü okul müdürü Kemal Sarı'nın odasına çıkarak aynı okulda
sınıf öğretmeni olan eşi Sonnur Çakmak'a neden sürekli disiplin cezası verildiğini sordu. Müdür Sarı,
Çakmak'tan önce dışarı çıkmasını istedi. Çakmak öğrenmek istediğini tekrarlayınca okul müdürü, kapının
arkasında duran bayrak sopasını alarak kafasına ve vücudunun değişik yerlerine vurdu. Samsun Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin kafasına 7 dikiş atılırken 2 gün iş göremez raporu verildi.

İstanbul Bahçelievler İmar Müdürü Temur Tüzer 5 Kasım günü makamında saldırıya uğradı. Evlerinin inşaatına
ekledikleri 1,5 metrelik kaçak yapının yıkılması üzerine Fikri Ay, oğlu ve beraberindeki iki kişi Tüzer'i

(Sabah-07.11.2004)

Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Vedat Arık, 6 Kasım günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek
YÖK’nu protesto etmek isteyen grup ile göstericilere müdahale eden polis arasında kalarak yaralandı. Olayda

rmağı kırıldı. (CUMHURİYET-07.11.04)

Hakkari’nin Geçitli Köyü’nde 6 Kasım günü kaçak elektrik kontrolü yapan TEDAŞ ekibine köylülerin
saldırması sonucu 6 kişi yaralandı. (BİRGÜN-07.11.04)

İstanbul Güngören’de 9 Kasım günü, iki yabancı marka ürünlerinin taklitlerini üreten mağazaların bulunduğu 7
katlı bir hana suç delillerini toplamak için polis eşliğinde giren avukatlar Mehmet Zeki Orhan, Yeşim Eriş, Cahit
Doğdu ve İlkşan Urlu, yaklaşık 50 kişinin saldırısına uğradı. Çoğunluğu esnaf, işyeri çalışanı ve ö
görevlisi olan saldırısına maruz kalan öğretmenler çeşitli yerlerinden yaralanırken, avukatlardan Orhan, Eriş ve
Urlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek geçici rapor aldı. Avukatlar olayla ilgili savcılığa suç

klarını belirterek “Bizi korumak için geldiler, seyrettiler” dedikleri polis, daha sonra 7
10.11.2004)

Kayseri'de 11 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Uğur
hmet Avcı'nın 48 milyar lira alacağını icra yoluyla tahsil etmek için Argıncık Toptancılar

Sitesi'nde borçlu şirkete gittiğini, işyerinde çalışan 5-6 kişinin kendisini dövdüğünü iddia etti. Altun, şirketteki
bir kişinin pompalı av tüfeğiyle ateş açması sonucu, kendisini getiren taksi sürücüsü İsmail Yıldız'ın da
bacağından hafif yaralandığını belirtti. (Sabah-12.11.2004)

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi Halıköy Beldesi'nde mahalli seçim sonuçları nedeniyle iki aile arasında başlayan
yram namazı sonrasında kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Mahmut Sarıtaş (31)

öldü, 3 kişi de yaralandı. (aa) (Hürriyet-14.11.2004)

Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni İsa Ak, 15 Kasım günü evinin önünde
tarafından feci şekilde dövüldüğünü belirtti. Parmaklarının kırıldığını, kafasında 14 dikiş

bulunduğunu anlatan İsa Ak, kendisini okul yöneticilerinin dövdürmüş olabileceğini öne sürdü. (Yeni Şafak

19 Kasım günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Ali İbiş, 9 Kasım günü Samanpazarı semtinde sigara
içerek yürürken, oruç tutmadığı gerekçesi ile esnaf tarafından dövüldüğünü, olayın ardından 3 gün iş göremez

Yeniçağ gazetesinin yazarlarından İsrafil Kumbasar, 20 Kasım gecesi buluştuğu Ülkü Ocakları eski
yöneticilerinden Mehmet Emin Uyartaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Erkan Azeri ile “MHP’ye
ilişkin yazıları nedeniyle” yaptığı tartışma sonrası, “hareketin lideri Bahçeli” sloganı atan bir grup tarafından
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yoruz. Bu görevi hangi koşullarda yaptığımızı, düşünce özgürlüğünün düzeyini

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu
bir öğrenci yaralandı, Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavgada ise Nuray ve Habibe Halvelioğlu adlı sol görüşlü

SamsunVezirköprü Lisesi'nde öğretmen Rekabi Çakmak, eşinin çalıştığı Adnan Kahveci İlköğretim Okulu
Müdürü Kemal Sarı tarafından dövüldü. 5 Kasım günü okul müdürü Kemal Sarı'nın odasına çıkarak aynı okulda
sınıf öğretmeni olan eşi Sonnur Çakmak'a neden sürekli disiplin cezası verildiğini sordu. Müdür Sarı,

akmak öğrenmek istediğini tekrarlayınca okul müdürü, kapının
arkasında duran bayrak sopasını alarak kafasına ve vücudunun değişik yerlerine vurdu. Samsun Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin kafasına 7 dikiş atılırken 2 gün iş göremez raporu verildi. (Zaman-

İstanbul Bahçelievler İmar Müdürü Temur Tüzer 5 Kasım günü makamında saldırıya uğradı. Evlerinin inşaatına
ekledikleri 1,5 metrelik kaçak yapının yıkılması üzerine Fikri Ay, oğlu ve beraberindeki iki kişi Tüzer'i

Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Vedat Arık, 6 Kasım günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek
YÖK’nu protesto etmek isteyen grup ile göstericilere müdahale eden polis arasında kalarak yaralandı. Olayda

Hakkari’nin Geçitli Köyü’nde 6 Kasım günü kaçak elektrik kontrolü yapan TEDAŞ ekibine köylülerin

aklitlerini üreten mağazaların bulunduğu 7
katlı bir hana suç delillerini toplamak için polis eşliğinde giren avukatlar Mehmet Zeki Orhan, Yeşim Eriş, Cahit
Doğdu ve İlkşan Urlu, yaklaşık 50 kişinin saldırısına uğradı. Çoğunluğu esnaf, işyeri çalışanı ve özel güvenlik
görevlisi olan saldırısına maruz kalan öğretmenler çeşitli yerlerinden yaralanırken, avukatlardan Orhan, Eriş ve
Urlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek geçici rapor aldı. Avukatlar olayla ilgili savcılığa suç

klarını belirterek “Bizi korumak için geldiler, seyrettiler” dedikleri polis, daha sonra 7

Kayseri'de 11 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Uğur
hmet Avcı'nın 48 milyar lira alacağını icra yoluyla tahsil etmek için Argıncık Toptancılar

6 kişinin kendisini dövdüğünü iddia etti. Altun, şirketteki
ucu, kendisini getiren taksi sürücüsü İsmail Yıldız'ın da

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi Halıköy Beldesi'nde mahalli seçim sonuçları nedeniyle iki aile arasında başlayan
yram namazı sonrasında kavgaya dönüştü. Kavga sonucu Mahmut Sarıtaş (31)

Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni İsa Ak, 15 Kasım günü evinin önünde
tarafından feci şekilde dövüldüğünü belirtti. Parmaklarının kırıldığını, kafasında 14 dikiş

bulunduğunu anlatan İsa Ak, kendisini okul yöneticilerinin dövdürmüş olabileceğini öne sürdü. (Yeni Şafak-

ulunan Ali İbiş, 9 Kasım günü Samanpazarı semtinde sigara
içerek yürürken, oruç tutmadığı gerekçesi ile esnaf tarafından dövüldüğünü, olayın ardından 3 gün iş göremez

gecesi buluştuğu Ülkü Ocakları eski
yöneticilerinden Mehmet Emin Uyartaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Erkan Azeri ile “MHP’ye
ilişkin yazıları nedeniyle” yaptığı tartışma sonrası, “hareketin lideri Bahçeli” sloganı atan bir grup tarafından
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Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim
çocuklarıyla birlikte alışveriş dönüşü, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Ağır
yaralanan Alparslan Çorum Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınırken saldırganlar
kaçtı. (Birgün-29.11.04)

Diyarbakır'da Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Ali Cengiz adlı öğrenci, 1 Aralık günü dayak yediğini
öne sürdüğü öğretmeler odasını dön
disipline veren öğretmeni Ömer Ekin'i bulamayınca matematik öğretmeni Abdullah Osmanoğulları'na saldırarak
burnunu kırdı. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden öğretmenler rapor
okul tatil edildi. (Milliyet-02.12.04)

Bodrum'da, Ülkü Ocakları'na kayıt yaptırmayan 2 lise öğrencisine kaçırılarak işkence yapıldığı, öğrencilerin 7
kişi tarafından götürüldükleri bir depoda gözleri bağlanarak 4 saat
günü Turgutreis Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi önünde meydana gelen olayda, öğrencilerden
N.Ş.K. (17) ile A.K. (16) okul çıkışında bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldı. Öğrenciler 7 kişi tarafından
götürüldükleri bir depoda gözleri bağlanarak 4 saat boyunca dövüldü. Liselileri kaçıran gençlerin, "Namaz
kılmasını biliyor musunuz? Kendi cenaze namazınızı kılın, bir daha gün yüzü göremeyeceksiniz" diye tehdit
ettiği iddia edildi. Ailelerin jandarmaya baş
köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Gençlere Bodrum Devlet Hastanesi'nde 5'er günlük rapor verildi. (Milliyet
07.12.04)

Konya'da yerel yayın yapan Memleket Gazetesi Muhabiri Murat Gülmez,
saldırısına uğrayarak darp edildi. (aa) (Hürriyet

Çanakkale’de 6 Aralık günü evine giderken 18 Mart Stadı'nın yanında bir grup sağ görüşlü öğrencinin çivili
sopalarla dövdüğü Eftal Akbaş'a yapılan saldırıyı
Kampusu'nda basın açıklaması yapmak isteyen EMEP Gençlik Örgütü üyelerine Çanakkale Ülkü Ocakları üyesi
bir grup saldırdı. Olayda 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı (Cumhuriyet

Gazi Üniversitesi'nde 4 Aralık günü düzenlenen sempozyuma Doğu Perinçek'in de davet edilmesine tepki
gösteren ülkücü grup Onat isimli Özer
gazeteci Göksel Çağlav da dövülerek yaralandı.

7 Aralık günü, Ankara Kızılay’dan evine gitmek üzere otobüse binmeye hazırlanan zabıta komiseri Mehmet
Kaplan, 2 işportacının saldırısına uğradı. Kaplan, kafasından aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı ve 10
günlük iş göremez raporu aldı. KESK’e bağlı Tüm Bel Sen, saldırı üzerine harekete geçti, sendika Ankara
Valiliği’ne “zabıtaların can güvenliği bulunmadığı”na dair dilekçe verdi. (BİRGÜN

Kırklareli Vize Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında çıkan kavgada İdris Küçükoğlu (
öldü, Sonel, E.K, Galip Örs ve Ünal Topçu yaralandı. (BİRGÜN

Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Karaköprü beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Güzel, 11 Aralık günü silahlı
saldırıya uğradı. Olayda, Ahmet Güzel ile araçta bulunan
Aydoğdu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırıya, yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden belediye
başkan adayı olan Ahmet Sözen'in azmettirdiği iddia edildi. (Cumhuriyet

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kale Köyü Muhtarı Kamil Polat (44), 15 Aralık günü kadın kıyafeti giyen Muhittin A. (27)
tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kaçmaya çalışan zanlı
polis tarafından yakalandı. (Sabah-16.12.04)

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bölümü öğrencisi H.O., 17 Aralık günü, okutmanlar Kasım
Delikanlı ve Erdoğan Civelek ile öğretim görevlisi Mustafa Bıçaklı tarafından bir odaya kapatılarak
dövüldüğünü öne sürdü. Üniversitede öğrenci temsilcisi
kendisini öğretim görevlilerinin odasına götürdüğünü, hademenin kendisini odaya soktuktan sonra koridoru
öğrencilerin geçişine kapattığını öne sürdü. Odaya girer girmez kendisine saldırıldığını ileri
atlayıp vurmaya, küfretmeye başladılar. Boğazımı sıktılar, ölümle ve okuldan atmakla tehdit ettiler. 'Bize yakın
olmalıydın, ders hocalarınla iyi olman seni kurtaramayacak. Bundan sonra okulda bizi görünce kaçacaksın'
dediler” dedi. Hastanede müşahade altına alınan üniversite öğrencisine, vücudundaki darp izlerinin yanısıra sinir
krizi geçirmesi nedeniyle rapor verildi. H.O., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süleyman Demirel
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Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan, 27 Kasım günü
çocuklarıyla birlikte alışveriş dönüşü, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Ağır

Çorum Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınırken saldırganlar

Diyarbakır'da Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Ali Cengiz adlı öğrenci, 1 Aralık günü dayak yediğini
öne sürdüğü öğretmeler odasını döner bıçağıyla bastı. Cengiz, öğretmenine karşı geldiği iddiasıyla kendisini
disipline veren öğretmeni Ömer Ekin'i bulamayınca matematik öğretmeni Abdullah Osmanoğulları'na saldırarak
burnunu kırdı. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden öğretmenler rapor aldı. Bütün öğretmenler rapor alınca

Bodrum'da, Ülkü Ocakları'na kayıt yaptırmayan 2 lise öğrencisine kaçırılarak işkence yapıldığı, öğrencilerin 7
kişi tarafından götürüldükleri bir depoda gözleri bağlanarak 4 saat boyunca dövüldüğü öne sürüldü. 2 Aralık
günü Turgutreis Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi önünde meydana gelen olayda, öğrencilerden
N.Ş.K. (17) ile A.K. (16) okul çıkışında bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldı. Öğrenciler 7 kişi tarafından
ötürüldükleri bir depoda gözleri bağlanarak 4 saat boyunca dövüldü. Liselileri kaçıran gençlerin, "Namaz

kılmasını biliyor musunuz? Kendi cenaze namazınızı kılın, bir daha gün yüzü göremeyeceksiniz" diye tehdit
ettiği iddia edildi. Ailelerin jandarmaya başvurmaları üzerine 2 genç kaçırıldıktan 5 saat sonra, İslamhaneleri
köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Gençlere Bodrum Devlet Hastanesi'nde 5'er günlük rapor verildi. (Milliyet

Konya'da yerel yayın yapan Memleket Gazetesi Muhabiri Murat Gülmez, 3 Aralık günü 4
saldırısına uğrayarak darp edildi. (aa) (Hürriyet-04.12.04)

Çanakkale’de 6 Aralık günü evine giderken 18 Mart Stadı'nın yanında bir grup sağ görüşlü öğrencinin çivili
sopalarla dövdüğü Eftal Akbaş'a yapılan saldırıyı kınamak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu
Kampusu'nda basın açıklaması yapmak isteyen EMEP Gençlik Örgütü üyelerine Çanakkale Ülkü Ocakları üyesi
bir grup saldırdı. Olayda 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı (Cumhuriyet-08.12.04)

rsitesi'nde 4 Aralık günü düzenlenen sempozyuma Doğu Perinçek'in de davet edilmesine tepki
Onat isimli Özer bir öğrenciyi bacağından ve sırtından bıçakladı. Olayları görüntüleyen

gazeteci Göksel Çağlav da dövülerek yaralandı. (Sabah-05.12.04)

7 Aralık günü, Ankara Kızılay’dan evine gitmek üzere otobüse binmeye hazırlanan zabıta komiseri Mehmet
Kaplan, 2 işportacının saldırısına uğradı. Kaplan, kafasından aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı ve 10

ESK’e bağlı Tüm Bel Sen, saldırı üzerine harekete geçti, sendika Ankara
Valiliği’ne “zabıtaların can güvenliği bulunmadığı”na dair dilekçe verdi. (BİRGÜN-09.12.04)

Kırklareli Vize Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında çıkan kavgada İdris Küçükoğlu (
öldü, Sonel, E.K, Galip Örs ve Ünal Topçu yaralandı. (BİRGÜN-08.12.04)

Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Karaköprü beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Güzel, 11 Aralık günü silahlı
saldırıya uğradı. Olayda, Ahmet Güzel ile araçta bulunan yeğeni Kemal Güzel ve saldırganlardan Kemal
Aydoğdu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırıya, yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden belediye
başkan adayı olan Ahmet Sözen'in azmettirdiği iddia edildi. (Cumhuriyet-12.12.04)

esi Kale Köyü Muhtarı Kamil Polat (44), 15 Aralık günü kadın kıyafeti giyen Muhittin A. (27)
tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kaçmaya çalışan zanlı

16.12.04)

rta Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bölümü öğrencisi H.O., 17 Aralık günü, okutmanlar Kasım
Delikanlı ve Erdoğan Civelek ile öğretim görevlisi Mustafa Bıçaklı tarafından bir odaya kapatılarak
dövüldüğünü öne sürdü. Üniversitede öğrenci temsilcisi olan H.O, sınıfta ders işlenirken hademenin geldiğini ve
kendisini öğretim görevlilerinin odasına götürdüğünü, hademenin kendisini odaya soktuktan sonra koridoru
öğrencilerin geçişine kapattığını öne sürdü. Odaya girer girmez kendisine saldırıldığını ileri
atlayıp vurmaya, küfretmeye başladılar. Boğazımı sıktılar, ölümle ve okuldan atmakla tehdit ettiler. 'Bize yakın
olmalıydın, ders hocalarınla iyi olman seni kurtaramayacak. Bundan sonra okulda bizi görünce kaçacaksın'

tanede müşahade altına alınan üniversite öğrencisine, vücudundaki darp izlerinin yanısıra sinir
krizi geçirmesi nedeniyle rapor verildi. H.O., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süleyman Demirel
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Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan, 27 Kasım günü
çocuklarıyla birlikte alışveriş dönüşü, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Ağır

Çorum Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınırken saldırganlar

Diyarbakır'da Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Ali Cengiz adlı öğrenci, 1 Aralık günü dayak yediğini
er bıçağıyla bastı. Cengiz, öğretmenine karşı geldiği iddiasıyla kendisini

disipline veren öğretmeni Ömer Ekin'i bulamayınca matematik öğretmeni Abdullah Osmanoğulları'na saldırarak
aldı. Bütün öğretmenler rapor alınca

Bodrum'da, Ülkü Ocakları'na kayıt yaptırmayan 2 lise öğrencisine kaçırılarak işkence yapıldığı, öğrencilerin 7
boyunca dövüldüğü öne sürüldü. 2 Aralık

günü Turgutreis Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi önünde meydana gelen olayda, öğrencilerden
N.Ş.K. (17) ile A.K. (16) okul çıkışında bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldı. Öğrenciler 7 kişi tarafından
ötürüldükleri bir depoda gözleri bağlanarak 4 saat boyunca dövüldü. Liselileri kaçıran gençlerin, "Namaz

kılmasını biliyor musunuz? Kendi cenaze namazınızı kılın, bir daha gün yüzü göremeyeceksiniz" diye tehdit
vurmaları üzerine 2 genç kaçırıldıktan 5 saat sonra, İslamhaneleri

köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Gençlere Bodrum Devlet Hastanesi'nde 5'er günlük rapor verildi. (Milliyet-

3 Aralık günü 4-5 kişilik bir grubun

Çanakkale’de 6 Aralık günü evine giderken 18 Mart Stadı'nın yanında bir grup sağ görüşlü öğrencinin çivili
kınamak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu

Kampusu'nda basın açıklaması yapmak isteyen EMEP Gençlik Örgütü üyelerine Çanakkale Ülkü Ocakları üyesi

rsitesi'nde 4 Aralık günü düzenlenen sempozyuma Doğu Perinçek'in de davet edilmesine tepki
bıçakladı. Olayları görüntüleyen

7 Aralık günü, Ankara Kızılay’dan evine gitmek üzere otobüse binmeye hazırlanan zabıta komiseri Mehmet
Kaplan, 2 işportacının saldırısına uğradı. Kaplan, kafasından aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı ve 10

ESK’e bağlı Tüm Bel Sen, saldırı üzerine harekete geçti, sendika Ankara
09.12.04)

Kırklareli Vize Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında çıkan kavgada İdris Küçükoğlu (18) isimli öğrenci

Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Karaköprü beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Güzel, 11 Aralık günü silahlı
yeğeni Kemal Güzel ve saldırganlardan Kemal

Aydoğdu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırıya, yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden belediye

esi Kale Köyü Muhtarı Kamil Polat (44), 15 Aralık günü kadın kıyafeti giyen Muhittin A. (27)
tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kaçmaya çalışan zanlı

rta Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bölümü öğrencisi H.O., 17 Aralık günü, okutmanlar Kasım
Delikanlı ve Erdoğan Civelek ile öğretim görevlisi Mustafa Bıçaklı tarafından bir odaya kapatılarak

olan H.O, sınıfta ders işlenirken hademenin geldiğini ve
kendisini öğretim görevlilerinin odasına götürdüğünü, hademenin kendisini odaya soktuktan sonra koridoru
öğrencilerin geçişine kapattığını öne sürdü. Odaya girer girmez kendisine saldırıldığını ileri süren H.O. "Üstüme
atlayıp vurmaya, küfretmeye başladılar. Boğazımı sıktılar, ölümle ve okuldan atmakla tehdit ettiler. 'Bize yakın
olmalıydın, ders hocalarınla iyi olman seni kurtaramayacak. Bundan sonra okulda bizi görünce kaçacaksın'

tanede müşahade altına alınan üniversite öğrencisine, vücudundaki darp izlerinin yanısıra sinir
krizi geçirmesi nedeniyle rapor verildi. H.O., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süleyman Demirel
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Üniversitesi Rektörlüğü de, Bilgisayar Bölümü hocaları Delika
başlattı. (Yeni Şafak-20.12.04)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) 21 Aralık günü derse girmek isteyen iki
öğrenci, karşıt görüşlü öğrenciler tarafından dövüldü. (Radikal

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Belediye Başkanı Adem Ejder (48), 23 Aralık günü makamında uğradığı silahlı
saldırı sonucu ağır yaralandı. Ejder'i yaraladığı iddia edilen Sinan T. (25), kenti terk etmeye çalıştığı sırada polis
tarafından suç aleti tabancayla gözaltına alındı. (aa)(Hürriyet

30 Aralık günü Bursa merkeze bağlı Osmangazi ilçesi Emek beldesindeki Nezih Gencer İlköğretim Okulu'na
giden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hüseyin Tüccar ve kameraman Kemal Kağan, Okul Müdürü Hamit
I. ve kardeşi Osman I. tarafından dövüldü. (Zaman

Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Emin Aktar, 31 Aralık günü henüz kimliği belirlenmeyen 3 kişinin
sopalı saldırısı sonucu yaralandı. (1 Ocak 2005/ Diyarbakır Olay)

I.11. Mayın ve Sahipsiz Bo
Yaralanmalar
Celal Tekin (1982), ikamet ettiği Diyarbakır’ın Savur ilçesine bağlı Sürgücü (Avina) köyünde, 29 Ocak günü
koyunlarını otlatırken yerde bulduğu üç adet uzun mermi çekirdeğini eve götürerek kurcalaması sonucu meyda
gelen patlamada ağır yaralandı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tekin hakkında, yapılan
soruşturma sonucu, tutuklama kararı çıkarıldığı ve hastanede zincirli bir vaziyette tutulduğu belirtildi. (İHD
Diyarbakır–İHD Mardin, Tutuklamaya itiraz dilekçesi yazıldı.)

Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde ikamet eden ilkokul 3. sınıf öğrencisi
ve Mehmet Erdoğan (1992), 20 Şubat günü, koyunlarını otlatırken yerde buldukları patlayıcı madde ile oynarken
meydana gelen patlama sonucu yaralandılar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bayram
Yılmaz’ın iki kolunun dirsekten koptuğu, yüzünde ve bacaklarında ağır yaralar oluştuğu, Mehmet Erdoğan’ın ise
iki parmağının koptuğu ve çeşitli yer

8 Mart günü Batman’ın Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında, devriye görevi yapan Hasankeyf İlçe Jandarma
Komutanlığı’na bağlı bir aracın, yola döşenen bir mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
çavuş İbrahim Erdoğan ve jandarma er Hakan Balin yaşamını yitirdi,
(Yeni Şafak-09.03.04) (Radikal-10.03.04)

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteğindeki Başlamış köyü yakınlarındaki trafoda 24 M
onarmak için bölgeye giden Dörtyol ilçesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Müdürü elektrik mühendisi
Sökmen (38), Erzin TEDAŞ işletme şefi
düzenekli mayına basmaları sonucu yaralandılar. Durumu ağır olan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne

sevk edilen Temur'un bacağı kesildi. (Milliyet

Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz beldes
Mart günü bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Sağ kolu kopan Günay, tedavi
altına alındı. (31 Mart 2004/ Güneydoğu Ekspres

Adıyaman il merkezine bağlı Şerefli köyünde ikamet eden
bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. (1 Nisan 2004/ Evrensel)

7 Nisan günü Van’ın Esenler mahallesinde ikamet eden Vedat Yılmaz(11) ile karde
atış poligonu yakınlarında buldukları bombaatarla oynamaları üzerine meydana gelen patlamada yaşamlarını
yitirdiler. Van Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
incelemede patlayıcının, Güney Kore yapımı bombaatar eğitim mermisi olduğu tespit edildi.

10 Nisan günü, Tunceli iline bağlı Sağman köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Fatih Kartal isimli çocuğun,
bulduğu bombayla oynaması sonucu patlama meydan geldi. Olayda, dedesi Zihn
kaybederken, Fatih Kartal da yaralandı.
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Üniversitesi Rektörlüğü de, Bilgisayar Bölümü hocaları Delikanlı, Civelek ve Bıçaklı ile ilgili idari soruşturma

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) 21 Aralık günü derse girmek isteyen iki
öğrenci, karşıt görüşlü öğrenciler tarafından dövüldü. (Radikal-22.12.04)

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Belediye Başkanı Adem Ejder (48), 23 Aralık günü makamında uğradığı silahlı
saldırı sonucu ağır yaralandı. Ejder'i yaraladığı iddia edilen Sinan T. (25), kenti terk etmeye çalıştığı sırada polis

ncayla gözaltına alındı. (aa)(Hürriyet-24.12.04)

30 Aralık günü Bursa merkeze bağlı Osmangazi ilçesi Emek beldesindeki Nezih Gencer İlköğretim Okulu'na
giden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hüseyin Tüccar ve kameraman Kemal Kağan, Okul Müdürü Hamit

e kardeşi Osman I. tarafından dövüldü. (Zaman-31.12.04)

Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Emin Aktar, 31 Aralık günü henüz kimliği belirlenmeyen 3 kişinin
sopalı saldırısı sonucu yaralandı. (1 Ocak 2005/ Diyarbakır Olay)

I.11. Mayın ve Sahipsiz Bomba Patlaması Sonucu Ölüm ve

(1982), ikamet ettiği Diyarbakır’ın Savur ilçesine bağlı Sürgücü (Avina) köyünde, 29 Ocak günü
koyunlarını otlatırken yerde bulduğu üç adet uzun mermi çekirdeğini eve götürerek kurcalaması sonucu meyda
gelen patlamada ağır yaralandı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tekin hakkında, yapılan
soruşturma sonucu, tutuklama kararı çıkarıldığı ve hastanede zincirli bir vaziyette tutulduğu belirtildi. (İHD

aya itiraz dilekçesi yazıldı.)

Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde ikamet eden ilkokul 3. sınıf öğrencisi
(1992), 20 Şubat günü, koyunlarını otlatırken yerde buldukları patlayıcı madde ile oynarken

meydana gelen patlama sonucu yaralandılar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bayram
Yılmaz’ın iki kolunun dirsekten koptuğu, yüzünde ve bacaklarında ağır yaralar oluştuğu, Mehmet Erdoğan’ın ise
iki parmağının koptuğu ve çeşitli yerlerinden yara aldığı belirtildi. (İHD Diyarbakır)

8 Mart günü Batman’ın Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında, devriye görevi yapan Hasankeyf İlçe Jandarma
Komutanlığı’na bağlı bir aracın, yola döşenen bir mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu
çavuş İbrahim Erdoğan ve jandarma er Hakan Balin yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı. (Milliyet

10.03.04)

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteğindeki Başlamış köyü yakınlarındaki trafoda 24 Mart günü meydana gelen arızayı
onarmak için bölgeye giden Dörtyol ilçesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Müdürü elektrik mühendisi

(38), Erzin TEDAŞ işletme şefi Osman Temur (47) ve şoför Zeki Kalli,girdikleri trafo binası giri
düzenekli mayına basmaları sonucu yaralandılar. Durumu ağır olan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne

(Milliyet-26.03.04)

Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz beldesinde ikamet eden ve çobanlık yapan Abdullah Günay
Mart günü bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Sağ kolu kopan Günay, tedavi
altına alındı. (31 Mart 2004/ Güneydoğu Ekspres – Diyarbakır Olay)

ağlı Şerefli köyünde ikamet eden Ali Güler adlı çocuk, 31 Mart günü, köyün deresinde
bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. (1 Nisan 2004/ Evrensel)

7 Nisan günü Van’ın Esenler mahallesinde ikamet eden Vedat Yılmaz(11) ile kardeşi Muhacir Yılmaz(8), askeri
atış poligonu yakınlarında buldukları bombaatarla oynamaları üzerine meydana gelen patlamada yaşamlarını

Van Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
tlayıcının, Güney Kore yapımı bombaatar eğitim mermisi olduğu tespit edildi.

10 Nisan günü, Tunceli iline bağlı Sağman köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Fatih Kartal isimli çocuğun,
bulduğu bombayla oynaması sonucu patlama meydan geldi. Olayda, dedesi Zihn
kaybederken, Fatih Kartal da yaralandı.
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nlı, Civelek ve Bıçaklı ile ilgili idari soruşturma

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) 21 Aralık günü derse girmek isteyen iki

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Belediye Başkanı Adem Ejder (48), 23 Aralık günü makamında uğradığı silahlı
saldırı sonucu ağır yaralandı. Ejder'i yaraladığı iddia edilen Sinan T. (25), kenti terk etmeye çalıştığı sırada polis

30 Aralık günü Bursa merkeze bağlı Osmangazi ilçesi Emek beldesindeki Nezih Gencer İlköğretim Okulu'na
giden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hüseyin Tüccar ve kameraman Kemal Kağan, Okul Müdürü Hamit

Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Emin Aktar, 31 Aralık günü henüz kimliği belirlenmeyen 3 kişinin

mba Patlaması Sonucu Ölüm ve

(1982), ikamet ettiği Diyarbakır’ın Savur ilçesine bağlı Sürgücü (Avina) köyünde, 29 Ocak günü
koyunlarını otlatırken yerde bulduğu üç adet uzun mermi çekirdeğini eve götürerek kurcalaması sonucu meydana
gelen patlamada ağır yaralandı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tekin hakkında, yapılan
soruşturma sonucu, tutuklama kararı çıkarıldığı ve hastanede zincirli bir vaziyette tutulduğu belirtildi. (İHD

Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde ikamet eden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Bayram Yılmaz (1994)
(1992), 20 Şubat günü, koyunlarını otlatırken yerde buldukları patlayıcı madde ile oynarken

meydana gelen patlama sonucu yaralandılar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bayram
Yılmaz’ın iki kolunun dirsekten koptuğu, yüzünde ve bacaklarında ağır yaralar oluştuğu, Mehmet Erdoğan’ın ise

8 Mart günü Batman’ın Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında, devriye görevi yapan Hasankeyf İlçe Jandarma
Komutanlığı’na bağlı bir aracın, yola döşenen bir mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu, uzman

de yaralandı. (Milliyet-09.03.04)

art günü meydana gelen arızayı
onarmak için bölgeye giden Dörtyol ilçesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Müdürü elektrik mühendisi Yusuf

,girdikleri trafo binası girişine yerleştirilen özel
düzenekli mayına basmaları sonucu yaralandılar. Durumu ağır olan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne

Abdullah Günay (13), 30
Mart günü bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Sağ kolu kopan Günay, tedavi

adlı çocuk, 31 Mart günü, köyün deresinde
bulduğu bombayla oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı. (1 Nisan 2004/ Evrensel)

şi Muhacir Yılmaz(8), askeri
atış poligonu yakınlarında buldukları bombaatarla oynamaları üzerine meydana gelen patlamada yaşamlarını

Van Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
tlayıcının, Güney Kore yapımı bombaatar eğitim mermisi olduğu tespit edildi.

10 Nisan günü, Tunceli iline bağlı Sağman köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Fatih Kartal isimli çocuğun,
bulduğu bombayla oynaması sonucu patlama meydan geldi. Olayda, dedesi Zihni Erdem(73) hayatını
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16 Nisan günü Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Seyrantepe (Bılında Darê) köyü yakınında askeri bir aracın mayına
çarpması sonucu 4 asker yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine yakın Aşağı Kon
eden Narınc Ateş, Rahime Ateş ve Sabriye Ateş adlı kadınların, askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

17 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Tahsin Öner; oğlu M.N. Öner’in (10) Kulp ilçesine bağlı Uzunova
köyünde kaldığını, 15 Nisan günü okuldan eve dönerken, köy karakoluna yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulduğu
patlayıcı maddeyle oynaması üzerine patlamanın meydana geldiğini, oğlunun sol kolunun bilekten koptuğunu,
sağ elinin de 3 parmağının kopup ve çeşitli yerlerinden
tedavi altında alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın Yeşilırmak caddesinde 23 Nisan günü, Varsak beldesi yakınlarındaki askeri birliğin atış alanında
kullanılan ve hurdacılara satmak amacıyla topladıkları mermi çekirdeklerini taşla vuran çocuklardan Umut
Gürpınar (15), meydana gelen patlamada öldü, E.D (14) isimli çocuk ise yaralandı.

30 Nisan günü, Şırnak merkeze bağlı İkizce’de, Jandarma Komutanlığı’na ait bir aske
bölgesinde yer alan bir mayına çarpması sonucu; 3 er ile 1 korucu yaralandı. Söz konusu yaralılar tedavi altına
alındı.

2 Mayıs günü İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık beldesinde, yolda oyun oynayan
(13) ve Harun Çelik (12) adlı çocuklar, askeri eğitim atış alanının yakınında buldukları bir demir parçasını
yaktıkları ateşin içine atınca patlama meydana geldi. Olayda, çeşitli yerlerinden yaralanan çocukların, hayati
tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

5 Mayıs günü Şırnak-Siirt karayolu Resor köprüsü mevkiinde, yola mayın yerleştirmek isteyen
patlamada, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Mayıs günü meydana gelen mayın patlaması sonucu iki asker
yaşamını yitirdi. Mayının, nöbete giden güvenlik güçlerinin geçtiği güzergâhta, uzaktan kumandayla patlatıldığı
belirtildi.

15 Mayıs günü Bingöl ili Kiğı ilçesi Açıkgüney köyünde ikamet eden Hıdır Akşahin, bastığı mayının patlaması
sonucu yaşamını yitirdi.

16 Mayıs günü Hatay’ın Hassa ilçesi Asartepesi yaylasında hayvan otlatan Mehmet Erdem (27), mayına basarak
hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Koçyurdu köyü yakınlarında 17 Mayıs günü, yola döşemek istedikleri mayının
ellerinde patlaması sonucu PKK/Kongra

Hatay'ın İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ekinciler Demir Çeli
Irak'tan ithal edilen “savaş artığı hurda bomba”nın ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada, Sait
Yılmaz ve Adem Ülkü adlı işçiler öldü,

22 Mayıs günü Erzurum Olur ilçesi Yeşilba
çobanlık yapan Fatih Yıldırım (13) öldü, Sinan Akbulut (8) yaralandı.

31 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi Dikboğaz köyünde, buldukları el bombasıyla oynayan İbrahim Ersek ve Adem
Çetin adlı çocuklar, bombanın patlaması sonucu yaralandılar.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Merkez mahallesinde 30 Mayıs günü, yerde buldukları havan mermisi çekirdeği ile
oynayan B.E. (13), V.M. (12), A.A. (13), F.T. (13), S.T. (15) ve H.Ç. (16) adlı çocuk, mermi çekirdeğ
patlaması sonucu yaralandı.

Muş’un Hasköy ilçesinde ikamet eden
edilemeyen bir bombanın, evinde bulunduğu sırada elinde patlaması sonucu yaralandı. Olayda, Özdemir’in kolu
koparken, evde bulunan ablası ve yengesi de çeşitli yerlerinden yararlandılar. (İHD Muş)
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16 Nisan günü Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Seyrantepe (Bılında Darê) köyü yakınında askeri bir aracın mayına
çarpması sonucu 4 asker yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine yakın Aşağı Konak (Xolan) köyünde ikamet
eden Narınc Ateş, Rahime Ateş ve Sabriye Ateş adlı kadınların, askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

17 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Tahsin Öner; oğlu M.N. Öner’in (10) Kulp ilçesine bağlı Uzunova
ldığını, 15 Nisan günü okuldan eve dönerken, köy karakoluna yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulduğu

patlayıcı maddeyle oynaması üzerine patlamanın meydana geldiğini, oğlunun sol kolunun bilekten koptuğunu,
sağ elinin de 3 parmağının kopup ve çeşitli yerlerinden yaralandığını Öner’in, D.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde
tedavi altında alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın Yeşilırmak caddesinde 23 Nisan günü, Varsak beldesi yakınlarındaki askeri birliğin atış alanında
rdacılara satmak amacıyla topladıkları mermi çekirdeklerini taşla vuran çocuklardan Umut

Gürpınar (15), meydana gelen patlamada öldü, E.D (14) isimli çocuk ise yaralandı.

30 Nisan günü, Şırnak merkeze bağlı İkizce’de, Jandarma Komutanlığı’na ait bir aske
bölgesinde yer alan bir mayına çarpması sonucu; 3 er ile 1 korucu yaralandı. Söz konusu yaralılar tedavi altına

2 Mayıs günü İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık beldesinde, yolda oyun oynayan Celil Kırmızı
(12) adlı çocuklar, askeri eğitim atış alanının yakınında buldukları bir demir parçasını

yaktıkları ateşin içine atınca patlama meydana geldi. Olayda, çeşitli yerlerinden yaralanan çocukların, hayati

Siirt karayolu Resor köprüsü mevkiinde, yola mayın yerleştirmek isteyen

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Mayıs günü meydana gelen mayın patlaması sonucu iki asker
yaşamını yitirdi. Mayının, nöbete giden güvenlik güçlerinin geçtiği güzergâhta, uzaktan kumandayla patlatıldığı

15 Mayıs günü Bingöl ili Kiğı ilçesi Açıkgüney köyünde ikamet eden Hıdır Akşahin, bastığı mayının patlaması

16 Mayıs günü Hatay’ın Hassa ilçesi Asartepesi yaylasında hayvan otlatan Mehmet Erdem (27), mayına basarak

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Koçyurdu köyü yakınlarında 17 Mayıs günü, yola döşemek istedikleri mayının
ellerinde patlaması sonucu PKK/Kongra - Gel üyesi 2 militan öldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda 19 Mayıs günü,
Irak'tan ithal edilen “savaş artığı hurda bomba”nın ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada, Sait
Yılmaz ve Adem Ülkü adlı işçiler öldü, Fevzi Baykan isimli işçi yaralandı.

22 Mayıs günü Erzurum Olur ilçesi Yeşilbağlar mahallesinde, buldukları el bombasının patlaması sonucu,
çobanlık yapan Fatih Yıldırım (13) öldü, Sinan Akbulut (8) yaralandı.

31 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi Dikboğaz köyünde, buldukları el bombasıyla oynayan İbrahim Ersek ve Adem
uklar, bombanın patlaması sonucu yaralandılar.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Merkez mahallesinde 30 Mayıs günü, yerde buldukları havan mermisi çekirdeği ile
oynayan B.E. (13), V.M. (12), A.A. (13), F.T. (13), S.T. (15) ve H.Ç. (16) adlı çocuk, mermi çekirdeğ

Muş’un Hasköy ilçesinde ikamet eden Emral Özdemir (14), evinin yakınında bulduğu ve ne olduğu tespit
edilemeyen bir bombanın, evinde bulunduğu sırada elinde patlaması sonucu yaralandı. Olayda, Özdemir’in kolu

de bulunan ablası ve yengesi de çeşitli yerlerinden yararlandılar. (İHD Muş)
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16 Nisan günü Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Seyrantepe (Bılında Darê) köyü yakınında askeri bir aracın mayına
ak (Xolan) köyünde ikamet

eden Narınc Ateş, Rahime Ateş ve Sabriye Ateş adlı kadınların, askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

17 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Tahsin Öner; oğlu M.N. Öner’in (10) Kulp ilçesine bağlı Uzunova
ldığını, 15 Nisan günü okuldan eve dönerken, köy karakoluna yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulduğu

patlayıcı maddeyle oynaması üzerine patlamanın meydana geldiğini, oğlunun sol kolunun bilekten koptuğunu,
yaralandığını Öner’in, D.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde

Antalya'nın Yeşilırmak caddesinde 23 Nisan günü, Varsak beldesi yakınlarındaki askeri birliğin atış alanında
rdacılara satmak amacıyla topladıkları mermi çekirdeklerini taşla vuran çocuklardan Umut

30 Nisan günü, Şırnak merkeze bağlı İkizce’de, Jandarma Komutanlığı’na ait bir askeri aracın, Bestasor
bölgesinde yer alan bir mayına çarpması sonucu; 3 er ile 1 korucu yaralandı. Söz konusu yaralılar tedavi altına

Celil Kırmızı (12), Murat Tunç
(12) adlı çocuklar, askeri eğitim atış alanının yakınında buldukları bir demir parçasını

yaktıkları ateşin içine atınca patlama meydana geldi. Olayda, çeşitli yerlerinden yaralanan çocukların, hayati

Siirt karayolu Resor köprüsü mevkiinde, yola mayın yerleştirmek isteyen 3 militan,oluşan

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Mayıs günü meydana gelen mayın patlaması sonucu iki asker
yaşamını yitirdi. Mayının, nöbete giden güvenlik güçlerinin geçtiği güzergâhta, uzaktan kumandayla patlatıldığı

15 Mayıs günü Bingöl ili Kiğı ilçesi Açıkgüney köyünde ikamet eden Hıdır Akşahin, bastığı mayının patlaması

16 Mayıs günü Hatay’ın Hassa ilçesi Asartepesi yaylasında hayvan otlatan Mehmet Erdem (27), mayına basarak

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Koçyurdu köyü yakınlarında 17 Mayıs günü, yola döşemek istedikleri mayının

k Fabrikası'nda 19 Mayıs günü,
Irak'tan ithal edilen “savaş artığı hurda bomba”nın ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada, Sait

ğlar mahallesinde, buldukları el bombasının patlaması sonucu,

31 Mayıs günü Siirt ili Eruh ilçesi Dikboğaz köyünde, buldukları el bombasıyla oynayan İbrahim Ersek ve Adem

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Merkez mahallesinde 30 Mayıs günü, yerde buldukları havan mermisi çekirdeği ile
oynayan B.E. (13), V.M. (12), A.A. (13), F.T. (13), S.T. (15) ve H.Ç. (16) adlı çocuk, mermi çekirdeğinin

(14), evinin yakınında bulduğu ve ne olduğu tespit
edilemeyen bir bombanın, evinde bulunduğu sırada elinde patlaması sonucu yaralandı. Olayda, Özdemir’in kolu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve Irak'ın Zaho kentinden İskenderun'a getirilen ve kimyasal atık ile
radyasyon taşıyan savaş hurdalarını eriterek tekrar demir haline dönüş
2 Haziran günü patlama meydana geldi. Patlamada Halil Öz adlı işçi yaşamını yitirken, Mehmet Pehlivanoğlu,
Özcan Kurul, Bestami Emir, Mustafa Dalmaz ve Zeki Kara adlı işçiler ağır yaralandı.

3 Haziran günü Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından, Tunceli'ye bağlı Doludizgin köyünde
yapılan mayın temizleme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir asteğmen ile bir üsteğmenin
yaralandığı belirtildi.

8 Haziran günü Şırnak'ın Uludere i
mayına çarpması sonucu 3 asker yaralandı.

13 Haziran günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı’na gitmekte olan askeri
bir aracın mayına çarpması sonucu
Alçiçek olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi açıklanmayan 3 er de yaralandı.

13 Haziran günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Dilek Köprüsü mevkiinde, yola döşenen mayının patlam
sonucu; jandarma kıdemli uzman çavuş Cemal Ünlü ile jandarma komando er Zeki Erdem hayatını kaybetti.

17 Haziran günü Muş ili Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünde, arazide bulduğu el bombasıyla oynarken
meydana gelen patlamada, E.Ö.(12) ile yenge

19 Haziran günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında, arama
mayına çarpması sonucu 1 er hayatını kaybetti; 1 er de yaralandı.

24 Haziran günü Tunceli ili Çemişkezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde mayına basan 1 asker, meydana gelen
patlamada yaralandı.

25 Haziran günü, Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Narlıtepe mevkiinde devriye gezen askeri bir aracın mayına
çarpması üzerine meydana gelen patlamada; piyade asteğmen Sedat Mezreli ile onbaşı Satılmış Murat yaşamını
yitirdi.

28 Haziran günü, Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldamı köyünden ilçe merkezine gitmekte olan bir askeri
aracın yere döşenen uzaktan kumandalı mayına ç
er yaşamını yitirdi, 1 başçavuş ve 2 er de yaralandı.

28 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Sarıyıldız köyünde, Kadir Büyüksu’nun otlarını biçen
Kadir Duman (33), Abdullah Duman,
çalışırken tırpanlarının mayına çarpması sonucu yaralandılar. Tarla sahibi Kadir Büyüksu, tarlasında mayın
olduğunu ve temizlenmesine ilişkin geçen sene jandarmaya başvurduğunu; anc
belirtti.

30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şahin; Açıkgüney köyünde ikamet ettiğini,
babası Hıdır Şahin’in 15 Mayıs günü Açık Güney Jandarma Karakol Komutanlığı çevre emniyet tel örgülerinin
güneydoğu yönünde, tel örgülere 25 m. mesafede hayvan otlatırken, mayına basması sonucu yaşamını yitirdiğini
bildirdi.

11 Temmuz günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca ve Akdizgin köyleri arasındaki yola
yerleştirilen mayın askeri aracın geçmesi sı
yaralandı. (13 Temmuz 2004/ Hürriyet) (12.07.2004

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 28 Temmuz günü Şemdinli
mayının Jandarma Komutanlığı’na ait panzer geçtiği sırada uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu komando er
Osman Dizman yaralandı. (Zaman-28.07.2004) (Evrensel

6 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hüseyin Ataç; Mardin ili Dargeç
ettiğini, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde yeğenleri Zozan Ataç ve Yahya Ataç’ın yerde buldukları bomba ile
oynamaları üzerine patlamanın meydana geldiğini, patlama sonrası yeğeni Zozan Ataç’ın (13) yaşamını
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve Irak'ın Zaho kentinden İskenderun'a getirilen ve kimyasal atık ile
radyasyon taşıyan savaş hurdalarını eriterek tekrar demir haline dönüştüren Yazıcılar Demir Çelik Fabrikası'nda
2 Haziran günü patlama meydana geldi. Patlamada Halil Öz adlı işçi yaşamını yitirken, Mehmet Pehlivanoğlu,
Özcan Kurul, Bestami Emir, Mustafa Dalmaz ve Zeki Kara adlı işçiler ağır yaralandı.

8. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından, Tunceli'ye bağlı Doludizgin köyünde
yapılan mayın temizleme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir asteğmen ile bir üsteğmenin

8 Haziran günü Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Rubaskê) köyünde bir askeri aracın yola döşenen
mayına çarpması sonucu 3 asker yaralandı.

13 Haziran günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı’na gitmekte olan askeri
meydana gelen patlamada; piyade asteğmen Süleyman Şahin ile er Ertuğrul

Alçiçek olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi açıklanmayan 3 er de yaralandı.

13 Haziran günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Dilek Köprüsü mevkiinde, yola döşenen mayının patlam
sonucu; jandarma kıdemli uzman çavuş Cemal Ünlü ile jandarma komando er Zeki Erdem hayatını kaybetti.

17 Haziran günü Muş ili Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünde, arazide bulduğu el bombasıyla oynarken
meydana gelen patlamada, E.Ö.(12) ile yengeleri Gülfinaz Özdemir (29) ve Sevgül Özdemir (30) yaralandı.

19 Haziran günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında, arama- tarama yapan askeri bir aracın
mayına çarpması sonucu 1 er hayatını kaybetti; 1 er de yaralandı.

24 Haziran günü Tunceli ili Çemişkezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde mayına basan 1 asker, meydana gelen

25 Haziran günü, Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Narlıtepe mevkiinde devriye gezen askeri bir aracın mayına
e meydana gelen patlamada; piyade asteğmen Sedat Mezreli ile onbaşı Satılmış Murat yaşamını

28 Haziran günü, Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldamı köyünden ilçe merkezine gitmekte olan bir askeri
aracın yere döşenen uzaktan kumandalı mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada;

1 başçavuş ve 2 er de yaralandı.

28 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Sarıyıldız köyünde, Kadir Büyüksu’nun otlarını biçen
Kadir Duman (33), Abdullah Duman, Sedat Eraslan (14), Ecevit Büyüksu ve İskan Tan (20) adlı işçiler, tarlada
çalışırken tırpanlarının mayına çarpması sonucu yaralandılar. Tarla sahibi Kadir Büyüksu, tarlasında mayın
olduğunu ve temizlenmesine ilişkin geçen sene jandarmaya başvurduğunu; ancak hiçbir şey yapılmadığını

30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şahin; Açıkgüney köyünde ikamet ettiğini,
babası Hıdır Şahin’in 15 Mayıs günü Açık Güney Jandarma Karakol Komutanlığı çevre emniyet tel örgülerinin

oğu yönünde, tel örgülere 25 m. mesafede hayvan otlatırken, mayına basması sonucu yaşamını yitirdiğini

11 Temmuz günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca ve Akdizgin köyleri arasındaki yola
yerleştirilen mayın askeri aracın geçmesi sırasında patladı. Patlamada, 2 uzman çavuş yaşamını yitirirken 1 er de
yaralandı. (13 Temmuz 2004/ Hürriyet) (12.07.2004-DİHA) (Zaman-13.07.2004)

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 28 Temmuz günü Şemdinli-Yüksekova karayolunun 5. kilometresine döşenen
Jandarma Komutanlığı’na ait panzer geçtiği sırada uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu komando er

28.07.2004) (Evrensel-28.07.2004)

6 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hüseyin Ataç; Mardin ili Dargeç
ettiğini, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde yeğenleri Zozan Ataç ve Yahya Ataç’ın yerde buldukları bomba ile
oynamaları üzerine patlamanın meydana geldiğini, patlama sonrası yeğeni Zozan Ataç’ın (13) yaşamını
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve Irak'ın Zaho kentinden İskenderun'a getirilen ve kimyasal atık ile
türen Yazıcılar Demir Çelik Fabrikası'nda

2 Haziran günü patlama meydana geldi. Patlamada Halil Öz adlı işçi yaşamını yitirken, Mehmet Pehlivanoğlu,

8. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından, Tunceli'ye bağlı Doludizgin köyünde
yapılan mayın temizleme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir asteğmen ile bir üsteğmenin

lçesine bağlı Ortasu (Rubaskê) köyünde bir askeri aracın yola döşenen

13 Haziran günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı’na gitmekte olan askeri
meydana gelen patlamada; piyade asteğmen Süleyman Şahin ile er Ertuğrul

13 Haziran günü Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Dilek Köprüsü mevkiinde, yola döşenen mayının patlaması
sonucu; jandarma kıdemli uzman çavuş Cemal Ünlü ile jandarma komando er Zeki Erdem hayatını kaybetti.

17 Haziran günü Muş ili Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünde, arazide bulduğu el bombasıyla oynarken
leri Gülfinaz Özdemir (29) ve Sevgül Özdemir (30) yaralandı.

tarama yapan askeri bir aracın

24 Haziran günü Tunceli ili Çemişkezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde mayına basan 1 asker, meydana gelen

25 Haziran günü, Diyarbakır ili Hani ilçesine bağlı Narlıtepe mevkiinde devriye gezen askeri bir aracın mayına
e meydana gelen patlamada; piyade asteğmen Sedat Mezreli ile onbaşı Satılmış Murat yaşamını

28 Haziran günü, Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Oğuldamı köyünden ilçe merkezine gitmekte olan bir askeri
arpması sonucu meydana gelen patlamada; 1 uzman çavuş ile 2

28 Haziran günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Sarıyıldız köyünde, Kadir Büyüksu’nun otlarını biçen
Sedat Eraslan (14), Ecevit Büyüksu ve İskan Tan (20) adlı işçiler, tarlada

çalışırken tırpanlarının mayına çarpması sonucu yaralandılar. Tarla sahibi Kadir Büyüksu, tarlasında mayın
ak hiçbir şey yapılmadığını

30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şahin; Açıkgüney köyünde ikamet ettiğini,
babası Hıdır Şahin’in 15 Mayıs günü Açık Güney Jandarma Karakol Komutanlığı çevre emniyet tel örgülerinin

oğu yönünde, tel örgülere 25 m. mesafede hayvan otlatırken, mayına basması sonucu yaşamını yitirdiğini

11 Temmuz günü Şırnak ili Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca ve Akdizgin köyleri arasındaki yola
rasında patladı. Patlamada, 2 uzman çavuş yaşamını yitirirken 1 er de

Yüksekova karayolunun 5. kilometresine döşenen
Jandarma Komutanlığı’na ait panzer geçtiği sırada uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu komando er

6 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hüseyin Ataç; Mardin ili Dargeçit ilçesinde ikamet
ettiğini, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde yeğenleri Zozan Ataç ve Yahya Ataç’ın yerde buldukları bomba ile
oynamaları üzerine patlamanın meydana geldiğini, patlama sonrası yeğeni Zozan Ataç’ın (13) yaşamını
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yitirdiğini, Yahya Ataç’ın (8) ise ağır yaralandığını ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını
belirtti. (İHD Diyarbakır) (Milliyet-06.08.04) (Cumhuriyet

8 Ağustos günü Bingöl Genç'e bağlı Yazkonağı köyünden Derman mezrasına giden S.İ. (17), Yazkonağı
Jandarma Karakolu yakınlarındaki patika yolda mayına basması sonucu sağ gözünü ve sol kolunu kaybetti.
(Özgür Gündem-13.08.2004)

Bingöl’ün Merkez Atapark kırsalında güvenlik güçleri ile geçici köy korucularının 8 Ağustos günü
gerçekleştirdikleri arazi taraması sırasında meydana gelen mayın patlamasında 2 asker ve 2 korucu yaralandı.
(İHD Bİngöl) (9 Ağustos 2004/Milliyet) (Radikal

Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında 9 Ağustos günü askeri bir aracın mayına çarpması sonucu Serkan Adıgüzel
ve Kenan Çetin isimli erler ile kimliği açıklanmayan bir er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (10Ağustos
2004/Diyarbakır Söz) (Zaman-10.08.04) (Hürriyet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere köyünde ikamet eden Necat Özses (26), 10 ağustos günü
çalıştığı sırada, tarlaya döşenen mayına bastı. Patlama sonucu yaralanan Özses’in bir bacağı koptu. (Zaman
11.08.2004) (Özgür Gündem-11.08.04)

12 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerine ait araç, Ka
köyü yolunda mayına çarptı. Patlama sonrası, araç sürücüsü polis Necmettin Babacan yaralandı. (13 Ağustos
2004/ Evrensel)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı köyünde 13 Ağustos günü, köy yakınlarındaki boş arazide buldukları
patlayıcı bir cismi evlerine getirerek oynayan Şaban (9), Übeyit (10) ve Fuat Aktay (12) kardeşler, cismin
patlaması sonucu yaralandılar. (Zaman
(Özgür Gündem-15.08.2004)

Şırnak ili Cizre ilçesinin Konak maha
14 Ağustos günü sokakta buldukları el bombasının patlaması sonucu öldüler. (15 Ağustos 2004/ Radikal)
(Radikal-15.08.04) (Evrensel-15.08.2004)

22 Ağustos günü Şırnak merkeze bağlı
görevli korucu Abdulaziz Bayram, yola döşenen mayına basması sonucu öldü. (23 Ağustos 2004/ Evrensel)
(Evrensel-24.08.04)

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 Ağustos günü, babası Aziz Ç
oğlu T. Ç’ye (11) verdiği el bombalarından birisinin oyun sırasında patlaması sonucu T.Ç. yaralandı.
(Cumhuriyet-24.08.04)

24 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Bora, Erzurum ili Karayaz
köyündeki akrabası 8 yaşındaki Seher’in, 30 Temmuz günü yerden bulduğu bir mayını oyuncak sanıp
kurcalaması üzerine patlama meydana geldiğini, meydana gelen patlamada Seher Yalvaç ile Selma Yalvaç’ın
parçalanarak yaşamını yitirdiğini, Peri
jandarmalarca bırakıldığını iddia ederek, jandarmaların köylüleri köyü terk etmeleri yönünde tehdit ettiğini
belirtti. (İHD İstanbul)(3 Ağustos 2004/Milliyet) (Radikal

Siirt Valisi Nuri Okutan 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Pervari İlçesi'ne bağlı Bilgili Köyü'nden Adana'ya
göç eden ve tekrar köye geri dönen bir aileyi taşıyan kamyonetin Köprücü Köyü yakınlarında mayına çarptığı,
olayda aynı aileden Abdullah Beytekin ve
Ölü (Hürriyet-27.08.04) (Vakit-28.08.04) (Radikal
(Milliyet-28.08.04)

Siirt'in Pervari ilçesinde geçici köy korucularının bulunduğu
döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu tankerde bulunan Bedrettin Bilgili ve Naci Koçak adlı kişiler ağır
yaralandı. (Özgür Gündem-29.08.04)

29 Ağustos günü, Bingöl’ün Genç İlçesinden Elazığ’a gitmekte olan treninin geçtiği Suvarin istikametindeki
raylara döşenen mayına patlaması sonucu Aslan Genç isimli makinist yaralandı. (İHD Bingöl) (Zaman
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(8) ise ağır yaralandığını ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını
06.08.04) (Cumhuriyet-06.08.04)

8 Ağustos günü Bingöl Genç'e bağlı Yazkonağı köyünden Derman mezrasına giden S.İ. (17), Yazkonağı
Jandarma Karakolu yakınlarındaki patika yolda mayına basması sonucu sağ gözünü ve sol kolunu kaybetti.

Bingöl’ün Merkez Atapark kırsalında güvenlik güçleri ile geçici köy korucularının 8 Ağustos günü
raması sırasında meydana gelen mayın patlamasında 2 asker ve 2 korucu yaralandı.

(İHD Bİngöl) (9 Ağustos 2004/Milliyet) (Radikal-09.08.04)

Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında 9 Ağustos günü askeri bir aracın mayına çarpması sonucu Serkan Adıgüzel
an Çetin isimli erler ile kimliği açıklanmayan bir er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (10Ağustos

10.08.04) (Hürriyet-11.08.2004)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere köyünde ikamet eden Necat Özses (26), 10 ağustos günü
çalıştığı sırada, tarlaya döşenen mayına bastı. Patlama sonucu yaralanan Özses’in bir bacağı koptu. (Zaman

11.08.04)

12 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerine ait araç, Ka
köyü yolunda mayına çarptı. Patlama sonrası, araç sürücüsü polis Necmettin Babacan yaralandı. (13 Ağustos

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı köyünde 13 Ağustos günü, köy yakınlarındaki boş arazide buldukları
evlerine getirerek oynayan Şaban (9), Übeyit (10) ve Fuat Aktay (12) kardeşler, cismin

patlaması sonucu yaralandılar. (Zaman-14.08.04) (14 Ağustos 2004/ Diyarbakır Olay) (Evrensel

Şırnak ili Cizre ilçesinin Konak mahallesinde ikamet eden Ferhat Erincik (10) ve Mağdure Erincik (9) kardeşler,
14 Ağustos günü sokakta buldukları el bombasının patlaması sonucu öldüler. (15 Ağustos 2004/ Radikal)

15.08.2004)

22 Ağustos günü Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi Besta Jandarma Karakolu bölgesindeki mevzilere giden
görevli korucu Abdulaziz Bayram, yola döşenen mayına basması sonucu öldü. (23 Ağustos 2004/ Evrensel)

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 Ağustos günü, babası Aziz Ç’nin (43) arazide bulduğu ve oyuncak sanarak
oğlu T. Ç’ye (11) verdiği el bombalarından birisinin oyun sırasında patlaması sonucu T.Ç. yaralandı.

24 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Bora, Erzurum ili Karayaz
köyündeki akrabası 8 yaşındaki Seher’in, 30 Temmuz günü yerden bulduğu bir mayını oyuncak sanıp
kurcalaması üzerine patlama meydana geldiğini, meydana gelen patlamada Seher Yalvaç ile Selma Yalvaç’ın
parçalanarak yaşamını yitirdiğini, Perişan Yalvaç’ın ise yaralandığını, mayının köyü bir gün önce ziyaret eden
jandarmalarca bırakıldığını iddia ederek, jandarmaların köylüleri köyü terk etmeleri yönünde tehdit ettiğini
belirtti. (İHD İstanbul)(3 Ağustos 2004/Milliyet) (Radikal-03.08.04)

Valisi Nuri Okutan 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Pervari İlçesi'ne bağlı Bilgili Köyü'nden Adana'ya
göç eden ve tekrar köye geri dönen bir aileyi taşıyan kamyonetin Köprücü Köyü yakınlarında mayına çarptığı,
olayda aynı aileden Abdullah Beytekin ve Mizgin Beytekin’in (9) kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

28.08.04) (Radikal-28.08.04) (İHD Siirt)(29 Ağustos 2004/Cumhuriyet)

Siirt'in Pervari ilçesinde geçici köy korucularının bulunduğu bölgeye su taşıyan tanker, 28 Ağustos günü yola
döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu tankerde bulunan Bedrettin Bilgili ve Naci Koçak adlı kişiler ağır

29.08.04) (Sabah-29.08.04)(İHD Siirt) (29 Ağustos 2004/Cumhuriyet)

s günü, Bingöl’ün Genç İlçesinden Elazığ’a gitmekte olan treninin geçtiği Suvarin istikametindeki
raylara döşenen mayına patlaması sonucu Aslan Genç isimli makinist yaralandı. (İHD Bingöl) (Zaman
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(8) ise ağır yaralandığını ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını

8 Ağustos günü Bingöl Genç'e bağlı Yazkonağı köyünden Derman mezrasına giden S.İ. (17), Yazkonağı
Jandarma Karakolu yakınlarındaki patika yolda mayına basması sonucu sağ gözünü ve sol kolunu kaybetti.

Bingöl’ün Merkez Atapark kırsalında güvenlik güçleri ile geçici köy korucularının 8 Ağustos günü
raması sırasında meydana gelen mayın patlamasında 2 asker ve 2 korucu yaralandı.

Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında 9 Ağustos günü askeri bir aracın mayına çarpması sonucu Serkan Adıgüzel
an Çetin isimli erler ile kimliği açıklanmayan bir er yaşamını yitirdi, 1 er de yaralandı. (10Ağustos

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere köyünde ikamet eden Necat Özses (26), 10 ağustos günü tarlasında
çalıştığı sırada, tarlaya döşenen mayına bastı. Patlama sonucu yaralanan Özses’in bir bacağı koptu. (Zaman-

12 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerine ait araç, Karabey
köyü yolunda mayına çarptı. Patlama sonrası, araç sürücüsü polis Necmettin Babacan yaralandı. (13 Ağustos

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı köyünde 13 Ağustos günü, köy yakınlarındaki boş arazide buldukları
evlerine getirerek oynayan Şaban (9), Übeyit (10) ve Fuat Aktay (12) kardeşler, cismin

14.08.04) (14 Ağustos 2004/ Diyarbakır Olay) (Evrensel-15.08.2004)

llesinde ikamet eden Ferhat Erincik (10) ve Mağdure Erincik (9) kardeşler,
14 Ağustos günü sokakta buldukları el bombasının patlaması sonucu öldüler. (15 Ağustos 2004/ Radikal)

Balveren beldesi Besta Jandarma Karakolu bölgesindeki mevzilere giden
görevli korucu Abdulaziz Bayram, yola döşenen mayına basması sonucu öldü. (23 Ağustos 2004/ Evrensel)

’nin (43) arazide bulduğu ve oyuncak sanarak
oğlu T. Ç’ye (11) verdiği el bombalarından birisinin oyun sırasında patlaması sonucu T.Ç. yaralandı.

24 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Bora, Erzurum ili Karayazı ilçesi Karabey
köyündeki akrabası 8 yaşındaki Seher’in, 30 Temmuz günü yerden bulduğu bir mayını oyuncak sanıp
kurcalaması üzerine patlama meydana geldiğini, meydana gelen patlamada Seher Yalvaç ile Selma Yalvaç’ın

şan Yalvaç’ın ise yaralandığını, mayının köyü bir gün önce ziyaret eden
jandarmalarca bırakıldığını iddia ederek, jandarmaların köylüleri köyü terk etmeleri yönünde tehdit ettiğini

Valisi Nuri Okutan 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Pervari İlçesi'ne bağlı Bilgili Köyü'nden Adana'ya
göç eden ve tekrar köye geri dönen bir aileyi taşıyan kamyonetin Köprücü Köyü yakınlarında mayına çarptığı,

Mizgin Beytekin’in (9) kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
28.08.04) (İHD Siirt)(29 Ağustos 2004/Cumhuriyet)

bölgeye su taşıyan tanker, 28 Ağustos günü yola
döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu tankerde bulunan Bedrettin Bilgili ve Naci Koçak adlı kişiler ağır

29.08.04)(İHD Siirt) (29 Ağustos 2004/Cumhuriyet)

s günü, Bingöl’ün Genç İlçesinden Elazığ’a gitmekte olan treninin geçtiği Suvarin istikametindeki
raylara döşenen mayına patlaması sonucu Aslan Genç isimli makinist yaralandı. (İHD Bingöl) (Zaman-30.08.04)
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Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Payas Beldesi'nd
boş bir araziye atılan hurdaların ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada Kenan Camız (30) ve Kemal
Polat (26) öldü, Bayram Uzunca (25) ağır yaralandı. (02.09.2004
06.09.2004)

Şırnak’ta Ağustos ayı sonunda başlayan Gabar Dağı'nda ve 3 Eylül günü sona eren operasyonda, Kasrik Boğazı
ile Güçlükonak ilçesindeki Fındık bölgesinde yola döşenen mayına bir askeri aracın çarpması sonucu 10 asker
yaralandı. (Radikal-05.09.2004)

1 Eylül günü Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Recnav Köyü yakınlarında Eruh Jandarma Karakolu'na bağlı askeri bir
araçta seyir halindeyken mayına çarptı. Patlamada 1 asker yaralandı. (01.09.2004

6 Eylül günü Şırnak ili Silopi ilçesi Görümlü beldesinde arazi arama tarama çalışması yapan
Kasım Ercan ile adı belirlenemeyen bir korucu mayına patlaması sonucu yaralandılar. (7 Eylül
2004/Cumhuriyet)

Tunceli İli Ovacık ilçesine bağlı Halitpınar köyünde ikamet eden Metin
Karakolu bulunan yakınlarında yayladayken mayına bastı. Patlamada
Ekim 2004/Diyarbakır ekspres)

Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü yakınlarında 6 Ekim günü bulduklar
üzerine meydana gelen patlamada Selam Derer (12), Hadi Yıldız (10) ve Bahrem Aslan (33) isimli çocuklar
öldü. Ayşe Aslan, Seyfi Gürel ve Şahire Aslan (5) ise yaralandı. (7 Ekim 2004/ Radikal)

Batman Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim günü Gercüş ilçesine bağlı Akyar Köyü yakınlarında bir
askeri aracın mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Serhat
öldüğü, Osman Yumrubaş, İzzet Aktaş ve Mustafa Oruç adlı askerle
Evrensel) (Hürriyet-09.10.04)

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 12 Ekim günü, ilçe merkezindeki caddede koşu yapan Ovacık İlçe Jandarma
Komutanlığı emrindeki askerlerin ilçe çıkışına geldiği sırada patlama meydana
Ali Aydoğan öldü, 2 asker de yaralandı. (aa) (Hürriyet

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yola döşenen mayının, 13 Ekim günü askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan
kumandayla patlatılması sonucu kimlikleri açıklanmayan 2 er yaralandı. (Cumhuriyet
14.10.04)

Tunceli ili Çemişgezek İlçesi Gözlü Çayır köyünde ikamet eden Zeynel Doğanay(24), 19 Ekim günü hayvan
otlatırken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. (İHD Elazı

Muş ili Kızılhaç beldesinde İsmet Şahin’in 23 Ekim günü yerde bularak eve getirdiği bombanın evinde patlaması
sonucunda İsmet Şahin, Gülizar Şahin, Muhterem Şahin ve 6 yaşındaki torunu Resul Şahin yaralandı. (24 Ekim
2004/Ülkede Özgür Gündem)

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin kırsal kesiminde devriye görevini yürüten askeri ekibin kullandığı araç, 24 Ekim
günü yola döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu İsmail Bulat ve Mustafa Erdoğan isimli erler yaşamını yitirdi,
4 er de yaralandı. (Radikal-25.10.04) (aa) (Hürriyet

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Uzunyolu köyünde ikamet eden Maşut Uca (14), 8 Kasım günü bastığı mayının
patlaması sonucu yaşamını yitirdi. (9 kasım 2004/Evrensel

Yozgat'ın Çekerek İlçesi Özüveren Köyü'nde 7 Kasım günü, arazide buldukları el bombasıyla oynayan Adem
Şenyüz (16) ve amcasının oğlu Kadir Şenyüz (13) bombanın patlması sonucu parçalanarak öldüler. (Yeni Şafak
08.11.2004)

Van’ın Başkale ilçesinde 9 Kasım günü, mayınlı bölge
kişi de yaralandı. (10 Kasım 2004/Evrensel) (Birgün
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Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Payas Beldesi'nde 1 Eylül günü, Irak'tan getirildiği belirlenen ve işlenmeyerek
boş bir araziye atılan hurdaların ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada Kenan Camız (30) ve Kemal
Polat (26) öldü, Bayram Uzunca (25) ağır yaralandı. (02.09.2004-DIHA) (Sabah-03.09.

Şırnak’ta Ağustos ayı sonunda başlayan Gabar Dağı'nda ve 3 Eylül günü sona eren operasyonda, Kasrik Boğazı
ile Güçlükonak ilçesindeki Fındık bölgesinde yola döşenen mayına bir askeri aracın çarpması sonucu 10 asker

1 Eylül günü Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Recnav Köyü yakınlarında Eruh Jandarma Karakolu'na bağlı askeri bir
araçta seyir halindeyken mayına çarptı. Patlamada 1 asker yaralandı. (01.09.2004-DIHA)

çesi Görümlü beldesinde arazi arama tarama çalışması yapan
ile adı belirlenemeyen bir korucu mayına patlaması sonucu yaralandılar. (7 Eylül

Tunceli İli Ovacık ilçesine bağlı Halitpınar köyünde ikamet eden Metin Öztoprak, 30 Eylül günü Kuşluca
Karakolu bulunan yakınlarında yayladayken mayına bastı. Patlamada yaralanan Öztoprak

Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü yakınlarında 6 Ekim günü bulduklar
üzerine meydana gelen patlamada Selam Derer (12), Hadi Yıldız (10) ve Bahrem Aslan (33) isimli çocuklar
öldü. Ayşe Aslan, Seyfi Gürel ve Şahire Aslan (5) ise yaralandı. (7 Ekim 2004/ Radikal) (Sabah

yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim günü Gercüş ilçesine bağlı Akyar Köyü yakınlarında bir
askeri aracın mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Serhat
öldüğü, Osman Yumrubaş, İzzet Aktaş ve Mustafa Oruç adlı askerlerin de yaralandığı belirtildi. (11 Ekim 2004/

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 12 Ekim günü, ilçe merkezindeki caddede koşu yapan Ovacık İlçe Jandarma
Komutanlığı emrindeki askerlerin ilçe çıkışına geldiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada jandarma onbaşı
Ali Aydoğan öldü, 2 asker de yaralandı. (aa) (Hürriyet-12.10.04) (Radikal-13.10.04)

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yola döşenen mayının, 13 Ekim günü askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan
u kimlikleri açıklanmayan 2 er yaralandı. (Cumhuriyet

Tunceli ili Çemişgezek İlçesi Gözlü Çayır köyünde ikamet eden Zeynel Doğanay(24), 19 Ekim günü hayvan
otlatırken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. (İHD Elazığ) (Evrensel-20.10.04)

Muş ili Kızılhaç beldesinde İsmet Şahin’in 23 Ekim günü yerde bularak eve getirdiği bombanın evinde patlaması
sonucunda İsmet Şahin, Gülizar Şahin, Muhterem Şahin ve 6 yaşındaki torunu Resul Şahin yaralandı. (24 Ekim

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin kırsal kesiminde devriye görevini yürüten askeri ekibin kullandığı araç, 24 Ekim
günü yola döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu İsmail Bulat ve Mustafa Erdoğan isimli erler yaşamını yitirdi,

25.10.04) (aa) (Hürriyet-24.10.04)

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Uzunyolu köyünde ikamet eden Maşut Uca (14), 8 Kasım günü bastığı mayının
patlaması sonucu yaşamını yitirdi. (9 kasım 2004/Evrensel-Radikal) (Hürriyet-09.11.2004)

lçesi Özüveren Köyü'nde 7 Kasım günü, arazide buldukları el bombasıyla oynayan Adem
Şenyüz (16) ve amcasının oğlu Kadir Şenyüz (13) bombanın patlması sonucu parçalanarak öldüler. (Yeni Şafak

Van’ın Başkale ilçesinde 9 Kasım günü, mayınlı bölgeye giren Pakistan uyruklu iki kişi patlama sonucu öldü, 1
kişi de yaralandı. (10 Kasım 2004/Evrensel) (Birgün-10.11.04)
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e 1 Eylül günü, Irak'tan getirildiği belirlenen ve işlenmeyerek
boş bir araziye atılan hurdaların ayrıştırılması sırasında meydana gelen patlamada Kenan Camız (30) ve Kemal

03.09.2004) (Cumhuriyet-

Şırnak’ta Ağustos ayı sonunda başlayan Gabar Dağı'nda ve 3 Eylül günü sona eren operasyonda, Kasrik Boğazı
ile Güçlükonak ilçesindeki Fındık bölgesinde yola döşenen mayına bir askeri aracın çarpması sonucu 10 asker

1 Eylül günü Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Recnav Köyü yakınlarında Eruh Jandarma Karakolu'na bağlı askeri bir

çesi Görümlü beldesinde arazi arama tarama çalışması yapan Ramazan Ercan,
ile adı belirlenemeyen bir korucu mayına patlaması sonucu yaralandılar. (7 Eylül

Öztoprak, 30 Eylül günü Kuşluca
Öztoprak’ın sol bacağı koptu. (1

Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen Köyü yakınlarında 6 Ekim günü buldukları mayınla oynamaları
üzerine meydana gelen patlamada Selam Derer (12), Hadi Yıldız (10) ve Bahrem Aslan (33) isimli çocuklar

(Sabah-06.10.04)

yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim günü Gercüş ilçesine bağlı Akyar Köyü yakınlarında bir
askeri aracın mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Serhat Sandıklı’nın

rin de yaralandığı belirtildi. (11 Ekim 2004/

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 12 Ekim günü, ilçe merkezindeki caddede koşu yapan Ovacık İlçe Jandarma
geldi. Patlamada jandarma onbaşı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yola döşenen mayının, 13 Ekim günü askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan
u kimlikleri açıklanmayan 2 er yaralandı. (Cumhuriyet-14.10.04) (Radikal-

Tunceli ili Çemişgezek İlçesi Gözlü Çayır köyünde ikamet eden Zeynel Doğanay(24), 19 Ekim günü hayvan
20.10.04)

Muş ili Kızılhaç beldesinde İsmet Şahin’in 23 Ekim günü yerde bularak eve getirdiği bombanın evinde patlaması
sonucunda İsmet Şahin, Gülizar Şahin, Muhterem Şahin ve 6 yaşındaki torunu Resul Şahin yaralandı. (24 Ekim

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin kırsal kesiminde devriye görevini yürüten askeri ekibin kullandığı araç, 24 Ekim
günü yola döşenen mayına çarptı. Patlama sonucu İsmail Bulat ve Mustafa Erdoğan isimli erler yaşamını yitirdi,

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Uzunyolu köyünde ikamet eden Maşut Uca (14), 8 Kasım günü bastığı mayının
09.11.2004)

lçesi Özüveren Köyü'nde 7 Kasım günü, arazide buldukları el bombasıyla oynayan Adem
Şenyüz (16) ve amcasının oğlu Kadir Şenyüz (13) bombanın patlması sonucu parçalanarak öldüler. (Yeni Şafak-

ye giren Pakistan uyruklu iki kişi patlama sonucu öldü, 1
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11 Kasım günü Siirt Ziraat Bankası’ndan Pervari ilçesine para sevkiyatı yapan banka aracının mayına çarpması
sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. (12 Kasım 2004/Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çatakköprü mevkiinde 11 Kasım günü askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 er
öldü.(12 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Kasım günü, asker ai
Reyhan Özkaraca öldü, 3 vatandaş, 1 subay, 7 uzman erbaş, 1 çocuk, 1 geçici köy korucusu ile 6 yaşındaki oğlu
yaralandı. (21 Kasım 2004/Evrensel) (Hürriyet

25 Kasım günü Hakkari ili Şemdinli i
gelen patlamada yaralandı. Taş’ın ayak topuğunun koptuğu belirtildi. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz
(BİRGÜN-25.11.04)

Davalar
Tunceli’de, Hozat 51'inci İç Güvenlik Tugay Komutanlığı'nın atış poligonunda 26 Ekim 2002'de buldukları tüfek
bombası, RPG-7A-P roketi ve havan eğitim bombası gibi patlayıcıları hurdacıya satmak isterken, patlayıcıların
infilak etmesi sonucu yaşamını yitir
Hayri Çiçek, Murat Doğan ve dükkan sahibi Hıdır Çelik’in aileleri tarafından, 4 Nisan 2003'te Malatya İdare
Mahkemesi'ne “Maddi ve manevi tazminat davası” istemiyle açılan davaya ilişk
aracılığıyla Malatya İdare Mahkemesi'ne savunma gönderen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kendi kusurlarının
bulunmadığını iddia etti. MSB savunmasında, “Anayasanın bu hükmü karşısında idarenin kendi eylemlerinden
doğmamış zararlardan sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Gerek hizmet kusuru, gerekse objektif
sorumluluk ilkesi uyarınca idarenin hukuki sorumluluğundan söz edilebilmesi için, idarenin zarar doğurucu bir
davranışının olması, zarar doğuran eylem veya işlemin idarey
idarenin eylem veya işlemi arasında uygun illiyet bağının birlikte bulunması gerekir. Bu şartlardan birinin
olmaması idarenin hukuki sorumluluğunu da ortadan kaldırır. Dava konusu olayda idareye izafe edileb
herhangi bir hizmet kusuru bulunmamaktadır” derken, atış poligonunda bulunan ve 3 çocuğun yaşamını
yitirmesine neden olan patlayıcıların “terör örgütü mensuplarına” ait olabileceği iddia edildi. Müdahil avukat
Barış Yıldırım ise, patlayıcıların türl
Polis Laboratuvarları'na başvurduğunu
tarafından askeri amaçlarla üretilmiş olduğu, bir kısmının ise Makina Kimya En
Silahlı Kuvvetleri(TSK) için üretilen mühimmat olduğu belirtildi. Olaya sebebiyet veren ve özellikle bir kısmı
MKE'ye ait olan bu patlayıcı maddelerin örgüt tarafından kullanıldığı iddiası çok ciddi bir iddia değil. Devlet
kurumunun ürettiği, devlet malının yasa dışı örgütlerde bulunması çok mantıklı gelmiyor. Alan çok sıkı
korunuyor. Savunma, gerçekliği yansıtmaktan uzak. Çünkü orada örgüt mensuplarına ait patlayıcıların
bulunması mümkün değil. Bu alan askeri bir saha ve savu
Dolayısıyla bu durum başlı başına bu iddianın gerçekçi olmadığının kanıtı. Faille mağdurun birlikte kusurlu
olduğundan bahsediliyor. Demek ki MSB kendi kusurunu kabul ediyor” dedi. (DİHA

21 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda E.Y.; Diyarbakır ili Hani ilçesinde ikamet ettiklerini,
kardeşi M.Y.’nin 1999 yılında evlerine yakın olan
sonucu meydana gelen patlamada sol di
gelişme yaşanmadığını belirtti.

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhittin Miran; oğlu Kemal Miran’ın 1995 yılında
Bingöl ili Genç ilçesi yakınlarında mayın
oğlunun ise yaralandığını belirtti. Oğlunun halen tedavi gördüğünü belirten Miran, o dönemde dava
açamadıklarını ve oğlunun mağduriyetinin devlet tarafından karşılanmadığını beyan etti.

I.12. Kadına ve Çocuklara Yönelik Şiddet

I.12.1. Aile içi Şiddet
13 Ocak günü Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kendisini terk ederek annesinin yanına yerleşen bir çocuk annesi
Fatma Güliz ile tartışan Tokfor Güliz (44), eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
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11 Kasım günü Siirt Ziraat Bankası’ndan Pervari ilçesine para sevkiyatı yapan banka aracının mayına çarpması
mada 3 kişi yaralandı. (12 Kasım 2004/Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çatakköprü mevkiinde 11 Kasım günü askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 er
öldü.(12 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Kasım günü, asker ailelerini taşıyan minibüsün mayına çarpması sonucu
Reyhan Özkaraca öldü, 3 vatandaş, 1 subay, 7 uzman erbaş, 1 çocuk, 1 geçici köy korucusu ile 6 yaşındaki oğlu
yaralandı. (21 Kasım 2004/Evrensel) (Hürriyet-20.11.2004)

25 Kasım günü Hakkari ili Şemdinli ilçesinde koyunları otlatan Reşit Taş, mayına basması sonucu meydana
gelen patlamada yaralandı. Taş’ın ayak topuğunun koptuğu belirtildi. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz

Tunceli’de, Hozat 51'inci İç Güvenlik Tugay Komutanlığı'nın atış poligonunda 26 Ekim 2002'de buldukları tüfek
P roketi ve havan eğitim bombası gibi patlayıcıları hurdacıya satmak isterken, patlayıcıların

infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ergün Aslan (15), Uğur Günel (16) ve Gürkan Günel (15) ile yaralanan
Hayri Çiçek, Murat Doğan ve dükkan sahibi Hıdır Çelik’in aileleri tarafından, 4 Nisan 2003'te Malatya İdare
Mahkemesi'ne “Maddi ve manevi tazminat davası” istemiyle açılan davaya ilişkin, Nöbetçi İdare Mahkemesi
aracılığıyla Malatya İdare Mahkemesi'ne savunma gönderen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kendi kusurlarının
bulunmadığını iddia etti. MSB savunmasında, “Anayasanın bu hükmü karşısında idarenin kendi eylemlerinden

rdan sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Gerek hizmet kusuru, gerekse objektif
sorumluluk ilkesi uyarınca idarenin hukuki sorumluluğundan söz edilebilmesi için, idarenin zarar doğurucu bir
davranışının olması, zarar doğuran eylem veya işlemin idareye yüklenebilir olması ve meydana gelen zarar ile
idarenin eylem veya işlemi arasında uygun illiyet bağının birlikte bulunması gerekir. Bu şartlardan birinin
olmaması idarenin hukuki sorumluluğunu da ortadan kaldırır. Dava konusu olayda idareye izafe edileb
herhangi bir hizmet kusuru bulunmamaktadır” derken, atış poligonunda bulunan ve 3 çocuğun yaşamını
yitirmesine neden olan patlayıcıların “terör örgütü mensuplarına” ait olabileceği iddia edildi. Müdahil avukat
Barış Yıldırım ise, patlayıcıların türlerinin tespit edilmesi için Hozat Cumhuriyet Savcılığı'nın, Ankara Kriminal
Polis Laboratuvarları'na başvurduğunu belirterek “Araştırma neticesinde patlayıcıların 'NATO ülkeleri
tarafından askeri amaçlarla üretilmiş olduğu, bir kısmının ise Makina Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Türk
Silahlı Kuvvetleri(TSK) için üretilen mühimmat olduğu belirtildi. Olaya sebebiyet veren ve özellikle bir kısmı
MKE'ye ait olan bu patlayıcı maddelerin örgüt tarafından kullanıldığı iddiası çok ciddi bir iddia değil. Devlet

rumunun ürettiği, devlet malının yasa dışı örgütlerde bulunması çok mantıklı gelmiyor. Alan çok sıkı
korunuyor. Savunma, gerçekliği yansıtmaktan uzak. Çünkü orada örgüt mensuplarına ait patlayıcıların
bulunması mümkün değil. Bu alan askeri bir saha ve savunmalarında da belirtildiği gibi sürekli gözetiliyor.
Dolayısıyla bu durum başlı başına bu iddianın gerçekçi olmadığının kanıtı. Faille mağdurun birlikte kusurlu
olduğundan bahsediliyor. Demek ki MSB kendi kusurunu kabul ediyor” dedi. (DİHA-12.02.04)

ubesine yaptığı başvuruda E.Y.; Diyarbakır ili Hani ilçesinde ikamet ettiklerini,
kardeşi M.Y.’nin 1999 yılında evlerine yakın olan askeriyeye ait çöplükte bulduğu patlayıcılarla oynaması
sonucu meydana gelen patlamada sol dizinin koptuğunu, konuya ilişkin dava açtıklarını; ancak beş yıldır hiçbir

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhittin Miran; oğlu Kemal Miran’ın 1995 yılında
Bingöl ili Genç ilçesi yakınlarında mayına çarptığını, patlamada oğlunun yanında bulunan eşeğinin öldüğünü,
oğlunun ise yaralandığını belirtti. Oğlunun halen tedavi gördüğünü belirten Miran, o dönemde dava
açamadıklarını ve oğlunun mağduriyetinin devlet tarafından karşılanmadığını beyan etti.

2. Kadına ve Çocuklara Yönelik Şiddet

13 Ocak günü Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kendisini terk ederek annesinin yanına yerleşen bir çocuk annesi
Fatma Güliz ile tartışan Tokfor Güliz (44), eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (Sabah
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11 Kasım günü Siirt Ziraat Bankası’ndan Pervari ilçesine para sevkiyatı yapan banka aracının mayına çarpması

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çatakköprü mevkiinde 11 Kasım günü askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 er

lelerini taşıyan minibüsün mayına çarpması sonucu
Reyhan Özkaraca öldü, 3 vatandaş, 1 subay, 7 uzman erbaş, 1 çocuk, 1 geçici köy korucusu ile 6 yaşındaki oğlu

lçesinde koyunları otlatan Reşit Taş, mayına basması sonucu meydana
gelen patlamada yaralandı. Taş’ın ayak topuğunun koptuğu belirtildi. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz-Birgün)

Tunceli’de, Hozat 51'inci İç Güvenlik Tugay Komutanlığı'nın atış poligonunda 26 Ekim 2002'de buldukları tüfek
P roketi ve havan eğitim bombası gibi patlayıcıları hurdacıya satmak isterken, patlayıcıların

en Ergün Aslan (15), Uğur Günel (16) ve Gürkan Günel (15) ile yaralanan
Hayri Çiçek, Murat Doğan ve dükkan sahibi Hıdır Çelik’in aileleri tarafından, 4 Nisan 2003'te Malatya İdare

in, Nöbetçi İdare Mahkemesi
aracılığıyla Malatya İdare Mahkemesi'ne savunma gönderen Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kendi kusurlarının
bulunmadığını iddia etti. MSB savunmasında, “Anayasanın bu hükmü karşısında idarenin kendi eylemlerinden

rdan sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Gerek hizmet kusuru, gerekse objektif
sorumluluk ilkesi uyarınca idarenin hukuki sorumluluğundan söz edilebilmesi için, idarenin zarar doğurucu bir

e yüklenebilir olması ve meydana gelen zarar ile
idarenin eylem veya işlemi arasında uygun illiyet bağının birlikte bulunması gerekir. Bu şartlardan birinin
olmaması idarenin hukuki sorumluluğunu da ortadan kaldırır. Dava konusu olayda idareye izafe edilebilecek
herhangi bir hizmet kusuru bulunmamaktadır” derken, atış poligonunda bulunan ve 3 çocuğun yaşamını
yitirmesine neden olan patlayıcıların “terör örgütü mensuplarına” ait olabileceği iddia edildi. Müdahil avukat

erinin tespit edilmesi için Hozat Cumhuriyet Savcılığı'nın, Ankara Kriminal
Araştırma neticesinde patlayıcıların 'NATO ülkeleri

düstrisi (MKE) tarafından Türk
Silahlı Kuvvetleri(TSK) için üretilen mühimmat olduğu belirtildi. Olaya sebebiyet veren ve özellikle bir kısmı
MKE'ye ait olan bu patlayıcı maddelerin örgüt tarafından kullanıldığı iddiası çok ciddi bir iddia değil. Devlet

rumunun ürettiği, devlet malının yasa dışı örgütlerde bulunması çok mantıklı gelmiyor. Alan çok sıkı
korunuyor. Savunma, gerçekliği yansıtmaktan uzak. Çünkü orada örgüt mensuplarına ait patlayıcıların

nmalarında da belirtildiği gibi sürekli gözetiliyor.
Dolayısıyla bu durum başlı başına bu iddianın gerçekçi olmadığının kanıtı. Faille mağdurun birlikte kusurlu

12.02.04)

ubesine yaptığı başvuruda E.Y.; Diyarbakır ili Hani ilçesinde ikamet ettiklerini,
ye ait çöplükte bulduğu patlayıcılarla oynaması

zinin koptuğunu, konuya ilişkin dava açtıklarını; ancak beş yıldır hiçbir

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhittin Miran; oğlu Kemal Miran’ın 1995 yılında
a çarptığını, patlamada oğlunun yanında bulunan eşeğinin öldüğünü,

oğlunun ise yaralandığını belirtti. Oğlunun halen tedavi gördüğünü belirten Miran, o dönemde dava

13 Ocak günü Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kendisini terk ederek annesinin yanına yerleşen bir çocuk annesi
(Sabah-15.01.04)
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16 Ocak günü, Yozgat’a bağlı Salmanfakılı köyünde, sekiz çocuk babası Arif Ekinci (44), tartıştığı eşi Nuran
Ekinci’yi (44) av tüfeği ile öldürdü. Gözaltına alınan Ekinci, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. (Yeni Şafak-17.01.04)

18 Ocak günü, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekaya beldesinde koruculuk yapan İsa Işık, belirlenemeyen
bir nedenle eşi Nafiye Işık’a korucu silahı ile ateş açtı. Vücuduna 29 kurşun isabet eden kadın yaşamını
yitirirken, olay yerinde bulunan gelini
gözaltına alındı. (Özgür Gündem-20.01.04)

24 Ocak günü, İstanbul Bağcılar’da ağabeyi Cemil İpek’in evinde kalan Cüneyt İpek, evde tartıştığı iki çocuk
annesi ve sekiz aylık hamile yengesini döverek öldürdü.İpek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sabah
25.01.04)

4 Şubat günü,İstanbul Kartal'da kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığı eşi
tartıştığı kızı Esin Aras’ı (17) ağır yaralayan Sül

5 Şubat günü,Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli beldesinde, Sevim Şekerli (16), nikáhsız yaşadığı
Mehmet Göktürk (19) tarafından bıçakla öldürüldü. Olaya tanık olan Şekerli'nin teyze k
evdeki telefonun çalmasıyla başladı. Eniştem, evin telefon numarasını arayan kişiye verdiği için Sevim ablayla
tartıştı. İki taraf da bıçağa sarıldı. Eniştem, Sevim ablayı yatak odasının kapısı önünde boynundan bıçakladı.
Sonra mutfağa getirerek yatırdı. Bana da, ‘Soran olursa bıçağın üstüne düştü dersin' diye uyarıda bulundu” dedi.
(Hürriyet-07.02.04.)

Ankara’da, İbrahim Lokollu (70), kendisi ile beraber olmak istemeyen eşi Refika Lokullu’yu keserle öldürdü. 10
Şubat günü mahkemeye çıkarılan Lokollu, “Eşimle birlikte olma teklifinde bulundum. Bana ‘terbiyesiz,
utanmıyor musun’ diyerek, yüzüme tükürdü ve tokat attı. Olay çok gücüme gitti ve keseri başına vurarak
öldürdüm” dedi. (Hürriyet-11.02.04)

22 Şubat günü,Adana'da, cinayet suçundan sabıkalı olan ve cezaevinden bir süre önce çıkan Süleyman İşboğa (38), karısı
İsmihan'dan boşanmasından sorumlu tuttuğu büyük kızı

İşboğa'yı da (18) öldürdü. (Milliyet-23.02.0

2 Mart günü, Mersin’de Zeki Gökmen isimli kişi, ayrıldığı eşiyle aynı evde kaldığı gerekçesiyle,
Gülşah Yeşilırmak’ı (26), boğazını keserek öldürdü. (Sabah

4 Mart günü, İstanbul Küçükçekmece Kanarya mahallesi
Celal (65), annesi Gülşen (52), eşi Fadime (33), çocukları Sevcan (12) ve Gökçen Yıldırım'ı (10), boğarak öldürdü. Daha sonra

ateşe veren Yıldırım, polis tarafından yakalandı.

7 Mart günü Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Tatar köyünde Sami K., ailevi anlaşmazlık nedeniyle eşi
K.'yi yumrukla dövdü. Hatun K. Tomarza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sami K., jandarma
ekiplerince gözaltına alındı. (Hürriyet

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde Mustafa E., 7 Mart günü tartıştığı eşi
dövdü. Mustafa E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (Hürriyet

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kamil Bayrak
başından vurarak öldürdü. (Sabah-17.03.04)

21 Mart günü,İstanbul Bağcılar'da, Mahir Sarıca, kızı Şükriye Göktepe ve damadı Süleyman Göktepe ile oturan eski eşi Cemile
Bozkurt'u, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada bıçakla üzerine yürüyen damadı Süleyman Göktepe'ye de
ateş eden Sarıca, silahının tutukluk yapması üzerine damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Göktepe ve olay nedeniyle şoka

eşi Şükriye Göktepe, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

23 Mart günü, Denizli’nin Başbağı beldesine bağlı Zeytinköy mahallesinde oturan
ve boşanmak istediği eşi Muhammet Özdemir’in saldırısına uğradı. (24.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

25 Mart günü, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Arslanlı beldesinde, çiftçi Selahattin Girgin (45), erkek arkadaşı
olduğu gerekçesiyle okuldan aldığı kızı Mesude Girgin’i (16), taba
Girgin, oğlu Hakan'ı (22) başından, büyük oğlu
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16 Ocak günü, Yozgat’a bağlı Salmanfakılı köyünde, sekiz çocuk babası Arif Ekinci (44), tartıştığı eşi Nuran
Ekinci’yi (44) av tüfeği ile öldürdü. Gözaltına alınan Ekinci, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece

18 Ocak günü, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekaya beldesinde koruculuk yapan İsa Işık, belirlenemeyen
bir nedenle eşi Nafiye Işık’a korucu silahı ile ateş açtı. Vücuduna 29 kurşun isabet eden kadın yaşamını

gelini de bir kurşunla yaralandı. Korucu İsa Işık, Belde Jandarma Karakolunda
20.01.04)

24 Ocak günü, İstanbul Bağcılar’da ağabeyi Cemil İpek’in evinde kalan Cüneyt İpek, evde tartıştığı iki çocuk
ık hamile yengesini döverek öldürdü.İpek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sabah

4 Şubat günü,İstanbul Kartal'da kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığı eşi
’ı (17) ağır yaralayan Süleyman Aras (41), tabancayla intihar etti. (Hürriyet

5 Şubat günü,Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli beldesinde, Sevim Şekerli (16), nikáhsız yaşadığı
Mehmet Göktürk (19) tarafından bıçakla öldürüldü. Olaya tanık olan Şekerli'nin teyze kızı T.Ö. (13), “Tartışma
evdeki telefonun çalmasıyla başladı. Eniştem, evin telefon numarasını arayan kişiye verdiği için Sevim ablayla
tartıştı. İki taraf da bıçağa sarıldı. Eniştem, Sevim ablayı yatak odasının kapısı önünde boynundan bıçakladı.

fağa getirerek yatırdı. Bana da, ‘Soran olursa bıçağın üstüne düştü dersin' diye uyarıda bulundu” dedi.

Ankara’da, İbrahim Lokollu (70), kendisi ile beraber olmak istemeyen eşi Refika Lokullu’yu keserle öldürdü. 10
e çıkarılan Lokollu, “Eşimle birlikte olma teklifinde bulundum. Bana ‘terbiyesiz,

utanmıyor musun’ diyerek, yüzüme tükürdü ve tokat attı. Olay çok gücüme gitti ve keseri başına vurarak
11.02.04)

çundan sabıkalı olan ve cezaevinden bir süre önce çıkan Süleyman İşboğa (38), karısı
İsmihan'dan boşanmasından sorumlu tuttuğu büyük kızı Derya Öztürkten'i tüfekle ağır yaralarken, araya giren ortanca kızı Meral

23.02.04)

Mersin’de Zeki Gökmen isimli kişi, ayrıldığı eşiyle aynı evde kaldığı gerekçesiyle,
Gülşah Yeşilırmak’ı (26), boğazını keserek öldürdü. (Sabah-03.03.04) (Hürriyet-03.03.04)

4 Mart günü, İstanbul Küçükçekmece Kanarya mahallesi Şahin caddesi Kaşıkçı sokakta oturan Celal Yıldırım, evde bulunan babası
Celal (65), annesi Gülşen (52), eşi Fadime (33), çocukları Sevcan (12) ve Gökçen Yıldırım'ı (10), boğarak öldürdü. Daha sonra

ateşe veren Yıldırım, polis tarafından yakalandı. (Milliyet-05.03.04)

Tomarza ilçesine bağlı Tatar köyünde Sami K., ailevi anlaşmazlık nedeniyle eşi
.'yi yumrukla dövdü. Hatun K. Tomarza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sami K., jandarma

(Hürriyet-08.03.04)

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde Mustafa E., 7 Mart günü tartıştığı eşi
Mustafa E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (Hürriyet-08.03.04)

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kamil Bayrak (20) adlı kişi, 14 Mart günü tartıştığı üç aylık hamile eşi Çiğdem Bayrak’ı silahla
17.03.04)

21 Mart günü,İstanbul Bağcılar'da, Mahir Sarıca, kızı Şükriye Göktepe ve damadı Süleyman Göktepe ile oturan eski eşi Cemile
urt'u, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada bıçakla üzerine yürüyen damadı Süleyman Göktepe'ye de

ateş eden Sarıca, silahının tutukluk yapması üzerine damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Göktepe ve olay nedeniyle şoka

Şükriye Göktepe, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (Milliyet

23 Mart günü, Denizli’nin Başbağı beldesine bağlı Zeytinköy mahallesinde oturan Aysel Özdemir
Muhammet Özdemir’in saldırısına uğradı. (24.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

25 Mart günü, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Arslanlı beldesinde, çiftçi Selahattin Girgin (45), erkek arkadaşı
olduğu gerekçesiyle okuldan aldığı kızı Mesude Girgin’i (16), tabanca ile öldürdü. 5 kişilik aileyi odaya kapatan

'ı (22) başından, büyük oğlu Hasan Ali'yi de (24) bacağından vurdu. Kurşunu bitince silahın
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16 Ocak günü, Yozgat’a bağlı Salmanfakılı köyünde, sekiz çocuk babası Arif Ekinci (44), tartıştığı eşi Nuran
Ekinci’yi (44) av tüfeği ile öldürdü. Gözaltına alınan Ekinci, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece

18 Ocak günü, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekaya beldesinde koruculuk yapan İsa Işık, belirlenemeyen
bir nedenle eşi Nafiye Işık’a korucu silahı ile ateş açtı. Vücuduna 29 kurşun isabet eden kadın yaşamını

de bir kurşunla yaralandı. Korucu İsa Işık, Belde Jandarma Karakolunda

24 Ocak günü, İstanbul Bağcılar’da ağabeyi Cemil İpek’in evinde kalan Cüneyt İpek, evde tartıştığı iki çocuk
ık hamile yengesini döverek öldürdü.İpek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sabah-

4 Şubat günü,İstanbul Kartal'da kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığı eşi Dilber Aras'la (38),
eyman Aras (41), tabancayla intihar etti. (Hürriyet-06.02.04.)

5 Şubat günü,Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli beldesinde, Sevim Şekerli (16), nikáhsız yaşadığı
ızı T.Ö. (13), “Tartışma

evdeki telefonun çalmasıyla başladı. Eniştem, evin telefon numarasını arayan kişiye verdiği için Sevim ablayla
tartıştı. İki taraf da bıçağa sarıldı. Eniştem, Sevim ablayı yatak odasının kapısı önünde boynundan bıçakladı.

fağa getirerek yatırdı. Bana da, ‘Soran olursa bıçağın üstüne düştü dersin' diye uyarıda bulundu” dedi.

Ankara’da, İbrahim Lokollu (70), kendisi ile beraber olmak istemeyen eşi Refika Lokullu’yu keserle öldürdü. 10
e çıkarılan Lokollu, “Eşimle birlikte olma teklifinde bulundum. Bana ‘terbiyesiz,

utanmıyor musun’ diyerek, yüzüme tükürdü ve tokat attı. Olay çok gücüme gitti ve keseri başına vurarak

çundan sabıkalı olan ve cezaevinden bir süre önce çıkan Süleyman İşboğa (38), karısı
'i tüfekle ağır yaralarken, araya giren ortanca kızı Meral

Mersin’de Zeki Gökmen isimli kişi, ayrıldığı eşiyle aynı evde kaldığı gerekçesiyle, kız kardeşi
03.03.04)

Şahin caddesi Kaşıkçı sokakta oturan Celal Yıldırım, evde bulunan babası
Celal (65), annesi Gülşen (52), eşi Fadime (33), çocukları Sevcan (12) ve Gökçen Yıldırım'ı (10), boğarak öldürdü. Daha sonra evi

Tomarza ilçesine bağlı Tatar köyünde Sami K., ailevi anlaşmazlık nedeniyle eşi Hatun
.'yi yumrukla dövdü. Hatun K. Tomarza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sami K., jandarma

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde Mustafa E., 7 Mart günü tartıştığı eşi Elmas E.'yi

(20) adlı kişi, 14 Mart günü tartıştığı üç aylık hamile eşi Çiğdem Bayrak’ı silahla

21 Mart günü,İstanbul Bağcılar'da, Mahir Sarıca, kızı Şükriye Göktepe ve damadı Süleyman Göktepe ile oturan eski eşi Cemile
urt'u, çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada bıçakla üzerine yürüyen damadı Süleyman Göktepe'ye de

ateş eden Sarıca, silahının tutukluk yapması üzerine damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Göktepe ve olay nedeniyle şoka giren

(Milliyet-22.03.04)

Aysel Özdemir (21), terk ettiği
Muhammet Özdemir’in saldırısına uğradı. (24.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

25 Mart günü, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Arslanlı beldesinde, çiftçi Selahattin Girgin (45), erkek arkadaşı
nca ile öldürdü. 5 kişilik aileyi odaya kapatan

'yi de (24) bacağından vurdu. Kurşunu bitince silahın
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kabzasıyla eşi Ayşe Girgin'in (40) burnunu kıran Selahattin Girgin, iki katlı evin çatısından atla
son verdi. (Hürriyet-27.03.04)

19 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Leyla Sarıgül (1972), 3 yıllık eşi tarafından dövülerek
evden kovulduğunu ve 19 aylık bir çocuğu olduğunu; başvuruda bulunduğu Alibeyköy Polis Karakolu’nda
ile ilgili başvurusunun ciddiye alınmadığını, halen sokaklarda yaşadığını belirterek, yardım talebinde
bulunmuştu.

15 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.G.; 18 yıllık evli ve 6 çocuk annesi olduğunu, evliliği süresince
sürekli şiddet gördüğü ve eşinin sürekli alkol aldığını, kendisini ölümle tehdit ettiğini, bunlardan dolayı
çocuklarının psikolojisinin de bozulduğunu belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

26 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.E. ; 10 yıldır evli olduğunu, 2’si erkek
olduğunu, eşinin, evliliklerinin 3. gününden bu yana kendisine şiddet uyguladığını; dayak attığını, küfür ve
hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Son olarak 23 Nisan günü gece saat 03.30 sıralarında eşini bir kadınla
konuşurken gördüğünü, bunun üzerine çok şiddetli tartıştıklarını, eşinin sürekli onurunu rencide ettiğini ve
kendisini küçük düşürdüğünü belirterek,hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

27 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda T.Y.; 14 yıldır evli ve 4 çocuğunun
karşın eşinin başkasıyla evlenmek istediğini belirtti. Eşinin kendisini kabul etmediğini, aynı şekilde kendi
ailesinin de kabul etmeyeceğini belirterek, gidebileceği hiçbir yerinin de olmadığını beyan etti.

28 Nisan günü İzmir Buca’da, sokaktaki kavgada karısını ve kızını dövdüğü için damadı Hasip Öncel’i (37)
bıçakladığı iddia eden Hacı Hüseyin Teksan (76), gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Hanife Teksan (70) ve
Kızı Sema Nur Öncel, ayakta tedavi edildi.

6 Nisan günü, İzmir Karşıya Örnekköy’de ikamet eden Tuncay Güliçer (27), öz annesi Gülbüz Güliçer’i (70),
kendisine para vermediği için bıçaklayarak öldürdü. Polis, aşırı alkollü Tuncay Güliçer’i gözaltına aldı.

20 Nisan günü İzmir’in Altındağ semtinde, Yusuf Demirci (27), bir yıl ön
barışma teklifini kabul etmediği için silahla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Gümra Çolak,
hastanede yaşamını yitirdi.

22 Haziran günü İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan B.P; 6 kız kardeş olduklarını
sürekli cinsel tacize uğradıklarını, annelerine de sürekli olarak şiddet uyguladığını, anneleri ile evden ayrılmak
istediklerinde ise, tehdit edildiklerini belirtti.

2 Mayıs günü, 29 Nisan’da Karacaoğlan mahallesi 201 Sokak'ta bir
Yıldız Kurt’un katil zanlısının, ayrı yaşadığı eşi Hakan Kurt olduğu belirtildi.

3 Mayıs günü Antalya'da Hüseyin G.(27), kendisini terk edip Bozüyük'ten Antalya'ya gelen eşi Nurdan(21) ile
baldızı Emel K.'yı, ayaklarından vurduktan sonra intihar etti.

3 Mayıs günü Adana'da 16 yıllık eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen İsmail K., eşi Semra K.(39) ile
kayınvalidesi Müzeyyen Kılıç'ı sokak ortasında kurşunladı. Ğöğüslerinden yaralanan anne ve kız hastanede
tedavi altına alınırken K., suç aleti tabancayla birlikte kaçtı.

5 Mayıs günü Silifke’de gemici Ali Bilgen (41), eşinin çalıştığı büroda, geçim sıkıntısı yüzünden tartışmaları
sonucu, Meltem Bilgen’i(36), 4. kattaki büronun camından aşağı attı. Beton zem
öldü.

9 Mayıs günü Hatay'ın İskenderun ilçesi'nde, yaklaşık bir hafta önce eşi tarafından terk edilen sabıkalı ve işsiz
Selçuk T., 2 çocuğunu uykuda başlarından vurarak öldürürken, 1 kızını da bıçaklayarak ağır yaraladı. 16
yaşındaki kızı Yasemin ise, balkondan atlaması sonucu ayaklarını kırdı.

10 Mayıs günü Kütahya’nın Yenice köyünde, eşi Ummuhan'ın (29), kendisini komşusu Faruk Deniz'le (32)
aldattığını öne süren Zeynel Atasoy (32), eşini ve Deniz'i av tüfeğiyle yaraladı. Daha sonra elinde tüfekle sokağa
çıkan Atasoy, kendisine taş atan komşusu
Ummuhan Atasoy ve Deniz tedavi altına alındı.
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'in (40) burnunu kıran Selahattin Girgin, iki katlı evin çatısından atla

19 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Leyla Sarıgül (1972), 3 yıllık eşi tarafından dövülerek
evden kovulduğunu ve 19 aylık bir çocuğu olduğunu; başvuruda bulunduğu Alibeyköy Polis Karakolu’nda
ile ilgili başvurusunun ciddiye alınmadığını, halen sokaklarda yaşadığını belirterek, yardım talebinde

15 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.G.; 18 yıllık evli ve 6 çocuk annesi olduğunu, evliliği süresince
şinin sürekli alkol aldığını, kendisini ölümle tehdit ettiğini, bunlardan dolayı

çocuklarının psikolojisinin de bozulduğunu belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

26 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.E. ; 10 yıldır evli olduğunu, 2’si erkek
olduğunu, eşinin, evliliklerinin 3. gününden bu yana kendisine şiddet uyguladığını; dayak attığını, küfür ve
hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Son olarak 23 Nisan günü gece saat 03.30 sıralarında eşini bir kadınla

bunun üzerine çok şiddetli tartıştıklarını, eşinin sürekli onurunu rencide ettiğini ve
kendisini küçük düşürdüğünü belirterek,hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

27 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda T.Y.; 14 yıldır evli ve 4 çocuğunun
karşın eşinin başkasıyla evlenmek istediğini belirtti. Eşinin kendisini kabul etmediğini, aynı şekilde kendi
ailesinin de kabul etmeyeceğini belirterek, gidebileceği hiçbir yerinin de olmadığını beyan etti.

kaktaki kavgada karısını ve kızını dövdüğü için damadı Hasip Öncel’i (37)
bıçakladığı iddia eden Hacı Hüseyin Teksan (76), gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Hanife Teksan (70) ve
Kızı Sema Nur Öncel, ayakta tedavi edildi.

nekköy’de ikamet eden Tuncay Güliçer (27), öz annesi Gülbüz Güliçer’i (70),
kendisine para vermediği için bıçaklayarak öldürdü. Polis, aşırı alkollü Tuncay Güliçer’i gözaltına aldı.

20 Nisan günü İzmir’in Altındağ semtinde, Yusuf Demirci (27), bir yıl önce boşandığı eşi Gümra Çolak’ı,
barışma teklifini kabul etmediği için silahla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Gümra Çolak,

22 Haziran günü İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan B.P; 6 kız kardeş olduklarını
sürekli cinsel tacize uğradıklarını, annelerine de sürekli olarak şiddet uyguladığını, anneleri ile evden ayrılmak
istediklerinde ise, tehdit edildiklerini belirtti.

2 Mayıs günü, 29 Nisan’da Karacaoğlan mahallesi 201 Sokak'ta bir inşaat çukurunda boğazı sıkılarak öldürülen
Yıldız Kurt’un katil zanlısının, ayrı yaşadığı eşi Hakan Kurt olduğu belirtildi.

Hüseyin G.(27), kendisini terk edip Bozüyük'ten Antalya'ya gelen eşi Nurdan(21) ile
ayaklarından vurduktan sonra intihar etti.

16 yıllık eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen İsmail K., eşi Semra K.(39) ile
kayınvalidesi Müzeyyen Kılıç'ı sokak ortasında kurşunladı. Ğöğüslerinden yaralanan anne ve kız hastanede
tedavi altına alınırken K., suç aleti tabancayla birlikte kaçtı.

5 Mayıs günü Silifke’de gemici Ali Bilgen (41), eşinin çalıştığı büroda, geçim sıkıntısı yüzünden tartışmaları
sonucu, Meltem Bilgen’i(36), 4. kattaki büronun camından aşağı attı. Beton zemine düşen kadın, olay yerinde

İskenderun ilçesi'nde, yaklaşık bir hafta önce eşi tarafından terk edilen sabıkalı ve işsiz
Selçuk T., 2 çocuğunu uykuda başlarından vurarak öldürürken, 1 kızını da bıçaklayarak ağır yaraladı. 16
yaşındaki kızı Yasemin ise, balkondan atlaması sonucu ayaklarını kırdı.

10 Mayıs günü Kütahya’nın Yenice köyünde, eşi Ummuhan'ın (29), kendisini komşusu Faruk Deniz'le (32)
aldattığını öne süren Zeynel Atasoy (32), eşini ve Deniz'i av tüfeğiyle yaraladı. Daha sonra elinde tüfekle sokağa
çıkan Atasoy, kendisine taş atan komşusunun oğlu Ahmet Arı'ya da ateş etti. Küçük çocuk hayatını kaybederken,
Ummuhan Atasoy ve Deniz tedavi altına alındı.
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'in (40) burnunu kıran Selahattin Girgin, iki katlı evin çatısından atlayarak yaşamına

19 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Leyla Sarıgül (1972), 3 yıllık eşi tarafından dövülerek
evden kovulduğunu ve 19 aylık bir çocuğu olduğunu; başvuruda bulunduğu Alibeyköy Polis Karakolu’nda eşi
ile ilgili başvurusunun ciddiye alınmadığını, halen sokaklarda yaşadığını belirterek, yardım talebinde

15 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.G.; 18 yıllık evli ve 6 çocuk annesi olduğunu, evliliği süresince
şinin sürekli alkol aldığını, kendisini ölümle tehdit ettiğini, bunlardan dolayı

çocuklarının psikolojisinin de bozulduğunu belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

26 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Z.E. ; 10 yıldır evli olduğunu, 2’si erkek 1’i kız 3 çocuğunun
olduğunu, eşinin, evliliklerinin 3. gününden bu yana kendisine şiddet uyguladığını; dayak attığını, küfür ve
hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Son olarak 23 Nisan günü gece saat 03.30 sıralarında eşini bir kadınla

bunun üzerine çok şiddetli tartıştıklarını, eşinin sürekli onurunu rencide ettiğini ve

27 Nisan günü İHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda T.Y.; 14 yıldır evli ve 4 çocuğunun olduğunu, buna
karşın eşinin başkasıyla evlenmek istediğini belirtti. Eşinin kendisini kabul etmediğini, aynı şekilde kendi
ailesinin de kabul etmeyeceğini belirterek, gidebileceği hiçbir yerinin de olmadığını beyan etti.

kaktaki kavgada karısını ve kızını dövdüğü için damadı Hasip Öncel’i (37)
bıçakladığı iddia eden Hacı Hüseyin Teksan (76), gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Hanife Teksan (70) ve

nekköy’de ikamet eden Tuncay Güliçer (27), öz annesi Gülbüz Güliçer’i (70),
kendisine para vermediği için bıçaklayarak öldürdü. Polis, aşırı alkollü Tuncay Güliçer’i gözaltına aldı.

ce boşandığı eşi Gümra Çolak’ı,
barışma teklifini kabul etmediği için silahla başından vurdu. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Gümra Çolak,

ve babaları tarafından
sürekli cinsel tacize uğradıklarını, annelerine de sürekli olarak şiddet uyguladığını, anneleri ile evden ayrılmak

inşaat çukurunda boğazı sıkılarak öldürülen

Hüseyin G.(27), kendisini terk edip Bozüyük'ten Antalya'ya gelen eşi Nurdan(21) ile

16 yıllık eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen İsmail K., eşi Semra K.(39) ile
kayınvalidesi Müzeyyen Kılıç'ı sokak ortasında kurşunladı. Ğöğüslerinden yaralanan anne ve kız hastanede

5 Mayıs günü Silifke’de gemici Ali Bilgen (41), eşinin çalıştığı büroda, geçim sıkıntısı yüzünden tartışmaları
ine düşen kadın, olay yerinde

İskenderun ilçesi'nde, yaklaşık bir hafta önce eşi tarafından terk edilen sabıkalı ve işsiz
Selçuk T., 2 çocuğunu uykuda başlarından vurarak öldürürken, 1 kızını da bıçaklayarak ağır yaraladı. 16

10 Mayıs günü Kütahya’nın Yenice köyünde, eşi Ummuhan'ın (29), kendisini komşusu Faruk Deniz'le (32)
aldattığını öne süren Zeynel Atasoy (32), eşini ve Deniz'i av tüfeğiyle yaraladı. Daha sonra elinde tüfekle sokağa

nun oğlu Ahmet Arı'ya da ateş etti. Küçük çocuk hayatını kaybederken,
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10 Mayıs günü İstanbul Bahçeşehir’de Bor Tekstil’in ortağı Ahmet Söyler, odasında uyuyan Bahçeşehir
Üniversitesi öğrencisi kızı Tuğba Söyl
verdi.

14 Haziran günü Bursa İnegöl'de eşiyle tartışan Baki Yetim (34), üç yaşındaki oğlu Furkan'ı bıçaklayarak
öldürdü, eşi Neriman Yetim (31) ve kayınbiraderi Muhsin İlgün’ü de yarala

Gaziantep'te Mehmet Ali Demirbaş (30), tartıştığı eşi Dilek Demirbaş'ı (22) silahla vurarak öldürdü.

20 Haziran günü İstanbul Şişli'de, Rıza C. Adlı kişi, tartıştığı eşi Belgüzar C.’yi (33) İETT otobüsünün içinde
sekiz yerdinden bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Gülizar K.’yi de yaraladı.

Bir süre önce eşini ve baldızını bıçaklayıp 2 ay hapis yatan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan
Murat Akçay, 21 Haziran günü, boşanma davası açan eşi Yeşim Akçay’ı silahla yaraladı, baldızı Öznur
öldürdü. Olayda, Öznur Kara’nın eşi Sabri Kara ve oğulları Batuhan (13) da yaralandı. Tabancasındaki son
kurşunla intihara teşebbüs eden Murat Akçay ise ağır yaralandı.

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir inşaat şirketinde çalışan Ali Bilici (32), e
Cansu’yu vurduktan sonra intihar etti. 25 Haziran günü cesetleri bulunan aile ile ilgili polis ekipleri yaptıkları ön
araştırmada, Bilici'nin ruhsatlı tabancası ile sabaha karşı eşi Nurgül ve kızı Cansu'yu başlarına
sıkarak öldürdükten sonra bir kurşun da kendi başına sıkarak intihar ettiğini tespit ettiler. Olayın gerçekleştiği
yatak odasında bir de üzerine bırakılmış ve Bilici tarafından kaleme alınmış olduğu anlaşılan bir not ve yaklaşık
4 milyar lira para bulundu. Notta "Biz yaşamak istemiyoruz" diye yazıldığı ve Bilici'nin bıraktığı parayla
borçlarının kapatılmasını istediği öğrenildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi'nde oturan Miktad Seçkin (26), 29 Haziran günü, kendisine harçlık vermediği
gerekçesiyle annesi Feride Seçkin'i bıçakladı.

Manisa'nın Soma İlçesi'nde oturan S.Ç, eşi Rakhat Çelik'i öldürerek Balıkesir
güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ç suçunu itiraf etti. (Yeni Şafak

2 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mukadder Sümer(1972); Süleyman Buğdaycı’nın
birinci eşi Kadriye’den çocuğu olmadığı için kendisini kuma aldığını, bu evlilikten 6 çocuklarının olduğunu,
eşinin kendisine sürekli, şiddet uyguladığını, son olarak yaklaşık
kovduğunu, şu anda 14 aylık kızı ile abisinin evinde kaldığını, diğer çocuklarının ise eşinin yanında olduğunu,
kendisine yardım edilmediğini ve durumlarının çok kötü olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu. (İHD
Diyarbakır)

3 Temmuz günü Adana'da, kayınpederi İzzettin K.'nin (71) tüfek zoruyla kendisine 7 yıldır tecavüz ettiğini iddia
eden F.K. (24), kayınpederinden olduğunu söylediği 2 oğluyla polise sığındı. F.K., durumu eşi A.K.'ye (26)
anlattığını iddia ederek “Eşim kayınbabamı bana tecavüz ederken yakaladı. 'Bir daha olmasın' diyerek sesini
çıkarmadı. Daha önce şikâyetçi olacaktım, tehdit ettiler.” Dedi. " F.K.’nin eşi A.K. tecavüzü doğrularken
Savcılık, E.K. (6), E.K.'nin (2) kayınpederden olup olmadığı
verdi ve kayınpeder hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. (Milliyet

6 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda G.U., şu beyanda bulundu: “Eşimle 22 yıldır
evliyim. Bu evlilikten 4 çocuğum var. Eşim uzun yıllardır alkol alıp sürekli bana şiddet uygulamaktadır.
Özellikle 1993 yılında eşim kardeşini kaybettikten sonra psikolojisi çok bozuldu. Sürekli alkol alıyor ve eve
geldiğinde hem çocuklarıma hem bana şiddet uyguluyordu. Beni s
söylüyor. Eşim bana yıllardır psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet uygulamaktadır. Çözüm bulma
konusunda yardımlarınızı diliyorum.” ( İHD Diyarbakır)

8 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı b
yıldır M. Sait Şimşek ile evli olduğunu, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini, bu nedenle
kızının boşanma davası açtığını; ancak aile büyüklerinin araya girmesiyle boşanma
olarak 18 Haziran günü eşiyle tekrar tartışan kızının kendini astığını, bulunduğu odanın kapısının kilitli
olduğunu, kilidin eşi M. Sait Şimşek’te olmasına rağmen kapıyı geç açtığını ve kızının hastanede bir hafta
yattıktan sonra yaşamını yitirdiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

10 Mayıs günü İstanbul Bahçeşehir’de Bor Tekstil’in ortağı Ahmet Söyler, odasında uyuyan Bahçeşehir
Üniversitesi öğrencisi kızı Tuğba Söyler ve eşi Fatma Söyler’i öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son

14 Haziran günü Bursa İnegöl'de eşiyle tartışan Baki Yetim (34), üç yaşındaki oğlu Furkan'ı bıçaklayarak
öldürdü, eşi Neriman Yetim (31) ve kayınbiraderi Muhsin İlgün’ü de yaraladı.

Mehmet Ali Demirbaş (30), tartıştığı eşi Dilek Demirbaş'ı (22) silahla vurarak öldürdü.

Rıza C. Adlı kişi, tartıştığı eşi Belgüzar C.’yi (33) İETT otobüsünün içinde
dü, kayınvalidesi Gülizar K.’yi de yaraladı.

Bir süre önce eşini ve baldızını bıçaklayıp 2 ay hapis yatan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan
Murat Akçay, 21 Haziran günü, boşanma davası açan eşi Yeşim Akçay’ı silahla yaraladı, baldızı Öznur
öldürdü. Olayda, Öznur Kara’nın eşi Sabri Kara ve oğulları Batuhan (13) da yaralandı. Tabancasındaki son
kurşunla intihara teşebbüs eden Murat Akçay ise ağır yaralandı.

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir inşaat şirketinde çalışan Ali Bilici (32), eşi Nurgül Bilici ve yedi yaşındaki kızı
Cansu’yu vurduktan sonra intihar etti. 25 Haziran günü cesetleri bulunan aile ile ilgili polis ekipleri yaptıkları ön
araştırmada, Bilici'nin ruhsatlı tabancası ile sabaha karşı eşi Nurgül ve kızı Cansu'yu başlarına
sıkarak öldürdükten sonra bir kurşun da kendi başına sıkarak intihar ettiğini tespit ettiler. Olayın gerçekleştiği
yatak odasında bir de üzerine bırakılmış ve Bilici tarafından kaleme alınmış olduğu anlaşılan bir not ve yaklaşık

para bulundu. Notta "Biz yaşamak istemiyoruz" diye yazıldığı ve Bilici'nin bıraktığı parayla
borçlarının kapatılmasını istediği öğrenildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi'nde oturan Miktad Seçkin (26), 29 Haziran günü, kendisine harçlık vermediği
le annesi Feride Seçkin'i bıçakladı.

Manisa'nın Soma İlçesi'nde oturan S.Ç, eşi Rakhat Çelik'i öldürerek Balıkesir-Savaştepe yoluna attı. Güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ç suçunu itiraf etti. (Yeni Şafak- 03.07.2004)

yarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mukadder Sümer(1972); Süleyman Buğdaycı’nın
birinci eşi Kadriye’den çocuğu olmadığı için kendisini kuma aldığını, bu evlilikten 6 çocuklarının olduğunu,
eşinin kendisine sürekli, şiddet uyguladığını, son olarak yaklaşık bir ay önce kendisini döverek evden
kovduğunu, şu anda 14 aylık kızı ile abisinin evinde kaldığını, diğer çocuklarının ise eşinin yanında olduğunu,
kendisine yardım edilmediğini ve durumlarının çok kötü olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu. (İHD

3 Temmuz günü Adana'da, kayınpederi İzzettin K.'nin (71) tüfek zoruyla kendisine 7 yıldır tecavüz ettiğini iddia
eden F.K. (24), kayınpederinden olduğunu söylediği 2 oğluyla polise sığındı. F.K., durumu eşi A.K.'ye (26)

ederek “Eşim kayınbabamı bana tecavüz ederken yakaladı. 'Bir daha olmasın' diyerek sesini
çıkarmadı. Daha önce şikâyetçi olacaktım, tehdit ettiler.” Dedi. " F.K.’nin eşi A.K. tecavüzü doğrularken
Savcılık, E.K. (6), E.K.'nin (2) kayınpederden olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılmasına karar
verdi ve kayınpeder hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. (Milliyet-04.07.2004)

6 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda G.U., şu beyanda bulundu: “Eşimle 22 yıldır
n 4 çocuğum var. Eşim uzun yıllardır alkol alıp sürekli bana şiddet uygulamaktadır.

Özellikle 1993 yılında eşim kardeşini kaybettikten sonra psikolojisi çok bozuldu. Sürekli alkol alıyor ve eve
geldiğinde hem çocuklarıma hem bana şiddet uyguluyordu. Beni sürekli kovuyor ve yeniden evlenmek istediğini
söylüyor. Eşim bana yıllardır psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet uygulamaktadır. Çözüm bulma
konusunda yardımlarınızı diliyorum.” ( İHD Diyarbakır)

8 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Medine Üzmez, kızı Elif Şimşek’in(1968) on yedi
yıldır M. Sait Şimşek ile evli olduğunu, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini, bu nedenle
kızının boşanma davası açtığını; ancak aile büyüklerinin araya girmesiyle boşanma davasından vazgeçtiğini, son
olarak 18 Haziran günü eşiyle tekrar tartışan kızının kendini astığını, bulunduğu odanın kapısının kilitli
olduğunu, kilidin eşi M. Sait Şimşek’te olmasına rağmen kapıyı geç açtığını ve kızının hastanede bir hafta

ra yaşamını yitirdiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)
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10 Mayıs günü İstanbul Bahçeşehir’de Bor Tekstil’in ortağı Ahmet Söyler, odasında uyuyan Bahçeşehir
er ve eşi Fatma Söyler’i öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son

14 Haziran günü Bursa İnegöl'de eşiyle tartışan Baki Yetim (34), üç yaşındaki oğlu Furkan'ı bıçaklayarak

Mehmet Ali Demirbaş (30), tartıştığı eşi Dilek Demirbaş'ı (22) silahla vurarak öldürdü.

Rıza C. Adlı kişi, tartıştığı eşi Belgüzar C.’yi (33) İETT otobüsünün içinde

Bir süre önce eşini ve baldızını bıçaklayıp 2 ay hapis yatan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan
Murat Akçay, 21 Haziran günü, boşanma davası açan eşi Yeşim Akçay’ı silahla yaraladı, baldızı Öznur Kara’yı
öldürdü. Olayda, Öznur Kara’nın eşi Sabri Kara ve oğulları Batuhan (13) da yaralandı. Tabancasındaki son

şi Nurgül Bilici ve yedi yaşındaki kızı
Cansu’yu vurduktan sonra intihar etti. 25 Haziran günü cesetleri bulunan aile ile ilgili polis ekipleri yaptıkları ön
araştırmada, Bilici'nin ruhsatlı tabancası ile sabaha karşı eşi Nurgül ve kızı Cansu'yu başlarına birer kurşun
sıkarak öldürdükten sonra bir kurşun da kendi başına sıkarak intihar ettiğini tespit ettiler. Olayın gerçekleştiği
yatak odasında bir de üzerine bırakılmış ve Bilici tarafından kaleme alınmış olduğu anlaşılan bir not ve yaklaşık

para bulundu. Notta "Biz yaşamak istemiyoruz" diye yazıldığı ve Bilici'nin bıraktığı parayla

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi'nde oturan Miktad Seçkin (26), 29 Haziran günü, kendisine harçlık vermediği

Savaştepe yoluna attı. Güvenlik

yarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mukadder Sümer(1972); Süleyman Buğdaycı’nın
birinci eşi Kadriye’den çocuğu olmadığı için kendisini kuma aldığını, bu evlilikten 6 çocuklarının olduğunu,

bir ay önce kendisini döverek evden
kovduğunu, şu anda 14 aylık kızı ile abisinin evinde kaldığını, diğer çocuklarının ise eşinin yanında olduğunu,
kendisine yardım edilmediğini ve durumlarının çok kötü olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu. (İHD

3 Temmuz günü Adana'da, kayınpederi İzzettin K.'nin (71) tüfek zoruyla kendisine 7 yıldır tecavüz ettiğini iddia
eden F.K. (24), kayınpederinden olduğunu söylediği 2 oğluyla polise sığındı. F.K., durumu eşi A.K.'ye (26)

ederek “Eşim kayınbabamı bana tecavüz ederken yakaladı. 'Bir daha olmasın' diyerek sesini
çıkarmadı. Daha önce şikâyetçi olacaktım, tehdit ettiler.” Dedi. " F.K.’nin eşi A.K. tecavüzü doğrularken

nın belirlenmesi için DNA testi yapılmasına karar

6 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda G.U., şu beyanda bulundu: “Eşimle 22 yıldır
n 4 çocuğum var. Eşim uzun yıllardır alkol alıp sürekli bana şiddet uygulamaktadır.

Özellikle 1993 yılında eşim kardeşini kaybettikten sonra psikolojisi çok bozuldu. Sürekli alkol alıyor ve eve
ürekli kovuyor ve yeniden evlenmek istediğini

söylüyor. Eşim bana yıllardır psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet uygulamaktadır. Çözüm bulma

aşvuruda Medine Üzmez, kızı Elif Şimşek’in(1968) on yedi
yıldır M. Sait Şimşek ile evli olduğunu, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini, bu nedenle

davasından vazgeçtiğini, son
olarak 18 Haziran günü eşiyle tekrar tartışan kızının kendini astığını, bulunduğu odanın kapısının kilitli
olduğunu, kilidin eşi M. Sait Şimşek’te olmasına rağmen kapıyı geç açtığını ve kızının hastanede bir hafta



74 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

19 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Rahime Kan(1967); 1985 yılında İsmail Özgezer ile
evlendiğini ve iki çocuk annesi olduğunu, 5
etmiştir. Eşinin kumar oynadığını ve alkolü eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, uygulanan
şiddetten dolayı vücudunun her tarafının morardığını ve bundan dolayı üç gün yataktan çıkamadığını ve eşi
tarafından doktora götürülerek merdivenden düştüğü iddiasında bulunduğunu ifade etmiştir. Kan, 2004 yılında
eşinden boşandığını; ancak halen eşi ile aynı evi paylaştığını, törelerden dolayı ailesinin yanına gidemediğini
belirterek, yardım talebinde bulunmuştur.

20 Temmuz günü Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Yorganlı köyünde oturan Ferzende Alır, çocuklarını
görmeye gelen iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Nemciye Alır’ı İran sınırında bulunan Yavuzlar ile Yukarı Balçıklı
köyü arasında yer alan bir bölgede, üzerine mazot dö
itirafta bulunan Ferzende Alır’ın kaçtığı belirtildi. (21.07.2004 Ülkede Özgür Gündem)

Batman Kültür mahallesinde oturan ve sinir hastası olduğu iddia edilen A. Kerim Yalçın (60), eşi Emine
Yalçın’ı, 29 Ağustos günü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (İHD Batman)

Ankara Etimesgut’ta oturan Bülent Karameşe, 8 aylık hamile eşi Selma Karameşe’yi 6 Temmuz günü döverek
öldürdü. (Hürriyet-07.07.2004)

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'
belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Melahat T'yi tabancayla vurarark öldürdü.

13 Temmuz günü Sivas’ın Gemerek ilçesinde, polis memuru İlhami Duman (30) aralarında geçimsiz
ve babasının evine giden eşi Canan Duman’ı (23) silahla öldürdü.

Denizli’de 3 yıldır psikolojik tedavi gören işsiz Hüseyin O.(44), 15 Temmuz günü tartıştığı tekstil işçisi eşi
Sevim O.’yu (37) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin
Okşak’ın göğsüne aldığı darbeyle öldüğü belirtildi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde koca şiddetine maruz kalan Metine Ağırman (55), 26 Temmuz günü kızı Türkan
Ağırman (18) ile birlikte Diyarbakır Surlarına sığındı. Babası tarafından evden kovulduklarını belirten Türkan
Ağırman "Babam bize çok zulüm ediyordu. Her gün annemi dövüyordu. Bizden evden çıkmamızı istiyordu.
Başka bir kadın getireceğini söylüyordu. Bize bıçakla saldır
olmadığı için surlarda yatıp kalkıyoruz. Dilenerek yaşamımızı idame ediyoruz. İki erkek kardeşim vardı biri
kanser olduğu için bir ay önce öldü. Diğeri de Manisa'da askerlik yapıyor. Zabıtalar beni yurda götürme
istediler. Ama ben gitmek istemiyorum. Israr edince surlara çıkıp atlamak istedim. Sonra ikna edip indirdiler.
Nusaybin'e gitmeyi düşünmüyoruz. Burada kalıp sonumuzu bekleyeceğiz." (29.07.2004

30 Temmuz günü Aydın Söke'de, ikamet eden
(25) tabancasıyla öldürdü. (Sabah-31.07.2004)

Ankara Mamak’ta oturan Figen Ü., 1 Ağustos günü Mamak Merkez Karakolu’na başvurarak kocasının ailesi ile
birlikte kendisini dövdüğünü belirtti.
sonra adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı. (Hürriyet

Ankara Küçükesat’ta, yatalak hasta olduğu bildirilen Necla Atlan (75), yeğeni Soner U. Tarafından 3 Ağustos
günü bıçakla öldürüldü. Soner U, ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, bakımını üstlendiği halasıyla tartıştığını,
daha sonra halasını bıçakla öldürerek evi ateşe verdiğini belirtti. (Sabah

Gaziantep’te 3 Ağustos günü, Selçuk Polat (20) isimli kişi 3
Polat’ı (55) boğazını keserek öldürdü. (Hürriyet

Ankara Keçiören’de oturan Yeliz Ç. (23), 6 Ağustos günü Esertepe Karakolu’na başvurarak kocasının kendisini
dövdüğünü ve şikayetçi olduğunu beli
aldı. (Hürriyet-07.08.04)

Afyon’un Nuribey beldesinde H.B. (22) adlı bir kişi, 9 Ağustos günü tartıştığı Gönül B. adlı ablasını tabancayla
başından burarak öldürdü. (Evrensel
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19 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Rahime Kan(1967); 1985 yılında İsmail Özgezer ile
evlendiğini ve iki çocuk annesi olduğunu, 5-6 yıldan bu yana evliliğinde ciddi sorunlar yaşan
etmiştir. Eşinin kumar oynadığını ve alkolü eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, uygulanan
şiddetten dolayı vücudunun her tarafının morardığını ve bundan dolayı üç gün yataktan çıkamadığını ve eşi

rülerek merdivenden düştüğü iddiasında bulunduğunu ifade etmiştir. Kan, 2004 yılında
eşinden boşandığını; ancak halen eşi ile aynı evi paylaştığını, törelerden dolayı ailesinin yanına gidemediğini
belirterek, yardım talebinde bulunmuştur.

ünü Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Yorganlı köyünde oturan Ferzende Alır, çocuklarını
görmeye gelen iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Nemciye Alır’ı İran sınırında bulunan Yavuzlar ile Yukarı Balçıklı
köyü arasında yer alan bir bölgede, üzerine mazot dökerek diri diri yaktı.Olaydan sonra köy muhtarını arayarak
itirafta bulunan Ferzende Alır’ın kaçtığı belirtildi. (21.07.2004 Ülkede Özgür Gündem)

Batman Kültür mahallesinde oturan ve sinir hastası olduğu iddia edilen A. Kerim Yalçın (60), eşi Emine
alçın’ı, 29 Ağustos günü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (İHD Batman)

Ankara Etimesgut’ta oturan Bülent Karameşe, 8 aylık hamile eşi Selma Karameşe’yi 6 Temmuz günü döverek

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde diş doktoru olduğu Feridun T, 11 Temmuz günü, henüz
belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Melahat T'yi tabancayla vurarark öldürdü. (Milliyet

13 Temmuz günü Sivas’ın Gemerek ilçesinde, polis memuru İlhami Duman (30) aralarında geçimsiz
ve babasının evine giden eşi Canan Duman’ı (23) silahla öldürdü. (Hürriyet-14.07.2004)

Denizli’de 3 yıldır psikolojik tedavi gören işsiz Hüseyin O.(44), 15 Temmuz günü tartıştığı tekstil işçisi eşi
Sevim O.’yu (37) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin tartışma sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığı ve Sevim
Okşak’ın göğsüne aldığı darbeyle öldüğü belirtildi. (Hürriyet-16.07.2004)

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde koca şiddetine maruz kalan Metine Ağırman (55), 26 Temmuz günü kızı Türkan
e birlikte Diyarbakır Surlarına sığındı. Babası tarafından evden kovulduklarını belirten Türkan

Ağırman "Babam bize çok zulüm ediyordu. Her gün annemi dövüyordu. Bizden evden çıkmamızı istiyordu.
Başka bir kadın getireceğini söylüyordu. Bize bıçakla saldırıyordu. Bizi evden kovunca sahip çıkan kimse
olmadığı için surlarda yatıp kalkıyoruz. Dilenerek yaşamımızı idame ediyoruz. İki erkek kardeşim vardı biri
kanser olduğu için bir ay önce öldü. Diğeri de Manisa'da askerlik yapıyor. Zabıtalar beni yurda götürme
istediler. Ama ben gitmek istemiyorum. Israr edince surlara çıkıp atlamak istedim. Sonra ikna edip indirdiler.
Nusaybin'e gitmeyi düşünmüyoruz. Burada kalıp sonumuzu bekleyeceğiz." (29.07.2004-DİHA)

30 Temmuz günü Aydın Söke'de, ikamet eden Selim Tuntaş (29), 4 gün sonra doğum yapacak eşi Sultan Tuntaş'ı
31.07.2004)

Ankara Mamak’ta oturan Figen Ü., 1 Ağustos günü Mamak Merkez Karakolu’na başvurarak kocasının ailesi ile
birlikte kendisini dövdüğünü belirtti. 4 aylık hamile Figen Ü’ye 5 gün iş göremez raporu verildi. Zanlılar daha
sonra adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı. (Hürriyet-02.08.04)

Ankara Küçükesat’ta, yatalak hasta olduğu bildirilen Necla Atlan (75), yeğeni Soner U. Tarafından 3 Ağustos
ıçakla öldürüldü. Soner U, ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, bakımını üstlendiği halasıyla tartıştığını,

daha sonra halasını bıçakla öldürerek evi ateşe verdiğini belirtti. (Sabah-04.08.04)

Gaziantep’te 3 Ağustos günü, Selçuk Polat (20) isimli kişi 3 altın bileziğini almak istediği, üvey annesi Cemile
Polat’ı (55) boğazını keserek öldürdü. (Hürriyet-04.08.04)

Ankara Keçiören’de oturan Yeliz Ç. (23), 6 Ağustos günü Esertepe Karakolu’na başvurarak kocasının kendisini
dövdüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yeliz Ç., 2 gün iş göremez raporu

Afyon’un Nuribey beldesinde H.B. (22) adlı bir kişi, 9 Ağustos günü tartıştığı Gönül B. adlı ablasını tabancayla
başından burarak öldürdü. (Evrensel-10.08.04)
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19 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Rahime Kan(1967); 1985 yılında İsmail Özgezer ile
6 yıldan bu yana evliliğinde ciddi sorunlar yaşandığını ifade

etmiştir. Eşinin kumar oynadığını ve alkolü eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, uygulanan
şiddetten dolayı vücudunun her tarafının morardığını ve bundan dolayı üç gün yataktan çıkamadığını ve eşi

rülerek merdivenden düştüğü iddiasında bulunduğunu ifade etmiştir. Kan, 2004 yılında
eşinden boşandığını; ancak halen eşi ile aynı evi paylaştığını, törelerden dolayı ailesinin yanına gidemediğini

ünü Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Yorganlı köyünde oturan Ferzende Alır, çocuklarını
görmeye gelen iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Nemciye Alır’ı İran sınırında bulunan Yavuzlar ile Yukarı Balçıklı

kerek diri diri yaktı.Olaydan sonra köy muhtarını arayarak

Batman Kültür mahallesinde oturan ve sinir hastası olduğu iddia edilen A. Kerim Yalçın (60), eşi Emine

Ankara Etimesgut’ta oturan Bülent Karameşe, 8 aylık hamile eşi Selma Karameşe’yi 6 Temmuz günü döverek

nde diş doktoru olduğu Feridun T, 11 Temmuz günü, henüz
(Milliyet-12.07.2004)

13 Temmuz günü Sivas’ın Gemerek ilçesinde, polis memuru İlhami Duman (30) aralarında geçimsizlik bulunan

Denizli’de 3 yıldır psikolojik tedavi gören işsiz Hüseyin O.(44), 15 Temmuz günü tartıştığı tekstil işçisi eşi
tartışma sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığı ve Sevim

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde koca şiddetine maruz kalan Metine Ağırman (55), 26 Temmuz günü kızı Türkan
e birlikte Diyarbakır Surlarına sığındı. Babası tarafından evden kovulduklarını belirten Türkan

Ağırman "Babam bize çok zulüm ediyordu. Her gün annemi dövüyordu. Bizden evden çıkmamızı istiyordu.
ıyordu. Bizi evden kovunca sahip çıkan kimse

olmadığı için surlarda yatıp kalkıyoruz. Dilenerek yaşamımızı idame ediyoruz. İki erkek kardeşim vardı biri
kanser olduğu için bir ay önce öldü. Diğeri de Manisa'da askerlik yapıyor. Zabıtalar beni yurda götürmek
istediler. Ama ben gitmek istemiyorum. Israr edince surlara çıkıp atlamak istedim. Sonra ikna edip indirdiler.

DİHA)

Selim Tuntaş (29), 4 gün sonra doğum yapacak eşi Sultan Tuntaş'ı

Ankara Mamak’ta oturan Figen Ü., 1 Ağustos günü Mamak Merkez Karakolu’na başvurarak kocasının ailesi ile
4 aylık hamile Figen Ü’ye 5 gün iş göremez raporu verildi. Zanlılar daha

Ankara Küçükesat’ta, yatalak hasta olduğu bildirilen Necla Atlan (75), yeğeni Soner U. Tarafından 3 Ağustos
ıçakla öldürüldü. Soner U, ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, bakımını üstlendiği halasıyla tartıştığını,

altın bileziğini almak istediği, üvey annesi Cemile

Ankara Keçiören’de oturan Yeliz Ç. (23), 6 Ağustos günü Esertepe Karakolu’na başvurarak kocasının kendisini
rtti. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yeliz Ç., 2 gün iş göremez raporu

Afyon’un Nuribey beldesinde H.B. (22) adlı bir kişi, 9 Ağustos günü tartıştığı Gönül B. adlı ablasını tabancayla
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Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık köyünde 13 Ağustos günü, tarlasını satmak istemeyen annesiyle kavga
eden B.B. (31), annesi Emriye B'nin (50) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Van'da Ferzende Alır adlı koca, 7 aylık hamile ola
mazot dökerek yaktı. Özalp ilçesi Yavuzlar köyünde yaşayan Nazime Alır, eşinin kendisini dövdüğü için 3 yıl
önce ailesinin yanına gitti. Daha sonra geri dönen Alır, hamile kaldı. Eşini tekrar d
Alır, 17 Temmuz günü gezme bahanesiyle köyün taşlık alanına götürdü. Ardından el ve ayaklarını bağlayıp
ağzını bantladığı eşini, üzerine mazot dökerek diri diri ateşe verdi. (Milliyet

Manisa’nın Salihli ilçesinde Şerif C
Polise teslim olan Cantürk, ‘Annem defalarca intihar girişiminde bulundu. Kendisini öldürmemi istiyordu. ‘Beni
öldürmezsen hakkımı helal etmem’ diyordu. Şuurumu kaybettim’ dedi. (Hürr

Zonguldak’ın Kozlu beldesinde Ramis Gökdemir (41), ikinci kez ayrıldığı eşi Nilgün Genç’i (37), 16 Ağustos
günü evdeki malların paylaşımı için buluştukları sırada çkan tartışma sonucu ruhsatsız silahı ile öldürdü. Oalyda
Nilgün Genç’in kız kardeşi Nazan Genç de (34) sağ bacağından vuruldu. (Hürriyet

17 Ağustos günü Konya’da kızlarını ziyaret ettikten sonra Ankara’ya dönen karı
arasında çıkan tartışma sonrası, otomobili boş bir arazide durduran H.C. karı
18.08.04)

Van'da bunalım geçirdiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle birkaç gün önce Hakkari'de bir hocaya
götürülüp, muska yazdırılan Mehmet Sahı Camiye (32), 17 ağustos günü beş çocuğunun annesi ve 2 aylık
hamile olan eşi Zahide Camiye'yi (39) iple boğarak öldürdü.

Ankara Yenimahalle’de oturan Ayfer C. (28), 18 Ağustos günü Şentepe Karakolu’na başvurarak, kocası Nuri
C’nin kendisini ve 4 yaşındaki kızını dövdüğünü belirtti. “Aile fertlerin
Adliyeye sevk edilenBuri C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Hürriyet

Kırklareli'nin Vatan Caddesi Pınar mahallesinde oturan Enver Gültekin (60), Almanya'dan ziyaretine gelen oğlu
Ersin Gültekin (33), gelini Hale Gültekin (31), karısı Ayşe Gültekin (60) ile torunları Ayşe (12) ile Ender
Gültekin'i (8), 21 Ağustos günü aralarında geçen tartışma sonucu tabancayla öldürdü. (Hürriyet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyün
yaşadığı binanın birinci katını 23 Ağustos günü benzin dökerek yaktı. Sultan Demir çıkan yangın sonucu
ölürken, İbrahim Demir sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (Yeni Şafak

23 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda, Halim Seyvan (43) isimli kişi tartıştığı eşi Bahar Seyvan’ı silahla
öldürmek isterken araya giren eşinin teyzesi Güllü Gönül'ü (35) öldürdü. (Milliyet

Kastamonu’da egzoz tamirciliği yapan İsmail Küçükoğlu (59), 26 Ağ
Şerbetçi’yi (37) silahı ile vurmak istereken, eşini korumak isteyen kızı Dilek Şerbetçi’yi (30) öldürdü. (Hürriyet
27.08.04)

İstanbul’da 4 Eylül günü, Gülbin Akbaş adlı kadın eşinin kendisini dövdüğünü belirtti. Akbaş,
evime gelerek zinanın suç sayılması için başlattığım kampanyaya tepki gösterdi ve ‘Sen üzerine vazife olmayan
işlere niye karışıyorsun’ diye, tekme tokat dövdü. Çığlıklarımı duyan, komşularım yardıma koştu ve beni
kurtardılar. Bu adamın mahkeme kararı ile benim evime bile yaklaşması yasak. Birilerin bu adama dur demesi
lazım. Şikayetçi olacağım” dedi. (Hürriyet

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ağabeyi Embiye Başaran'ı öldürmek suçundan yattığı cezaevinden afla çıkan
İbrahim Başaran (62), 5 Eylül günü, önce eşi Hasiye Başaran'ı (49) ardından ağabeyi Embiye Başaran'ın eşi
Şerife Başaran'ı (64) silahla öldürdü. (Yeni Şafak

Adana’da 1 Eylül günü, örgüt üyeliğinden 8 yıl hapis yatan ve psikolojik tedavi gören Ergün Çelik, áşık o
ancak evlenme teklifini reddettiği amcasının kızı Nermin Çelik’i (30) tabancayla, annesi Safiye Çelik’i de (59)
bıçakla öldürdü. Ergün Çelik daha sonra silahla intihar etti. (Hürriyet
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Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık köyünde 13 Ağustos günü, tarlasını satmak istemeyen annesiyle kavga
eden B.B. (31), annesi Emriye B'nin (50) boğazını bıçakla keserek öldürdü. (Sabah-14.08.04)

Van'da Ferzende Alır adlı koca, 7 aylık hamile olan, 2 çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Nazime Alır'ı (27) üzerine
mazot dökerek yaktı. Özalp ilçesi Yavuzlar köyünde yaşayan Nazime Alır, eşinin kendisini dövdüğü için 3 yıl
önce ailesinin yanına gitti. Daha sonra geri dönen Alır, hamile kaldı. Eşini tekrar dövmeye başlayan Ferzende
Alır, 17 Temmuz günü gezme bahanesiyle köyün taşlık alanına götürdü. Ardından el ve ayaklarını bağlayıp
ağzını bantladığı eşini, üzerine mazot dökerek diri diri ateşe verdi. (Milliyet-17.08.04)

Manisa’nın Salihli ilçesinde Şerif Cantürk (22), annesi Fidan Uysal’ı (41) boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Polise teslim olan Cantürk, ‘Annem defalarca intihar girişiminde bulundu. Kendisini öldürmemi istiyordu. ‘Beni
öldürmezsen hakkımı helal etmem’ diyordu. Şuurumu kaybettim’ dedi. (Hürriyet-18.08.04)

Zonguldak’ın Kozlu beldesinde Ramis Gökdemir (41), ikinci kez ayrıldığı eşi Nilgün Genç’i (37), 16 Ağustos
günü evdeki malların paylaşımı için buluştukları sırada çkan tartışma sonucu ruhsatsız silahı ile öldürdü. Oalyda

kardeşi Nazan Genç de (34) sağ bacağından vuruldu. (Hürriyet-18.08.04)

17 Ağustos günü Konya’da kızlarını ziyaret ettikten sonra Ankara’ya dönen karı-koca H.C. (53) ve E.C. (51)
arasında çıkan tartışma sonrası, otomobili boş bir arazide durduran H.C. karısını bıçakla yaraladı. (Yeni Şafak

Van'da bunalım geçirdiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle birkaç gün önce Hakkari'de bir hocaya
götürülüp, muska yazdırılan Mehmet Sahı Camiye (32), 17 ağustos günü beş çocuğunun annesi ve 2 aylık
amile olan eşi Zahide Camiye'yi (39) iple boğarak öldürdü. (Sabah-19.08.2004)

Ankara Yenimahalle’de oturan Ayfer C. (28), 18 Ağustos günü Şentepe Karakolu’na başvurarak, kocası Nuri
C’nin kendisini ve 4 yaşındaki kızını dövdüğünü belirtti. “Aile fertlerine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla
Adliyeye sevk edilenBuri C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Hürriyet-20. 08.2004)

Kırklareli'nin Vatan Caddesi Pınar mahallesinde oturan Enver Gültekin (60), Almanya'dan ziyaretine gelen oğlu
tekin (33), gelini Hale Gültekin (31), karısı Ayşe Gültekin (60) ile torunları Ayşe (12) ile Ender

Gültekin'i (8), 21 Ağustos günü aralarında geçen tartışma sonucu tabancayla öldürdü. (Hürriyet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyünde İbrahim Demir (83), dargın olduğu eşi Sultan Demir'in (74)
yaşadığı binanın birinci katını 23 Ağustos günü benzin dökerek yaktı. Sultan Demir çıkan yangın sonucu
ölürken, İbrahim Demir sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (Yeni Şafak-24.08.04)

s günü İstanbul Beyoğlu'nda, Halim Seyvan (43) isimli kişi tartıştığı eşi Bahar Seyvan’ı silahla
öldürmek isterken araya giren eşinin teyzesi Güllü Gönül'ü (35) öldürdü. (Milliyet-24.08.04)

Kastamonu’da egzoz tamirciliği yapan İsmail Küçükoğlu (59), 26 Ağustos günü, tartıştığı damadı Atilla
Şerbetçi’yi (37) silahı ile vurmak istereken, eşini korumak isteyen kızı Dilek Şerbetçi’yi (30) öldürdü. (Hürriyet

İstanbul’da 4 Eylül günü, Gülbin Akbaş adlı kadın eşinin kendisini dövdüğünü belirtti. Akbaş,
evime gelerek zinanın suç sayılması için başlattığım kampanyaya tepki gösterdi ve ‘Sen üzerine vazife olmayan
işlere niye karışıyorsun’ diye, tekme tokat dövdü. Çığlıklarımı duyan, komşularım yardıma koştu ve beni

e kararı ile benim evime bile yaklaşması yasak. Birilerin bu adama dur demesi
lazım. Şikayetçi olacağım” dedi. (Hürriyet-05.09.2004)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ağabeyi Embiye Başaran'ı öldürmek suçundan yattığı cezaevinden afla çıkan
), 5 Eylül günü, önce eşi Hasiye Başaran'ı (49) ardından ağabeyi Embiye Başaran'ın eşi

Şerife Başaran'ı (64) silahla öldürdü. (Yeni Şafak-06.09.2004)

Adana’da 1 Eylül günü, örgüt üyeliğinden 8 yıl hapis yatan ve psikolojik tedavi gören Ergün Çelik, áşık o
ancak evlenme teklifini reddettiği amcasının kızı Nermin Çelik’i (30) tabancayla, annesi Safiye Çelik’i de (59)
bıçakla öldürdü. Ergün Çelik daha sonra silahla intihar etti. (Hürriyet-03.09.2004)
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Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık köyünde 13 Ağustos günü, tarlasını satmak istemeyen annesiyle kavga
14.08.04)

n, 2 çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Nazime Alır'ı (27) üzerine
mazot dökerek yaktı. Özalp ilçesi Yavuzlar köyünde yaşayan Nazime Alır, eşinin kendisini dövdüğü için 3 yıl

övmeye başlayan Ferzende
Alır, 17 Temmuz günü gezme bahanesiyle köyün taşlık alanına götürdü. Ardından el ve ayaklarını bağlayıp

antürk (22), annesi Fidan Uysal’ı (41) boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Polise teslim olan Cantürk, ‘Annem defalarca intihar girişiminde bulundu. Kendisini öldürmemi istiyordu. ‘Beni

18.08.04)

Zonguldak’ın Kozlu beldesinde Ramis Gökdemir (41), ikinci kez ayrıldığı eşi Nilgün Genç’i (37), 16 Ağustos
günü evdeki malların paylaşımı için buluştukları sırada çkan tartışma sonucu ruhsatsız silahı ile öldürdü. Oalyda

18.08.04)

koca H.C. (53) ve E.C. (51)
sını bıçakla yaraladı. (Yeni Şafak-

Van'da bunalım geçirdiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle birkaç gün önce Hakkari'de bir hocaya
götürülüp, muska yazdırılan Mehmet Sahı Camiye (32), 17 ağustos günü beş çocuğunun annesi ve 2 aylık

Ankara Yenimahalle’de oturan Ayfer C. (28), 18 Ağustos günü Şentepe Karakolu’na başvurarak, kocası Nuri
e kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla

20. 08.2004)

Kırklareli'nin Vatan Caddesi Pınar mahallesinde oturan Enver Gültekin (60), Almanya'dan ziyaretine gelen oğlu
tekin (33), gelini Hale Gültekin (31), karısı Ayşe Gültekin (60) ile torunları Ayşe (12) ile Ender

Gültekin'i (8), 21 Ağustos günü aralarında geçen tartışma sonucu tabancayla öldürdü. (Hürriyet-22.08.04)

de İbrahim Demir (83), dargın olduğu eşi Sultan Demir'in (74)
yaşadığı binanın birinci katını 23 Ağustos günü benzin dökerek yaktı. Sultan Demir çıkan yangın sonucu

s günü İstanbul Beyoğlu'nda, Halim Seyvan (43) isimli kişi tartıştığı eşi Bahar Seyvan’ı silahla
24.08.04)

ustos günü, tartıştığı damadı Atilla
Şerbetçi’yi (37) silahı ile vurmak istereken, eşini korumak isteyen kızı Dilek Şerbetçi’yi (30) öldürdü. (Hürriyet-

İstanbul’da 4 Eylül günü, Gülbin Akbaş adlı kadın eşinin kendisini dövdüğünü belirtti. Akbaş, “Ali, bugün
evime gelerek zinanın suç sayılması için başlattığım kampanyaya tepki gösterdi ve ‘Sen üzerine vazife olmayan
işlere niye karışıyorsun’ diye, tekme tokat dövdü. Çığlıklarımı duyan, komşularım yardıma koştu ve beni

e kararı ile benim evime bile yaklaşması yasak. Birilerin bu adama dur demesi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ağabeyi Embiye Başaran'ı öldürmek suçundan yattığı cezaevinden afla çıkan
), 5 Eylül günü, önce eşi Hasiye Başaran'ı (49) ardından ağabeyi Embiye Başaran'ın eşi

Adana’da 1 Eylül günü, örgüt üyeliğinden 8 yıl hapis yatan ve psikolojik tedavi gören Ergün Çelik, áşık olduğu
ancak evlenme teklifini reddettiği amcasının kızı Nermin Çelik’i (30) tabancayla, annesi Safiye Çelik’i de (59)
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İstanbul Kadıköy'de, eşini tehdit ettiği gerekçesiyle
yasakladığı H.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi T.K’yi 12 Eylül günü evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.
(Radikal-13.09.2004)

İstanbul Fatih’te emekli astsubay Mustafa Karaçol, 19 Eylül günü Kocamustafa
Köstek'e evidinde bulunan eşi Arzu Karaçol, kayınpederi Mustafa Köstek, kayınvalidesi Saliha Köstek ile
baldızı Aslı Köstek'i silahla öldürdü. Karaçol, daha sonra aynı silahla intihar etti.
19.09.2004)

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık
(32)'ı, daha sonra aynı okulda öğrenci o
intihar etti (Sabah-19.09.2004)

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Altındağ semtinde Zafer B. adlı bir kişi, 19 Eylül günü bilinmeyen bir nedenle
çıkan kavga sonucu eşi Fahriye B. (25) ve ka
20.09.2004)

Bandırma'da oturan emekli hava astsubay İsmail Duymaz, 25 Eylül günü 19 yıllık eşi Hanife Duymaz'ı (56)
döverek felç etti. İsmail Duymaz eşinin kardeşine telefon ederek, "Ben
Gidin alın" dedi. Ablasının evine giden kardeşleri, Duymaz'ı baygın halde buldu. Sağ tarafı felç olan ve
konuşamayan Duymaz, tedaviye alındı. Kızı Şahinde Ünal, "Babam, annemi daha önce de dövdü. cezasını
çekmesini istiyorum" dedi. (Milliyet

Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Mahsut Kara (65), 27 Eylül günü, kahvaltıda tartıştığı
eşi Hatice Kara (63) ile baldızı Hasibe Emiltaş'ı (62) önce bıçaklayıp daha sonra da boyunlarını keserek öldürd
(Sabah-28.09.2004)

Şankıurfa’da 27 Eylül günü, Mustafa Çakallı (35), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası
açan 9 yıllık eşi İsmet Çakallı’yı (29), mutfakta bıçakla boğazını keserek öldürdü. (Hürriyet

Adana’da 1 Ekim günü, altı ay önce eşi bir cinayete kurban giden Yeşim Özkan (33) isimli kadın, Mersin'deki
baba evine dönmek isteyince kayınbiraderleri Ali ve Aşkın tarafından vurularak öldürüldü. (Sabah

Adana'da Ümit Ekmekçi (28) isimli kişi, 12 yıllık eşi
ateş ederek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra yakınlarını telefonla arayan Ümit Ekmekçi, "Sabiha'yı öldürdüm.
Daha sonra sizi arayacağım" dedikten sonra kaçtı.

S.U, 14 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ikinci evliliği yaptığı eşi tarafından sürekli
olarak dövüldüğünü, eşinin iki ay önce kendisini döverek sokağa attığını, belirtti. (İHD Diyarbakır)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 19 yıllık kocası İsmail Duymaz tara
Hanife Duymaz (56) 15 Ekim günü yaşamını yitirdi. (BİRGÜN

18 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.K, 5 yıldır evli ve iki çocuğu olduğunu, eşinin
sürekli kendisini dövdüğünü, alkol
üzerine yaşanan tartışma sonucu, kendini çok feci dövdüğünü, kaburgasının ezildiğini, eşinin kendisini evden
kovduğunu ve kız kardeşini de dövdüğünü, boşanmak istediğini ancak eşinin
vermediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Kütahya’da görücü usulüyle tanışarak 10 Ekim günü evlenen Safa Uygun (62), 18 Ekim günü evlerinde çıkan
tartışma sonrası eşi Ayşe Uygun’u (40) tabancayla ateş ederek başından yaraladı. Uygun
yaşamına son verdi. (Hürriyet-19.10.04)

Bartın merkeze bağlı Mamak Köyü’nde yaşayan emekli madenci Raci Özçelik (57), kendisinden boşanmaya
yanaşmayan 20 yıllık eşi Maviş Özçelik’i (50) 2 kiralık katil tutarak öldürttü. (Hürriyet

M.Z. 28 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi tarafından sürekli hakarete uğradığını,
kaba dayağa maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirterek yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)
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İstanbul Kadıköy'de, eşini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemenin evine 200 metreden fazla yaklaşmasını
yasakladığı H.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi T.K’yi 12 Eylül günü evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

emekli astsubay Mustafa Karaçol, 19 Eylül günü Kocamustafapaşa'da oturan kayınpederi Fikret
Köstek'e evidinde bulunan eşi Arzu Karaçol, kayınpederi Mustafa Köstek, kayınvalidesi Saliha Köstek ile
baldızı Aslı Köstek'i silahla öldürdü. Karaçol, daha sonra aynı silahla intihar etti. (Sabah

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık
(32)'ı, daha sonra aynı okulda öğrenci olan kızı Ceran Yanık'ı (12) vurdu. Yanık, ardından aynı tabancayla

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Altındağ semtinde Zafer B. adlı bir kişi, 19 Eylül günü bilinmeyen bir nedenle
çıkan kavga sonucu eşi Fahriye B. (25) ve kayınvalidesi Naciye Ölden'i (51), pompalı tüfekle öldürdü. (Hürriyet

Bandırma'da oturan emekli hava astsubay İsmail Duymaz, 25 Eylül günü 19 yıllık eşi Hanife Duymaz'ı (56)
döverek felç etti. İsmail Duymaz eşinin kardeşine telefon ederek, "Ben uzak bir yerdeyim. Ablanızı dövdüm.
Gidin alın" dedi. Ablasının evine giden kardeşleri, Duymaz'ı baygın halde buldu. Sağ tarafı felç olan ve
konuşamayan Duymaz, tedaviye alındı. Kızı Şahinde Ünal, "Babam, annemi daha önce de dövdü. cezasını

yorum" dedi. (Milliyet-26.09.2004)

Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Mahsut Kara (65), 27 Eylül günü, kahvaltıda tartıştığı
eşi Hatice Kara (63) ile baldızı Hasibe Emiltaş'ı (62) önce bıçaklayıp daha sonra da boyunlarını keserek öldürd

Şankıurfa’da 27 Eylül günü, Mustafa Çakallı (35), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası
açan 9 yıllık eşi İsmet Çakallı’yı (29), mutfakta bıçakla boğazını keserek öldürdü. (Hürriyet

günü, altı ay önce eşi bir cinayete kurban giden Yeşim Özkan (33) isimli kadın, Mersin'deki
baba evine dönmek isteyince kayınbiraderleri Ali ve Aşkın tarafından vurularak öldürüldü. (Sabah

Adana'da Ümit Ekmekçi (28) isimli kişi, 12 yıllık eşi Sabiha Ekmekçi'yi 2 Ekim günü ruhsatsız silahı ile beş el
ateş ederek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra yakınlarını telefonla arayan Ümit Ekmekçi, "Sabiha'yı öldürdüm.
Daha sonra sizi arayacağım" dedikten sonra kaçtı. (Sabah-03.10.04)

Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ikinci evliliği yaptığı eşi tarafından sürekli
olarak dövüldüğünü, eşinin iki ay önce kendisini döverek sokağa attığını, belirtti. (İHD Diyarbakır)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 19 yıllık kocası İsmail Duymaz tarafından dövülen ve 20 gündür komada olan
Hanife Duymaz (56) 15 Ekim günü yaşamını yitirdi. (BİRGÜN-16.10.04)

18 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.K, 5 yıldır evli ve iki çocuğu olduğunu, eşinin
sürekli kendisini dövdüğünü, alkol kullandığını, son olarak başka kadınlarla ilişkisinin olduğunu öğrenmesi
üzerine yaşanan tartışma sonucu, kendini çok feci dövdüğünü, kaburgasının ezildiğini, eşinin kendisini evden
kovduğunu ve kız kardeşini de dövdüğünü, boşanmak istediğini ancak eşinin çocuklarının kendisine
vermediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Kütahya’da görücü usulüyle tanışarak 10 Ekim günü evlenen Safa Uygun (62), 18 Ekim günü evlerinde çıkan
tartışma sonrası eşi Ayşe Uygun’u (40) tabancayla ateş ederek başından yaraladı. Uygun

19.10.04)

Bartın merkeze bağlı Mamak Köyü’nde yaşayan emekli madenci Raci Özçelik (57), kendisinden boşanmaya
yanaşmayan 20 yıllık eşi Maviş Özçelik’i (50) 2 kiralık katil tutarak öldürttü. (Hürriyet-27.10.04)

M.Z. 28 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi tarafından sürekli hakarete uğradığını,
kaba dayağa maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirterek yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)
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mahkemenin evine 200 metreden fazla yaklaşmasını
yasakladığı H.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi T.K’yi 12 Eylül günü evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

paşa'da oturan kayınpederi Fikret
Köstek'e evidinde bulunan eşi Arzu Karaçol, kayınpederi Mustafa Köstek, kayınvalidesi Saliha Köstek ile

(Sabah-19.09.2004) (Zaman-

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan
Cengiz Yanık (51), 18 Eylül günü önce Kırıkkale Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan eşi Nuray Yanık

lan kızı Ceran Yanık'ı (12) vurdu. Yanık, ardından aynı tabancayla

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Altındağ semtinde Zafer B. adlı bir kişi, 19 Eylül günü bilinmeyen bir nedenle
yınvalidesi Naciye Ölden'i (51), pompalı tüfekle öldürdü. (Hürriyet-

Bandırma'da oturan emekli hava astsubay İsmail Duymaz, 25 Eylül günü 19 yıllık eşi Hanife Duymaz'ı (56)
uzak bir yerdeyim. Ablanızı dövdüm.

Gidin alın" dedi. Ablasının evine giden kardeşleri, Duymaz'ı baygın halde buldu. Sağ tarafı felç olan ve
konuşamayan Duymaz, tedaviye alındı. Kızı Şahinde Ünal, "Babam, annemi daha önce de dövdü. cezasını

Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Mahsut Kara (65), 27 Eylül günü, kahvaltıda tartıştığı
eşi Hatice Kara (63) ile baldızı Hasibe Emiltaş'ı (62) önce bıçaklayıp daha sonra da boyunlarını keserek öldürdü.

Şankıurfa’da 27 Eylül günü, Mustafa Çakallı (35), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası
açan 9 yıllık eşi İsmet Çakallı’yı (29), mutfakta bıçakla boğazını keserek öldürdü. (Hürriyet-28.09.2004)

günü, altı ay önce eşi bir cinayete kurban giden Yeşim Özkan (33) isimli kadın, Mersin'deki
baba evine dönmek isteyince kayınbiraderleri Ali ve Aşkın tarafından vurularak öldürüldü. (Sabah-02.10.2004)

Sabiha Ekmekçi'yi 2 Ekim günü ruhsatsız silahı ile beş el
ateş ederek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra yakınlarını telefonla arayan Ümit Ekmekçi, "Sabiha'yı öldürdüm.

Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ikinci evliliği yaptığı eşi tarafından sürekli
olarak dövüldüğünü, eşinin iki ay önce kendisini döverek sokağa attığını, belirtti. (İHD Diyarbakır)

fından dövülen ve 20 gündür komada olan

18 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.K, 5 yıldır evli ve iki çocuğu olduğunu, eşinin
kullandığını, son olarak başka kadınlarla ilişkisinin olduğunu öğrenmesi

üzerine yaşanan tartışma sonucu, kendini çok feci dövdüğünü, kaburgasının ezildiğini, eşinin kendisini evden
çocuklarının kendisine

Kütahya’da görücü usulüyle tanışarak 10 Ekim günü evlenen Safa Uygun (62), 18 Ekim günü evlerinde çıkan
tartışma sonrası eşi Ayşe Uygun’u (40) tabancayla ateş ederek başından yaraladı. Uygun daha sonra aynı silahla

Bartın merkeze bağlı Mamak Köyü’nde yaşayan emekli madenci Raci Özçelik (57), kendisinden boşanmaya
7.10.04)

M.Z. 28 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi tarafından sürekli hakarete uğradığını,
kaba dayağa maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirterek yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)
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İstanbul Esenler’de Mesut Civelek (
Civelek’i (26) 14 Kasım günü elleriyle boğarak öldürdü. (Hürriyet

Adana’da Mahişeker Çınar (24) isimli kadın, 14 Kasım günü eşi Güfran Çınar tarafından bıçaklanarak öldürül
(Hürriyet-15.11.2004)

Konya Karatay'da 16 Kasım günü, Cemile Erkut İlköğretim Okulu öğretmeni Hamdi Çelik, gece boyu tartıştığı
eşi Özlem Çelik’i çamaşır makinesinin kablosuyla boğarak öldürdü.

İstanbul Üsküdar’da, polis memuru Bül
kaçarak İstanbul’daki ailesinin yanına sığınan Zeynep Cengiz (20), 15 Kasım günü eşinin saldırısına uğradı.
Bülent Cengiz eşinin yüzüne kezzap dökerek yaraladı. Zeynep Cengiz, kendisini
Bülent Cengiz’in önce yüzüne yumruklar attığını, kaçıramayınca elindeki şişede bulunan sıvıyı yüzünden aşağı
döktüğünü belirtti. 17 Aralık günü yakalanan Bülent Cengiz “Pişman mısınız?” sorusuna alaycı bir tavırla “Çok
pişmanım, hem de çok” diye cevap verdi. (Hürriyet

Denizli’de 22 Kasım günü, işadamı Tevfik Tartılacı (54), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Marifet Tartılacı’yı
(46) ruhsatlı tabancasıyla başına iki el ateş
(Hürriyet-23.11.2004)

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine telefonla Paris’ten ulaşan Baki Bingöl, kız kardeşi Zahide (Ayşe) Bingöl’ün
kocası Esat Çetin ve kız kardeşi Selvi Çetin tara
şubesi yöneticilerinden Evrim Kubilay Zahide (Ayşe) Bingöl’ün yattığı hastaneye yaptığı ziyarette mağdurun
abisi Tekin Bingöl ile görüştü. Tekin Bingöl kız kardeşinin imam nikahlı olarak 1 yıld
şiddete maruz kaldığını, olayın kaynının ve onun kız kardeşi ile aralarında yaşanan altın meselesi yüzünden
çıktığını belirtti. (İHD İzmir)

Niğde merkeze bağlı Hamamlı Köyü'nde Ali Öztürk (45), 28 Kasım günü, henüz belirleneme
tartıştığı eşi Nilüfer Öztürk'ü (42) bıçaklayarak, kızı Semra Öztürk'ü de (5) boğarak öldürdükten sonra çenesine
dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. (Hürriyet

Diyarbakır İli Bismil ilçesinde ikamet eden ve kocasından boşanmak istey
tarafından öldürüldü. (30Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İzmir'in Bornova ilçesinde Emine Savran (31) isimli kadın, 29 Kasım günü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.S. (35)
tarafından yüzünden silahla burularak ağır yaralandı. (

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde 3 Aralik günü, uzun süredir kavgalı olan annesi ile babasını barıştırmak için
biraraya getiren Metin D. (22), annesi Kadın D'nin (41) barışma teklifini kabul etmemesi üzerine meyve bıçağı
ile yaraladı. (Hürriyet-04.12.04)

İstanbul Kağıthane'de 5 Aralık günü, Nevin Aysel (20) isimli kadın kayınvalidesi Şaziye Aysel'i (68) ve üvey
kızı Gamze Seval Aysel'i (7) bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Nevin Aysel, kayınvalidesi
ve eşi tarafından sürekli dövüldüğünü ve hakarete uğradığını söyledi. (Hürriyet

A.G, 21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda 17 yıllık evli ve 3 çocuğu olduğunu, eşinin
sürekli uyuşturucu ve alkol kullandığını, kendisine karşı şiddet u
tehdit ettiğini, kızına da cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

22 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan F.S, akrabası S.P’nin evli ve akli dengesi bozuk
olduğunu, eşinin onu ahıra bağladığını, yaklaşık 6 yıldır ahırda eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını
belirtti. (İHD Diyarbakır)

İstanbul Arnavutköy’de Hasan Acıdemir (45), 3 ay önce evi terkeden ve barışma teklifini reddeden eşi Mevlüde
Acıdemir’e (52), 28 Aralık günü sokakta kezzap attıktan sonra bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mevlüde
Acıdemir’in, vücudunda kezzap yanıkları, kalça ve sağ kolanda da bıçak yaraları var. (Hürriyet
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İstanbul Esenler’de Mesut Civelek (29) isimli kişi, kendisinden habersiz bayramlık elbise alan eşi Zümrüt
Civelek’i (26) 14 Kasım günü elleriyle boğarak öldürdü. (Hürriyet-15.11.2004)

Adana’da Mahişeker Çınar (24) isimli kadın, 14 Kasım günü eşi Güfran Çınar tarafından bıçaklanarak öldürül

Konya Karatay'da 16 Kasım günü, Cemile Erkut İlköğretim Okulu öğretmeni Hamdi Çelik, gece boyu tartıştığı
eşi Özlem Çelik’i çamaşır makinesinin kablosuyla boğarak öldürdü. (Sabah-17.11.2004)

İstanbul Üsküdar’da, polis memuru Bülent Cengiz ile 5 ay önce evlenen ancak maruz kaldığı şiddet nedeniyle
kaçarak İstanbul’daki ailesinin yanına sığınan Zeynep Cengiz (20), 15 Kasım günü eşinin saldırısına uğradı.
Bülent Cengiz eşinin yüzüne kezzap dökerek yaraladı. Zeynep Cengiz, kendisini otomobil ile kaçırmak isteyen
Bülent Cengiz’in önce yüzüne yumruklar attığını, kaçıramayınca elindeki şişede bulunan sıvıyı yüzünden aşağı
döktüğünü belirtti. 17 Aralık günü yakalanan Bülent Cengiz “Pişman mısınız?” sorusuna alaycı bir tavırla “Çok

ım, hem de çok” diye cevap verdi. (Hürriyet-18.12.04) (Hürriyet-18.11.2004) (Hürriyet

Denizli’de 22 Kasım günü, işadamı Tevfik Tartılacı (54), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Marifet Tartılacı’yı
(46) ruhsatlı tabancasıyla başına iki el ateş ederek öldürdü. Tevfik Tartılacı, ardından aynı tabanca ile intihar etti.

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine telefonla Paris’ten ulaşan Baki Bingöl, kız kardeşi Zahide (Ayşe) Bingöl’ün
kocası Esat Çetin ve kız kardeşi Selvi Çetin tarafından dövüldüğünü iddia etti. Olayla ilgili olarak İHD İzmir
şubesi yöneticilerinden Evrim Kubilay Zahide (Ayşe) Bingöl’ün yattığı hastaneye yaptığı ziyarette mağdurun
abisi Tekin Bingöl ile görüştü. Tekin Bingöl kız kardeşinin imam nikahlı olarak 1 yıldır evli yaşadığını, aile içi
şiddete maruz kaldığını, olayın kaynının ve onun kız kardeşi ile aralarında yaşanan altın meselesi yüzünden

Niğde merkeze bağlı Hamamlı Köyü'nde Ali Öztürk (45), 28 Kasım günü, henüz belirleneme
tartıştığı eşi Nilüfer Öztürk'ü (42) bıçaklayarak, kızı Semra Öztürk'ü de (5) boğarak öldürdükten sonra çenesine
dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. (Hürriyet-29.11.2004)

Diyarbakır İli Bismil ilçesinde ikamet eden ve kocasından boşanmak isteyen Azize Dallı, 29 Kasım günü eşi
tarafından öldürüldü. (30Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İzmir'in Bornova ilçesinde Emine Savran (31) isimli kadın, 29 Kasım günü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.S. (35)
tarafından yüzünden silahla burularak ağır yaralandı. (Hürriyet-30.11.2004)

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde 3 Aralik günü, uzun süredir kavgalı olan annesi ile babasını barıştırmak için
biraraya getiren Metin D. (22), annesi Kadın D'nin (41) barışma teklifini kabul etmemesi üzerine meyve bıçağı

İstanbul Kağıthane'de 5 Aralık günü, Nevin Aysel (20) isimli kadın kayınvalidesi Şaziye Aysel'i (68) ve üvey
kızı Gamze Seval Aysel'i (7) bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Nevin Aysel, kayınvalidesi

tarafından sürekli dövüldüğünü ve hakarete uğradığını söyledi. (Hürriyet-06.12.04)

A.G, 21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda 17 yıllık evli ve 3 çocuğu olduğunu, eşinin
sürekli uyuşturucu ve alkol kullandığını, kendisine karşı şiddet uyguladığını, boşanmak istediğini ancak sürekli
tehdit ettiğini, kızına da cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

22 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan F.S, akrabası S.P’nin evli ve akli dengesi bozuk
ahıra bağladığını, yaklaşık 6 yıldır ahırda eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını

İstanbul Arnavutköy’de Hasan Acıdemir (45), 3 ay önce evi terkeden ve barışma teklifini reddeden eşi Mevlüde
ünü sokakta kezzap attıktan sonra bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mevlüde

Acıdemir’in, vücudunda kezzap yanıkları, kalça ve sağ kolanda da bıçak yaraları var. (Hürriyet
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29) isimli kişi, kendisinden habersiz bayramlık elbise alan eşi Zümrüt

Adana’da Mahişeker Çınar (24) isimli kadın, 14 Kasım günü eşi Güfran Çınar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Konya Karatay'da 16 Kasım günü, Cemile Erkut İlköğretim Okulu öğretmeni Hamdi Çelik, gece boyu tartıştığı

ent Cengiz ile 5 ay önce evlenen ancak maruz kaldığı şiddet nedeniyle
kaçarak İstanbul’daki ailesinin yanına sığınan Zeynep Cengiz (20), 15 Kasım günü eşinin saldırısına uğradı.

otomobil ile kaçırmak isteyen
Bülent Cengiz’in önce yüzüne yumruklar attığını, kaçıramayınca elindeki şişede bulunan sıvıyı yüzünden aşağı
döktüğünü belirtti. 17 Aralık günü yakalanan Bülent Cengiz “Pişman mısınız?” sorusuna alaycı bir tavırla “Çok

18.11.2004) (Hürriyet-19.11.2004)

Denizli’de 22 Kasım günü, işadamı Tevfik Tartılacı (54), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Marifet Tartılacı’yı
ederek öldürdü. Tevfik Tartılacı, ardından aynı tabanca ile intihar etti.

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine telefonla Paris’ten ulaşan Baki Bingöl, kız kardeşi Zahide (Ayşe) Bingöl’ün
fından dövüldüğünü iddia etti. Olayla ilgili olarak İHD İzmir

şubesi yöneticilerinden Evrim Kubilay Zahide (Ayşe) Bingöl’ün yattığı hastaneye yaptığı ziyarette mağdurun
ır evli yaşadığını, aile içi

şiddete maruz kaldığını, olayın kaynının ve onun kız kardeşi ile aralarında yaşanan altın meselesi yüzünden

Niğde merkeze bağlı Hamamlı Köyü'nde Ali Öztürk (45), 28 Kasım günü, henüz belirlenemeyen nedenle
tartıştığı eşi Nilüfer Öztürk'ü (42) bıçaklayarak, kızı Semra Öztürk'ü de (5) boğarak öldürdükten sonra çenesine

en Azize Dallı, 29 Kasım günü eşi

İzmir'in Bornova ilçesinde Emine Savran (31) isimli kadın, 29 Kasım günü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.S. (35)

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde 3 Aralik günü, uzun süredir kavgalı olan annesi ile babasını barıştırmak için
biraraya getiren Metin D. (22), annesi Kadın D'nin (41) barışma teklifini kabul etmemesi üzerine meyve bıçağı

İstanbul Kağıthane'de 5 Aralık günü, Nevin Aysel (20) isimli kadın kayınvalidesi Şaziye Aysel'i (68) ve üvey
kızı Gamze Seval Aysel'i (7) bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Nevin Aysel, kayınvalidesi

A.G, 21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda 17 yıllık evli ve 3 çocuğu olduğunu, eşinin
yguladığını, boşanmak istediğini ancak sürekli

22 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan F.S, akrabası S.P’nin evli ve akli dengesi bozuk
ahıra bağladığını, yaklaşık 6 yıldır ahırda eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını

İstanbul Arnavutköy’de Hasan Acıdemir (45), 3 ay önce evi terkeden ve barışma teklifini reddeden eşi Mevlüde
ünü sokakta kezzap attıktan sonra bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mevlüde

Acıdemir’in, vücudunda kezzap yanıkları, kalça ve sağ kolanda da bıçak yaraları var. (Hürriyet-29.12.04)
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Davalar
Eskişehir’de Deniz Ağdemir (23) adlı kadın, eşi Halil Ağdemir’in (22
düşmesine neden olduğunu gerekçesiyle açılan davaya 8 Temmuz günü devam edildi. Deniz Ağdemir, 6 ay önce
askerden gelen 3 yıllık eşi Halil Ağdemir’e hamile olduğunu söylediğinde, büyük bir tepkiyle karşılaştığını
belirterek “Eşim bu habere sevineceği yerde, ‘Bebeğin babası kim?’ diyerek beni dövdü. Yere düştüğümde
karnımın üzerine oturup, zıpladı. Kanamam başladı. Doktor düşük yaptığımı söyledi ve kürtaj oldum” dedi. 5
yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Halil
“Eşimin bünyesi zayıf olduğu için 1.5 aylık bebeği düşürdü. Dövmedim. Uzun zamandır ondan ayrı yaşıyorum.
Bir an önce boşanmak için yalan söylüyor” dedi. Duruşma doktor raporlarının incelenmesi için ert
(Hürriyet-09.07.2004)

Şanlıurfa’nın Süleymaniye semtinde oturan 5 çocuk babası Mustafa Çiftçi (39) hakkında, 2003 yılı Temmuz
ayında, 15 yıllık eşi Ökçel Çiftçi’ye (32) tokat attığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Genç kadının
başvurusu üzerine Mustafa Çiftçi hakkında kamu
Çiftçi’yi önce 346 milyon 783 bin lira ağır para cezasına çarptırdı. Takdir yetkisini kullanan kadın hakim, cezayı
üçte bir oranında artırarak Mustafa Çiftçi’ye 462 milyon 377 bin lira ağır para cezası
14.07.2004)

İstanbul Bağcılar’da boşandığı eşi Hediye Fırat’ı ekmek bıçağıyla öldürmekten sanık taksi şoförü Sıddık
Kahraman, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Temmuz günü verdiği ifadede “Uzun yoldan gel miştim.
Başım ağrıyordu. Bana küfür edince kendimi kaybedip öldürdüm” dedi. Kahraman’ın kasten adam öldürmekten
24-30 yıl hapsi isteniyor. (Hürriyet-

İzmir'de ayrı yaşadığı eşi Behza Düzovalı’nın (52) kendisinden nafaka talebinde bulunmasını engellemek
amacıyla hakarette ve tehditte bulunduğu iddia edilen Hüsnü Düzovalı (57) isimli kişiye, mahkeme tarafından 4
ay hakarette bulunmama ve eve yaklaşmama cezası verildi. (Hürriyet

İzmir’de boşanma davası açan Ayşe Tomris Noyaner’i (45) dövdüğü öne sürülen gazinocu A
(62), İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Tehdit ve müeesir fiil” iddiasıyla yargılandığı dava 24 Kasım
günü sonuçlandı. Atalay Noyaner, her iki suçtan dolayı toplam 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın
mahkemeye bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirmediğinden cezasını paraya çevirmedi. Yargıtay kararı
onarsa Atalay Noyaner cezaevine girecek.

İzmir Buca'da oturan Dilek Özkan, boşanma davası açtığı için 15 yıllık eşi müteahhit Ahmet Özkan’ın kend
dövdüğünü, şiddet ve baskı altında tuttuğunu belirterek koruma talebinde bulundu. İzmir 1. Sulh Hukuk
Mahkemesi Ahmet Özkan'ın evine, karısına ve çocuklarına 3 ay süreyle yaklaşmasının yasaklanmasına karar
verdi. (Sabah-09.10.04)

I.12.2. Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz
10 Ocak günü,İstanbul Bayrampaşa’da muhasebeci Sevil Uzun 50 yerinden bıçaklanmış, kızı Pınar Uzun (15)
ise boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. (İHD İstanbul)

29 Ocak günü,İzmir Uzundere’de yaşayan Elif Küsmez (66), kimliği be
çamaşır ipiyle boğularak, çeyiz sandığının içine konulmuş olarak bulundu. (İHD İzmir)

30 Ocak günü,Şanlıurfa ili Siverek ilçesinin yenişehir mahallesi karayolu kavşağında bulunan, 6 katlı boş bir
inşaatın önünde bir kadın cesedi bulundu. İnşaat işçileri tarafından bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede,
cesedin Fatime Dalkılıç’a (23) ait olduğu ve sol kolunun kırık olduğu belirtildi. (İHD Diyarbakır) (31 Ocak
2004/ Diyarbakır Söz)

6 Ocak günü, İstanbul Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı yolunda, bir otomobilden atıldığı sanılan bir kadın cesedi bulundu. Olay ye
inceleme yapan polis, üzerinden kimlik çıkmayan 25

bir otomobilden atıldığı sanılan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığını kaydetti.

İzmir'in Buca ilçesinde son 9 ayda su ve ekmek isteme bahanesiyle evlerine girdiği altısı 70
ettiği, para ve ziynet eşyalarını da gasp ettiği iddiasıyla aranan Kenan Yıldırım (24), yakalandı. Suçlarını itiraf eden Yıldır
“Kendimi tutamıyorum. Özellikle evde yalnız olan kadınları seçiyorum. Boğazlarını sıkıp bayılttıktan sonra tecavüz ediyordum.

Ardından ziynet eşyaları ile paraları alıyorum. Bu paralarla kamyonet aldım” dedi. 7 mağdur da Yıldırım'ı teşhis etti.

25.01.04)
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Eskişehir’de Deniz Ağdemir (23) adlı kadın, eşi Halil Ağdemir’in (22) kendisini dövüp karnındaki bebeğin
düşmesine neden olduğunu gerekçesiyle açılan davaya 8 Temmuz günü devam edildi. Deniz Ağdemir, 6 ay önce
askerden gelen 3 yıllık eşi Halil Ağdemir’e hamile olduğunu söylediğinde, büyük bir tepkiyle karşılaştığını

erek “Eşim bu habere sevineceği yerde, ‘Bebeğin babası kim?’ diyerek beni dövdü. Yere düştüğümde
karnımın üzerine oturup, zıpladı. Kanamam başladı. Doktor düşük yaptığımı söyledi ve kürtaj oldum” dedi. 5
yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Halil Ağdemir ise suçlamaları kabul etmedi. Halil Ağdemir,
“Eşimin bünyesi zayıf olduğu için 1.5 aylık bebeği düşürdü. Dövmedim. Uzun zamandır ondan ayrı yaşıyorum.
Bir an önce boşanmak için yalan söylüyor” dedi. Duruşma doktor raporlarının incelenmesi için ert

Şanlıurfa’nın Süleymaniye semtinde oturan 5 çocuk babası Mustafa Çiftçi (39) hakkında, 2003 yılı Temmuz
ayında, 15 yıllık eşi Ökçel Çiftçi’ye (32) tokat attığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Genç kadının
başvurusu üzerine Mustafa Çiftçi hakkında kamu davası açılırken, 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi Mustafa
Çiftçi’yi önce 346 milyon 783 bin lira ağır para cezasına çarptırdı. Takdir yetkisini kullanan kadın hakim, cezayı
üçte bir oranında artırarak Mustafa Çiftçi’ye 462 milyon 377 bin lira ağır para cezası

İstanbul Bağcılar’da boşandığı eşi Hediye Fırat’ı ekmek bıçağıyla öldürmekten sanık taksi şoförü Sıddık
Kahraman, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Temmuz günü verdiği ifadede “Uzun yoldan gel miştim.

a küfür edince kendimi kaybedip öldürdüm” dedi. Kahraman’ın kasten adam öldürmekten
-26.07.2004)

İzmir'de ayrı yaşadığı eşi Behza Düzovalı’nın (52) kendisinden nafaka talebinde bulunmasını engellemek
ve tehditte bulunduğu iddia edilen Hüsnü Düzovalı (57) isimli kişiye, mahkeme tarafından 4

ay hakarette bulunmama ve eve yaklaşmama cezası verildi. (Hürriyet-05.10.04)

İzmir’de boşanma davası açan Ayşe Tomris Noyaner’i (45) dövdüğü öne sürülen gazinocu A
(62), İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Tehdit ve müeesir fiil” iddiasıyla yargılandığı dava 24 Kasım
günü sonuçlandı. Atalay Noyaner, her iki suçtan dolayı toplam 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın

işlemeyeceğine dair kanaat getirmediğinden cezasını paraya çevirmedi. Yargıtay kararı
onarsa Atalay Noyaner cezaevine girecek. (Hürriyet-25.11.2004)

İzmir Buca'da oturan Dilek Özkan, boşanma davası açtığı için 15 yıllık eşi müteahhit Ahmet Özkan’ın kend
dövdüğünü, şiddet ve baskı altında tuttuğunu belirterek koruma talebinde bulundu. İzmir 1. Sulh Hukuk
Mahkemesi Ahmet Özkan'ın evine, karısına ve çocuklarına 3 ay süreyle yaklaşmasının yasaklanmasına karar

ik Şiddet ve Tecavüz
10 Ocak günü,İstanbul Bayrampaşa’da muhasebeci Sevil Uzun 50 yerinden bıçaklanmış, kızı Pınar Uzun (15)
ise boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. (İHD İstanbul)

29 Ocak günü,İzmir Uzundere’de yaşayan Elif Küsmez (66), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından
çamaşır ipiyle boğularak, çeyiz sandığının içine konulmuş olarak bulundu. (İHD İzmir)

30 Ocak günü,Şanlıurfa ili Siverek ilçesinin yenişehir mahallesi karayolu kavşağında bulunan, 6 katlı boş bir
bir kadın cesedi bulundu. İnşaat işçileri tarafından bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede,

cesedin Fatime Dalkılıç’a (23) ait olduğu ve sol kolunun kırık olduğu belirtildi. (İHD Diyarbakır) (31 Ocak

6 Ocak günü, İstanbul Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı yolunda, bir otomobilden atıldığı sanılan bir kadın cesedi bulundu. Olay ye
inceleme yapan polis, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kadın cesedinin kolunda darp izleri belirledi. Polis yetki

bir otomobilden atıldığı sanılan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığını kaydetti. (Milliyet-07.01.04)

İzmir'in Buca ilçesinde son 9 ayda su ve ekmek isteme bahanesiyle evlerine girdiği altısı 70 - 80, biri 39 yaşındaki 7 kadına tecavüz
tiği, para ve ziynet eşyalarını da gasp ettiği iddiasıyla aranan Kenan Yıldırım (24), yakalandı. Suçlarını itiraf eden Yıldır

“Kendimi tutamıyorum. Özellikle evde yalnız olan kadınları seçiyorum. Boğazlarını sıkıp bayılttıktan sonra tecavüz ediyordum.

rdından ziynet eşyaları ile paraları alıyorum. Bu paralarla kamyonet aldım” dedi. 7 mağdur da Yıldırım'ı teşhis etti.
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) kendisini dövüp karnındaki bebeğin
düşmesine neden olduğunu gerekçesiyle açılan davaya 8 Temmuz günü devam edildi. Deniz Ağdemir, 6 ay önce
askerden gelen 3 yıllık eşi Halil Ağdemir’e hamile olduğunu söylediğinde, büyük bir tepkiyle karşılaştığını

erek “Eşim bu habere sevineceği yerde, ‘Bebeğin babası kim?’ diyerek beni dövdü. Yere düştüğümde
karnımın üzerine oturup, zıpladı. Kanamam başladı. Doktor düşük yaptığımı söyledi ve kürtaj oldum” dedi. 5

Ağdemir ise suçlamaları kabul etmedi. Halil Ağdemir,
“Eşimin bünyesi zayıf olduğu için 1.5 aylık bebeği düşürdü. Dövmedim. Uzun zamandır ondan ayrı yaşıyorum.
Bir an önce boşanmak için yalan söylüyor” dedi. Duruşma doktor raporlarının incelenmesi için ertelendi.

Şanlıurfa’nın Süleymaniye semtinde oturan 5 çocuk babası Mustafa Çiftçi (39) hakkında, 2003 yılı Temmuz
ayında, 15 yıllık eşi Ökçel Çiftçi’ye (32) tokat attığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Genç kadının

davası açılırken, 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi Mustafa
Çiftçi’yi önce 346 milyon 783 bin lira ağır para cezasına çarptırdı. Takdir yetkisini kullanan kadın hakim, cezayı
üçte bir oranında artırarak Mustafa Çiftçi’ye 462 milyon 377 bin lira ağır para cezası verdi. (Hürriyet-

İstanbul Bağcılar’da boşandığı eşi Hediye Fırat’ı ekmek bıçağıyla öldürmekten sanık taksi şoförü Sıddık
Kahraman, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Temmuz günü verdiği ifadede “Uzun yoldan gel miştim.

a küfür edince kendimi kaybedip öldürdüm” dedi. Kahraman’ın kasten adam öldürmekten

İzmir'de ayrı yaşadığı eşi Behza Düzovalı’nın (52) kendisinden nafaka talebinde bulunmasını engellemek
ve tehditte bulunduğu iddia edilen Hüsnü Düzovalı (57) isimli kişiye, mahkeme tarafından 4

İzmir’de boşanma davası açan Ayşe Tomris Noyaner’i (45) dövdüğü öne sürülen gazinocu Atalay Noyaner’in
(62), İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Tehdit ve müeesir fiil” iddiasıyla yargılandığı dava 24 Kasım
günü sonuçlandı. Atalay Noyaner, her iki suçtan dolayı toplam 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın

işlemeyeceğine dair kanaat getirmediğinden cezasını paraya çevirmedi. Yargıtay kararı

İzmir Buca'da oturan Dilek Özkan, boşanma davası açtığı için 15 yıllık eşi müteahhit Ahmet Özkan’ın kendisini
dövdüğünü, şiddet ve baskı altında tuttuğunu belirterek koruma talebinde bulundu. İzmir 1. Sulh Hukuk
Mahkemesi Ahmet Özkan'ın evine, karısına ve çocuklarına 3 ay süreyle yaklaşmasının yasaklanmasına karar

10 Ocak günü,İstanbul Bayrampaşa’da muhasebeci Sevil Uzun 50 yerinden bıçaklanmış, kızı Pınar Uzun (15)

lirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından

30 Ocak günü,Şanlıurfa ili Siverek ilçesinin yenişehir mahallesi karayolu kavşağında bulunan, 6 katlı boş bir
bir kadın cesedi bulundu. İnşaat işçileri tarafından bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede,

cesedin Fatime Dalkılıç’a (23) ait olduğu ve sol kolunun kırık olduğu belirtildi. (İHD Diyarbakır) (31 Ocak

6 Ocak günü, İstanbul Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı yolunda, bir otomobilden atıldığı sanılan bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinde
30 yaşlarındaki kadın cesedinin kolunda darp izleri belirledi. Polis yetkilileri,

07.01.04)

80, biri 39 yaşındaki 7 kadına tecavüz
tiği, para ve ziynet eşyalarını da gasp ettiği iddiasıyla aranan Kenan Yıldırım (24), yakalandı. Suçlarını itiraf eden Yıldırım,

“Kendimi tutamıyorum. Özellikle evde yalnız olan kadınları seçiyorum. Boğazlarını sıkıp bayılttıktan sonra tecavüz ediyordum.

rdından ziynet eşyaları ile paraları alıyorum. Bu paralarla kamyonet aldım” dedi. 7 mağdur da Yıldırım'ı teşhis etti. (Milliyet-
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Ş.E. (19), evlendiği gece eşine, kendisine daha önce ağabeyi Fevzi E., amcasının oğlu Nure
komşuları Celal, Yücel, Mustafa ve Yılmaz M.'nin tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ş.E.'nin eşi, karakola giderek şikây
bulundu. Harekete geçen ekipler, Fevzi E., Nurettin E., Celal M. ve Yücel M.'yi gözaltına aldı. Fevzi E, çıkarıldığ
tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Bu arada, Mustafa ve Yılmaz M.'nin arandığı bildirildi.

(Milliyet-08.01.04)

İstanbul Kadıköy'de, A.N. (18) adlı kadın, beş kişinin tecavüzüne uğradı. Sel İşmerkezi'nin 5. ka
olayda A.N., büroda bulunan beş kişinin, bıçak tehdidiyle kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. İhbar üzerine Kadıköy Emniye
Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından düzenlenen baskında genç kız kurtarılırken; p
Ufuk Karakaş (25) ve Şenol Alaçamlı'yı (27) gözaltına aldı. İsimleri Hakan ve İbrahim olduğu öğrenilen iki zanlı ise aranıyor
Tutuklanan zanlılar sorgularında, A.N. ve yanındaki arkadaşını önceden tanıdıklarını ve 200 mil

için anlaştıklarını iddia etti. (Milliyet-26.01.04)

13 Şubat günü, Ordu’nun Ünye ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan üç çocuk annesi
(25) ve arkadaşı Ahmet Şenol Şahin (27)
üzerine gözaltına alınan Demir ve Şahin, Ç.K’nin kendi isteğiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Ancak mahkeme, iki zanlıyı

tutuklayarak cezaevine gönderdi. (Milliyet

Eşi Cüneyt Girgin'den boşanan ve Manisa Salihli'de yaşarken İzmir'e yerleşen
günü Karabağlar semtindeki evine gelen bir erkeğin, kapıyı açtığı sırada yüzüne ve vücudunun ön tarafına
kezzap atmasıyla ağır yaralandı. Kaçan erkeğin attığı kezzap, Dilber İmrenli'nin hemen arkasında duran annesi
Münire Beyhan (49) ve 2 yaşındaki kızının

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Dağlıca beldesinde,
tecavüzüne uğrayarak hamile kaldığı öne sürüldü. 2003 yılı Temmuz ayında öz kardeşi F.M. ve Yıldırım'ın tecavüzüne uğrayan
H.M., bir süre sonra hamile olduğunu anlayınca, bol kıyafetler giyerek hamileliğini gizledi. H
H.M.'nin, 21 Şubat günü sancıları başlayınca, ahıra giderek gizlice doğum yapmaya kalkıştı. Ancak genç kadın acıya dayanamaya
bağırmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Ölü bir bebek dünyaya getiren H.M, hayati tehlikeyi a
ifadesi doğrultusunda kardeşi F.M. ve Bayram Yıldırım'ı gözaltına aldı. Yıldırım, F.M ile birlikte H.M.'ye tecavüz ettiklerin

etti. (Milliyet-24.02.04)

İzmir Barosu avukatlarından Şenay Biçer’in sekreterliğini yapan
büroda, elleri arkadan bağlanarak; elektrik kablosuyla boğulmuş halde bulundu. (24.02.2004 Yeni Asır
İzmir)

27 Şubat günü, Ankara’da, bir süredir annesinin yanında yaşayan ve eşi tarafından eve geri dönm
tehdit edilen iki çocuk annesi Şebnem Yılmaz (28), eşi Özkan Yılmaz tarafından Aydınlıkevler postanesi
önünde vurularak öldürüldü. (Milliyet

Ankara Dikmen'de, 8 aylık hamile Nuray K., kocasının yeğeni Alper D. (19) tarafından,
amacıyla 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

1 Mart günü,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi
Bülent Aytürk (21), aynı üniversitede öğrenci olan ve kendisi
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya Kız Öğrenci Yurdu'na silahlı baskın yaptı. Çağlar'ın 5 kız arkadaşıyla kaldığı,
507 numaralı odaya giren Aytürk, odadaki diğer kızları dışarı çıkardıkran sonra genç kızı yan
boğmaya çalıştı. Baygınlık geçiren sevgilisinin öldüğünü sanan Aytürk, kendini asarak intihar etti.
03.03.04)

1 Mart günü, Karabük'te hırsızlıktan sabıkalı Hasan Gezer (31) ve Mehmet Beke (27), yalnız yaşayan
(56) evine kapıyı tornavidayla açıp girdikten sonra N.K.’nın el ve ayaklarını bağlayıp; ağzını bantladıktan sonra
tecavüz ettiler. Evde bulunan değerli eşyaları da alıp kaçan sanıklar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
(Hürriyet-02.03.04)

2 Mart günü,İzmir’in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde, 6 eve operasyon düzenleyen Ahlak Bürosu
ekipleri, 12 Moldovya ve 2 Ukrayna
(24), İbrahim Topal (33), Sinan Çakar (34), Muzaffer Batmanoğl
(28), Burhan Çakar (20), Haydar İbrahim Yener ve Nurettin Çakar’ı (20) gözaltına alındı. Sorgulanan 10 sanık,
TCK 201-B maddesi gereğince, “insan kaçakçılığı ve yabancı uyruklu kişilerin zorla fuhuşa teşvik ediler
üzerlerinde kazanç sağlanması” suçlamasından adliyeye sevk edildi. (İHD İzmir) (03.03.2004 Yeni Asır)
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(19), evlendiği gece eşine, kendisine daha önce ağabeyi Fevzi E., amcasının oğlu Nure
komşuları Celal, Yücel, Mustafa ve Yılmaz M.'nin tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ş.E.'nin eşi, karakola giderek şikây
bulundu. Harekete geçen ekipler, Fevzi E., Nurettin E., Celal M. ve Yücel M.'yi gözaltına aldı. Fevzi E, çıkarıldığ
tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Bu arada, Mustafa ve Yılmaz M.'nin arandığı bildirildi.

İstanbul Kadıköy'de, A.N. (18) adlı kadın, beş kişinin tecavüzüne uğradı. Sel İşmerkezi'nin 5. katındaki bir büroda meydana gelen
olayda A.N., büroda bulunan beş kişinin, bıçak tehdidiyle kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. İhbar üzerine Kadıköy Emniye
Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından düzenlenen baskında genç kız kurtarılırken; polis ekipleri, Bülent Algül (27),
Ufuk Karakaş (25) ve Şenol Alaçamlı'yı (27) gözaltına aldı. İsimleri Hakan ve İbrahim olduğu öğrenilen iki zanlı ise aranıyor
Tutuklanan zanlılar sorgularında, A.N. ve yanındaki arkadaşını önceden tanıdıklarını ve 200 milyon lira karşılığında birlikte olmak

26.01.04)

13 Şubat günü, Ordu’nun Ünye ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan üç çocuk annesi Ç.K. (38), daha önce ilişki kurduğu Fahri Demir
(25) ve arkadaşı Ahmet Şenol Şahin (27) tarafından, iki saatte üç kez tecavüze uğradığını iddia etti. Ç.K.'nın polise başvurması
üzerine gözaltına alınan Demir ve Şahin, Ç.K’nin kendi isteğiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Ancak mahkeme, iki zanlıyı

(Milliyet-19.02.04)

Eşi Cüneyt Girgin'den boşanan ve Manisa Salihli'de yaşarken İzmir'e yerleşen Dilber İmrenli
günü Karabağlar semtindeki evine gelen bir erkeğin, kapıyı açtığı sırada yüzüne ve vücudunun ön tarafına

aralandı. Kaçan erkeğin attığı kezzap, Dilber İmrenli'nin hemen arkasında duran annesi
2 yaşındaki kızının da başına sıçradı. (Hürriyet-19.02.04)

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Dağlıca beldesinde, H.M.’nin (23); kardeşi F.M. (15) ve komşusunun oğlu Bayram Yıldırım'ın (18)
tecavüzüne uğrayarak hamile kaldığı öne sürüldü. 2003 yılı Temmuz ayında öz kardeşi F.M. ve Yıldırım'ın tecavüzüne uğrayan
H.M., bir süre sonra hamile olduğunu anlayınca, bol kıyafetler giyerek hamileliğini gizledi. Hamileliğinin 9. ayını dolduran
H.M.'nin, 21 Şubat günü sancıları başlayınca, ahıra giderek gizlice doğum yapmaya kalkıştı. Ancak genç kadın acıya dayanamaya
bağırmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Ölü bir bebek dünyaya getiren H.M, hayati tehlikeyi atlatamazken jandarma, H.M.'nin
ifadesi doğrultusunda kardeşi F.M. ve Bayram Yıldırım'ı gözaltına aldı. Yıldırım, F.M ile birlikte H.M.'ye tecavüz ettiklerin

İzmir Barosu avukatlarından Şenay Biçer’in sekreterliğini yapan Aslı Bozan (22), 23 Şubat günü Bayraklı’daki
büroda, elleri arkadan bağlanarak; elektrik kablosuyla boğulmuş halde bulundu. (24.02.2004 Yeni Asır

27 Şubat günü, Ankara’da, bir süredir annesinin yanında yaşayan ve eşi tarafından eve geri dönm
tehdit edilen iki çocuk annesi Şebnem Yılmaz (28), eşi Özkan Yılmaz tarafından Aydınlıkevler postanesi
önünde vurularak öldürüldü. (Milliyet-28.02.04)

Ankara Dikmen'de, 8 aylık hamile Nuray K., kocasının yeğeni Alper D. (19) tarafından, bileziklerini elde etmek
amacıyla 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet-01.03.04)

1 Mart günü,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi
Bülent Aytürk (21), aynı üniversitede öğrenci olan ve kendisini terk eden sevgilisi Ayşe Çağlar
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya Kız Öğrenci Yurdu'na silahlı baskın yaptı. Çağlar'ın 5 kız arkadaşıyla kaldığı,
507 numaralı odaya giren Aytürk, odadaki diğer kızları dışarı çıkardıkran sonra genç kızı yan
boğmaya çalıştı. Baygınlık geçiren sevgilisinin öldüğünü sanan Aytürk, kendini asarak intihar etti.

1 Mart günü, Karabük'te hırsızlıktan sabıkalı Hasan Gezer (31) ve Mehmet Beke (27), yalnız yaşayan
ine kapıyı tornavidayla açıp girdikten sonra N.K.’nın el ve ayaklarını bağlayıp; ağzını bantladıktan sonra

tecavüz ettiler. Evde bulunan değerli eşyaları da alıp kaçan sanıklar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

r’in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde, 6 eve operasyon düzenleyen Ahlak Bürosu
2 Ukrayna uyruklu genç kıza zorla fuhuş yaptıran Hayrettin Çelik (43), Selim Tatlı

(24), İbrahim Topal (33), Sinan Çakar (34), Muzaffer Batmanoğlu (33), Bilal Kormaz (29), Sevket Amasyalı
(28), Burhan Çakar (20), Haydar İbrahim Yener ve Nurettin Çakar’ı (20) gözaltına alındı. Sorgulanan 10 sanık,

B maddesi gereğince, “insan kaçakçılığı ve yabancı uyruklu kişilerin zorla fuhuşa teşvik ediler
üzerlerinde kazanç sağlanması” suçlamasından adliyeye sevk edildi. (İHD İzmir) (03.03.2004 Yeni Asır)
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(19), evlendiği gece eşine, kendisine daha önce ağabeyi Fevzi E., amcasının oğlu Nurettin E. ve
komşuları Celal, Yücel, Mustafa ve Yılmaz M.'nin tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ş.E.'nin eşi, karakola giderek şikâyette
bulundu. Harekete geçen ekipler, Fevzi E., Nurettin E., Celal M. ve Yücel M.'yi gözaltına aldı. Fevzi E, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Bu arada, Mustafa ve Yılmaz M.'nin arandığı bildirildi.

tındaki bir büroda meydana gelen
olayda A.N., büroda bulunan beş kişinin, bıçak tehdidiyle kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. İhbar üzerine Kadıköy Emniyet

olis ekipleri, Bülent Algül (27),
Ufuk Karakaş (25) ve Şenol Alaçamlı'yı (27) gözaltına aldı. İsimleri Hakan ve İbrahim olduğu öğrenilen iki zanlı ise aranıyor.

yon lira karşılığında birlikte olmak

(38), daha önce ilişki kurduğu Fahri Demir
tarafından, iki saatte üç kez tecavüze uğradığını iddia etti. Ç.K.'nın polise başvurması

üzerine gözaltına alınan Demir ve Şahin, Ç.K’nin kendi isteğiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Ancak mahkeme, iki zanlıyı

Dilber İmrenli (21), 17 Şubat
günü Karabağlar semtindeki evine gelen bir erkeğin, kapıyı açtığı sırada yüzüne ve vücudunun ön tarafına

aralandı. Kaçan erkeğin attığı kezzap, Dilber İmrenli'nin hemen arkasında duran annesi

omşusunun oğlu Bayram Yıldırım'ın (18)
tecavüzüne uğrayarak hamile kaldığı öne sürüldü. 2003 yılı Temmuz ayında öz kardeşi F.M. ve Yıldırım'ın tecavüzüne uğrayan

amileliğinin 9. ayını dolduran
H.M.'nin, 21 Şubat günü sancıları başlayınca, ahıra giderek gizlice doğum yapmaya kalkıştı. Ancak genç kadın acıya dayanamayarak

tlatamazken jandarma, H.M.'nin
ifadesi doğrultusunda kardeşi F.M. ve Bayram Yıldırım'ı gözaltına aldı. Yıldırım, F.M ile birlikte H.M.'ye tecavüz ettiklerini itiraf

Aslı Bozan (22), 23 Şubat günü Bayraklı’daki
büroda, elleri arkadan bağlanarak; elektrik kablosuyla boğulmuş halde bulundu. (24.02.2004 Yeni Asır-İHD

27 Şubat günü, Ankara’da, bir süredir annesinin yanında yaşayan ve eşi tarafından eve geri dönmesi için sürekli
tehdit edilen iki çocuk annesi Şebnem Yılmaz (28), eşi Özkan Yılmaz tarafından Aydınlıkevler postanesi

bileziklerini elde etmek

1 Mart günü,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi
Ayşe Çağlar'ın (20) kaldığı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kütahya Kız Öğrenci Yurdu'na silahlı baskın yaptı. Çağlar'ın 5 kız arkadaşıyla kaldığı,
507 numaralı odaya giren Aytürk, odadaki diğer kızları dışarı çıkardıkran sonra genç kızı yanında getirdiği iple
boğmaya çalıştı. Baygınlık geçiren sevgilisinin öldüğünü sanan Aytürk, kendini asarak intihar etti. (Hürriyet-

1 Mart günü, Karabük'te hırsızlıktan sabıkalı Hasan Gezer (31) ve Mehmet Beke (27), yalnız yaşayan N.K.'nın
ine kapıyı tornavidayla açıp girdikten sonra N.K.’nın el ve ayaklarını bağlayıp; ağzını bantladıktan sonra

tecavüz ettiler. Evde bulunan değerli eşyaları da alıp kaçan sanıklar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

r’in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde, 6 eve operasyon düzenleyen Ahlak Bürosu
uyruklu genç kıza zorla fuhuş yaptıran Hayrettin Çelik (43), Selim Tatlı

u (33), Bilal Kormaz (29), Sevket Amasyalı
(28), Burhan Çakar (20), Haydar İbrahim Yener ve Nurettin Çakar’ı (20) gözaltına alındı. Sorgulanan 10 sanık,

B maddesi gereğince, “insan kaçakçılığı ve yabancı uyruklu kişilerin zorla fuhuşa teşvik edilerek
üzerlerinde kazanç sağlanması” suçlamasından adliyeye sevk edildi. (İHD İzmir) (03.03.2004 Yeni Asır)
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4 Mart günü Antalya'da, Ö.T. adlı kadın, cep telefonuna geç cevap verdiği gerekçesiyle, sevgilisi tarafından
dövüldü. (Hürriyet-07.03.04)

6 Mart günü, Antalya’da taksi şoförü Serkan Mutluer, aşık olduğu lise 2'nci sınıf öğrencisi
evine girerek genç kızı balkona götürdü ve genç kızla beraber 9. kat balkonundan atladı. Olayda Mutluer öldü;
B.U. ağır yaralandı. (Hürriyet-07.03.04)

9 Mart günü Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde, 5.5 aylık hamile olan kimliği belirsiz bir kadın cesedi
bulundu. Başından aldığı darbeyle hayatını kaybeden kadının kimliği belirlenemedi. (10 Mart 2004/Diyarbakır
Söz)

15 Mart günü, Şişli Ayazağa İlköğretim Okulu'nda resim öğretmenliği yapan

Şahin Polat tarafından, okul önünde silahla bacağına ateş edilerek yaralandı.

22 Mart günü, Adıyaman Şambayat Merkez İlköğretim Okulu öğre
aynı okulda görevli öğretmen Ali Kaya tarafından dövüldü. 10 günlük rapor alan N.T., 24 Mart günü Adıyaman
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DİHA

22 Mart günü, İstanbul Esenler'de yalnız yaşayan Sıdıka Çalış (60), el ve ayakları bağlı, ağzı bantlı ve boğularak öldürülmüş halde

bulundu. Çalış'ın, kolundaki çok sayıda bileziğin de olmadığı ve katil zanlısı tarafından alınmış olabileceği öne sürüldü.

23.03.04)

İzmir Seferihisar'da oturan ve 15 gündür kayıp olduğu bildirilen Naciye Sezgin (44), 28 Mart günü Kavakdere köyü mezarlığı
yakınlarında cesedi parçalanmış olarak bulundu. Sezgin ile beraber kayıp olduğu bildirilen torunu Ceyhun Sezgin (3) ise

bulunamadı. (Milliyet-30.03.04)

1 Nisan günü, İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 kız kardeş, seçimde AKP belediye başkan adayına oy vermedikleri için
erkek kardeşleri tarafından dövüldüklerini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlçenin Şakran
beldesinde yaşayan Elif Aslan(52) ile Gülşen Girgin (46), Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları başvurunun
ardından olayı şöyle anlattılar: ''Yerel seçimlerde ikimiz de ANAP belediye başkan adayına oy verdik. Bunu
duyan erkek kardeşlerimiz İsmail A. ile Mehmet A, AK
yumrukla vurdular. Üzerimizdeki giysilerimizi yırttılar. Sağlık ocağına giderek rapor aldıktan sonra savcılığa
başvurduk. Kardeşlerimizin cezasını çekmesini istiyoruz.''

2 Nisan günü, Bursa’nın Yıldırım ilçe
Boşak’ı (42), 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre cinayet, boşanmak için eşi aleyhine dava açan
İsmail Güler’in, aynı evi paylaştığı sevgilisi Fatma Boşak ile tartışması son

4 Nisan günü Adana'da, Atiye Öztoprak'ın(80), evine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövülüp dişleri kırıldıktan s
ve paralarının gasp edildiği, eve gelen oğlunun baygın halde bulup hastaneye kaldırdığı Öztoprak'ın
ve vücudunda ezikler oluştuğu belirlendi.

6 Nisan günü GP Antalya İl Sekreteri Zeynep Yılmaz; Bahçelievler’deki apartman dairesinde kalbinden iki kez
bıçaklandıktan sonra sürüklendiği banyoda boğularak öldürüldü. Katil z
Yılmaz olduğu bildirildi.

10 Nisan günü Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey beldesi yakınlarında 25
Cesedin üzerinde kimliğini belirleyebilecek herhangi bir belge bulunamadı. Kadının k
vurularak açılmış darbe izleri saptandı.

16 Nisan günü Ankara’nın Altındağ ilçesi Gökçentepe mahallesinde oturan Taliye Y. (21), akrabası S.G.
tarafından dövülüp tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldü.

23 Nisan günü, Batman'ın Hasankayf ilçesi'ne bağlı Kesmeköprü köyü yakınlarında buğday tarlasında Meryem
Yıldız (33) adlı kadının cesedi bulundu. Kafatasının arka kısmının ezildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde
darbeler bulunan cesedin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli
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adlı kadın, cep telefonuna geç cevap verdiği gerekçesiyle, sevgilisi tarafından

6 Mart günü, Antalya’da taksi şoförü Serkan Mutluer, aşık olduğu lise 2'nci sınıf öğrencisi
evine girerek genç kızı balkona götürdü ve genç kızla beraber 9. kat balkonundan atladı. Olayda Mutluer öldü;

03.04)

Elazığ karayolu üzerinde, 5.5 aylık hamile olan kimliği belirsiz bir kadın cesedi
bulundu. Başından aldığı darbeyle hayatını kaybeden kadının kimliği belirlenemedi. (10 Mart 2004/Diyarbakır

lköğretim Okulu'nda resim öğretmenliği yapan Özlem Kıran (29), ayrılmak istediği erkek arkadaşı

Şahin Polat tarafından, okul önünde silahla bacağına ateş edilerek yaralandı. (Milliyet-16.03.04.)

22 Mart günü, Adıyaman Şambayat Merkez İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Eğitim
aynı okulda görevli öğretmen Ali Kaya tarafından dövüldü. 10 günlük rapor alan N.T., 24 Mart günü Adıyaman
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DİHA-30.03.04) (Özgür Gündem-

tanbul Esenler'de yalnız yaşayan Sıdıka Çalış (60), el ve ayakları bağlı, ağzı bantlı ve boğularak öldürülmüş halde

bulundu. Çalış'ın, kolundaki çok sayıda bileziğin de olmadığı ve katil zanlısı tarafından alınmış olabileceği öne sürüldü.

İzmir Seferihisar'da oturan ve 15 gündür kayıp olduğu bildirilen Naciye Sezgin (44), 28 Mart günü Kavakdere köyü mezarlığı
yakınlarında cesedi parçalanmış olarak bulundu. Sezgin ile beraber kayıp olduğu bildirilen torunu Ceyhun Sezgin (3) ise

1 Nisan günü, İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 kız kardeş, seçimde AKP belediye başkan adayına oy vermedikleri için
erkek kardeşleri tarafından dövüldüklerini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlçenin Şakran

ayan Elif Aslan(52) ile Gülşen Girgin (46), Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları başvurunun
''Yerel seçimlerde ikimiz de ANAP belediye başkan adayına oy verdik. Bunu

duyan erkek kardeşlerimiz İsmail A. ile Mehmet A, AKP adayına oy vermediğimiz için bize sopayla ve
yumrukla vurdular. Üzerimizdeki giysilerimizi yırttılar. Sağlık ocağına giderek rapor aldıktan sonra savcılığa
başvurduk. Kardeşlerimizin cezasını çekmesini istiyoruz.''

2 Nisan günü, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden İsmail Güler (38), bir süredir birlikte yaşadığı Fatma
Boşak’ı (42), 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre cinayet, boşanmak için eşi aleyhine dava açan
İsmail Güler’in, aynı evi paylaştığı sevgilisi Fatma Boşak ile tartışması sonucu meydana geldi.

4 Nisan günü Adana'da, Atiye Öztoprak'ın(80), evine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövülüp dişleri kırıldıktan s
ve paralarının gasp edildiği, eve gelen oğlunun baygın halde bulup hastaneye kaldırdığı Öztoprak'ın, dört dişinin kırıldığı, yüzünde

6 Nisan günü GP Antalya İl Sekreteri Zeynep Yılmaz; Bahçelievler’deki apartman dairesinde kalbinden iki kez
bıçaklandıktan sonra sürüklendiği banyoda boğularak öldürüldü. Katil zanlısının ise Chat’ten tanıştığı Fırat

10 Nisan günü Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey beldesi yakınlarında 25-30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.
Cesedin üzerinde kimliğini belirleyebilecek herhangi bir belge bulunamadı. Kadının kafasında sert cisimlerle
vurularak açılmış darbe izleri saptandı.

16 Nisan günü Ankara’nın Altındağ ilçesi Gökçentepe mahallesinde oturan Taliye Y. (21), akrabası S.G.
tarafından dövülüp tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldü.

man'ın Hasankayf ilçesi'ne bağlı Kesmeköprü köyü yakınlarında buğday tarlasında Meryem
Yıldız (33) adlı kadının cesedi bulundu. Kafatasının arka kısmının ezildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde
darbeler bulunan cesedin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.
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adlı kadın, cep telefonuna geç cevap verdiği gerekçesiyle, sevgilisi tarafından

6 Mart günü, Antalya’da taksi şoförü Serkan Mutluer, aşık olduğu lise 2'nci sınıf öğrencisi B.U.’nun (15) zorla
evine girerek genç kızı balkona götürdü ve genç kızla beraber 9. kat balkonundan atladı. Olayda Mutluer öldü;

Elazığ karayolu üzerinde, 5.5 aylık hamile olan kimliği belirsiz bir kadın cesedi
bulundu. Başından aldığı darbeyle hayatını kaybeden kadının kimliği belirlenemedi. (10 Mart 2004/Diyarbakır

(29), ayrılmak istediği erkek arkadaşı

tmenlerinden Eğitim-Sen üyesi Nuray Tan,
aynı okulda görevli öğretmen Ali Kaya tarafından dövüldü. 10 günlük rapor alan N.T., 24 Mart günü Adıyaman

-27.03.04

tanbul Esenler'de yalnız yaşayan Sıdıka Çalış (60), el ve ayakları bağlı, ağzı bantlı ve boğularak öldürülmüş halde

bulundu. Çalış'ın, kolundaki çok sayıda bileziğin de olmadığı ve katil zanlısı tarafından alınmış olabileceği öne sürüldü. (Milliyet-

İzmir Seferihisar'da oturan ve 15 gündür kayıp olduğu bildirilen Naciye Sezgin (44), 28 Mart günü Kavakdere köyü mezarlığı
yakınlarında cesedi parçalanmış olarak bulundu. Sezgin ile beraber kayıp olduğu bildirilen torunu Ceyhun Sezgin (3) ise

1 Nisan günü, İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 kız kardeş, seçimde AKP belediye başkan adayına oy vermedikleri için
erkek kardeşleri tarafından dövüldüklerini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlçenin Şakran

ayan Elif Aslan(52) ile Gülşen Girgin (46), Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları başvurunun
''Yerel seçimlerde ikimiz de ANAP belediye başkan adayına oy verdik. Bunu

P adayına oy vermediğimiz için bize sopayla ve
yumrukla vurdular. Üzerimizdeki giysilerimizi yırttılar. Sağlık ocağına giderek rapor aldıktan sonra savcılığa

sinde ikamet eden İsmail Güler (38), bir süredir birlikte yaşadığı Fatma
Boşak’ı (42), 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre cinayet, boşanmak için eşi aleyhine dava açan

ucu meydana geldi.

4 Nisan günü Adana'da, Atiye Öztoprak'ın(80), evine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövülüp dişleri kırıldıktan sonra altın
, dört dişinin kırıldığı, yüzünde

6 Nisan günü GP Antalya İl Sekreteri Zeynep Yılmaz; Bahçelievler’deki apartman dairesinde kalbinden iki kez
anlısının ise Chat’ten tanıştığı Fırat

30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.
afasında sert cisimlerle

16 Nisan günü Ankara’nın Altındağ ilçesi Gökçentepe mahallesinde oturan Taliye Y. (21), akrabası S.G.

man'ın Hasankayf ilçesi'ne bağlı Kesmeköprü köyü yakınlarında buğday tarlasında Meryem
Yıldız (33) adlı kadının cesedi bulundu. Kafatasının arka kısmının ezildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde

Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.
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25 Nisan günü, Trabzon'daki KTÜ öğrencisi 22 yaşındaki Ö.B., Diyarbakır’dan ziyaretine gelen çocukluk
arkadaşı 19 yaşındaki Muhammet Ramazan Durna’nın tecavüzüne uğradığını belirterek savcılığa suç
duyurusunda bulundu.

30 Nisan günü, İstanbul Avcılar’da ikamet eden sıva işçisi Ramazan Vural, 2 ay önce kendisinden ayrılan eski
nişanlısı Hülya Göze’yi (21), ‘nişanı attı’ gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

30 Nisan günü, İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Burhan Yıldız, kız kardeşi Meryem Yıldız’ın 14 Nisan
günü “hava almak” için evden çıktığını, o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını, 23 Nisan günü şehir
dışında, Karayün köyü (Koxika) yakınların

3 Mayıs günü, Mardin'den çalışmak için İstanbul'a giden ve yaklaşık 2 ay önce çalıştığı konfeksiyon atölyesinin
sahibinin oğlu İlhan Karınsız tarafından çayına ilaç konularak tecavüze maruz kalan 17 yaşındak
davasında, gözaltına alınan Karınsız , çıkarıldığı Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Savcılık, N.C. ve Karınsız'dan alınan tahlil sonuçlarını bekliyor.

3 Mayıs günü, Kartal’da Özgür Yolaçan, 11 ay önce ailesinin karşı çık
ancak şiddete 3 ay dayanabilen Yeliz Yolaçan (23), evi terk ederek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Özgür
Yolaçan, eşini 4 kurşunla öldürüp kaçtı. Yeliz Yolaçan’ın bir süre önce, koca tehditleri üzerine Kartal
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

3 Mayıs günü, Siirt Kooperatif Mahallesi'nde oturan Şefika Narman(55) adlı kadın, evinde boğazı kesilmiş bir
halde ölü olarak bulundu. Cinayete ilişkin bir açıklama yapan Emniyet yetkilileri, kadı
bileziklerin çalındığını belirterek, cinayetin hırsızlık amaçlı olabileceğini söyledi. (DİHA

3 Mayıs günü, Kozan ilçesi Ferhatlı köyünde ailesiyle yaşayan Ş.B., 9 ay önce Musa Kamalı'nın (34) tecavüzüne
uğradı. 'Kimseye söyleme, eşimi terk edip seninle evlenirim' dediği ileri sürülen Kamalı'nın kardeşi Necdet de
(25), birkaç gün sonra ormanlık alanda Ş.B.'ye tecavüz etti. Hamile kalan Ş.B., 13 Mayıs'ta keçi otlatmak için
gittiği ormanda iki kişi tarafından kaçırıldı. Ş.B.,
düşürtmeye çalıştılar. Karnımı bıçakla açtılar. Bebeği almayı başaramayınca, sürekli bir şeyler koklatıp
bayılttılar. Bir gün gözümü açtığımda üzerim kan içindeydi. Kendimi evimizin yakınında bul
eve kadar gittim." Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B.'nin "Beni Kamalı kardeşlerin tuttuğu adamlar
kaçırıp işkence yaptı" iddiası üzerine, DNA testi yapılmasına karar verildi.

4 Mayıs günü Kadıköy’de otomobiliyle evine giderken
gaspçının tecavüzüne uğradı.

7 Mayıs günü İstanbul Zincirlikuyu’da F.Ş (25) adlı psikolog, otobüs durağı sorduğu bir kişi tarafından tecavüze
uğradı

7 Mayıs günü, Kahramanmaraş'ta kaybolduktan 5 ay sonra ormanlıkta çürümüş cesedi bulunan 17 yaşındaki
Süheyla Geren'in, sevgilisi Ömer Barantek tarafından çamaşır ipiyle boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır'da 20 gün önce kendisinden 20 yaş büyük biriyle evlenen ve bir süre so
gelen Vahide Savaş (34) isimli kadın, 7 Mayıs günü Sadi köprüsü civarında, bir ağaca asılı olarak ölü bulundu.

26 Mayıs günü, arkadaşıyla buluşmak için İzmir’den Manisa’ya giden K.A. (41) isimli kadın, 3 kişi tarafından
kaçırılarak ormanlık bir alana götürüldü. Erkek arkadaşını bıçakla yaralayan saldırganlar, daha sonra
götürdükleri ormanda K.A’ya tecavüz ettiler. Manisa Doğum Hastanesi’nde tecavüze uğradığına dair raporu alan
K.A.’nın verdiği eşgal üzerine üç şüpheli, polis
ile Ferhat Erin tutuklandı.

28 Mayıs günü Hüseyin Teke, tansiyon hastası olduğunu bildiği ve döverek bir şişe rakı içirdiği eşi Nuray Teke
komaya girdi. 13 gün komada yattıktan sonra yaşam
araştırmada Nuray Teke'nin tansiyon hastası olduğunu ve eşinin bunu bildiği halde rakı içirerek karısının
ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açtı. Adana Cumhuriyet Savcısı, genç kadının ölümü ile
iddianamede, genç kadının eşi tarafından darp edildiğini, belirterek, "Sanık, darp eylemini gizlemek için
tansiyon hastası eşi Nuray'a zehirleyici nitelikte kaçak rakı içirtip zehirlemiş ve darp sonucu beyin kanaması
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25 Nisan günü, Trabzon'daki KTÜ öğrencisi 22 yaşındaki Ö.B., Diyarbakır’dan ziyaretine gelen çocukluk
arkadaşı 19 yaşındaki Muhammet Ramazan Durna’nın tecavüzüne uğradığını belirterek savcılığa suç

30 Nisan günü, İstanbul Avcılar’da ikamet eden sıva işçisi Ramazan Vural, 2 ay önce kendisinden ayrılan eski
nişanlısı Hülya Göze’yi (21), ‘nişanı attı’ gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

30 Nisan günü, İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Burhan Yıldız, kız kardeşi Meryem Yıldız’ın 14 Nisan
günü “hava almak” için evden çıktığını, o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını, 23 Nisan günü şehir
dışında, Karayün köyü (Koxika) yakınlarında, cesedinin köylülerce bulunduğunu belirtti.

3 Mayıs günü, Mardin'den çalışmak için İstanbul'a giden ve yaklaşık 2 ay önce çalıştığı konfeksiyon atölyesinin
sahibinin oğlu İlhan Karınsız tarafından çayına ilaç konularak tecavüze maruz kalan 17 yaşındak
davasında, gözaltına alınan Karınsız , çıkarıldığı Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Savcılık, N.C. ve Karınsız'dan alınan tahlil sonuçlarını bekliyor.

3 Mayıs günü, Kartal’da Özgür Yolaçan, 11 ay önce ailesinin karşı çıkması üzerine Yeliz Yolaçan’la evlendi;
ancak şiddete 3 ay dayanabilen Yeliz Yolaçan (23), evi terk ederek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Özgür
Yolaçan, eşini 4 kurşunla öldürüp kaçtı. Yeliz Yolaçan’ın bir süre önce, koca tehditleri üzerine Kartal

riyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

3 Mayıs günü, Siirt Kooperatif Mahallesi'nde oturan Şefika Narman(55) adlı kadın, evinde boğazı kesilmiş bir
halde ölü olarak bulundu. Cinayete ilişkin bir açıklama yapan Emniyet yetkilileri, kadı
bileziklerin çalındığını belirterek, cinayetin hırsızlık amaçlı olabileceğini söyledi. (DİHA-

3 Mayıs günü, Kozan ilçesi Ferhatlı köyünde ailesiyle yaşayan Ş.B., 9 ay önce Musa Kamalı'nın (34) tecavüzüne
yleme, eşimi terk edip seninle evlenirim' dediği ileri sürülen Kamalı'nın kardeşi Necdet de

(25), birkaç gün sonra ormanlık alanda Ş.B.'ye tecavüz etti. Hamile kalan Ş.B., 13 Mayıs'ta keçi otlatmak için
gittiği ormanda iki kişi tarafından kaçırıldı. Ş.B., şu beyanda bulundu : "Beni 3 gün bir evde tuttular. Bebeğimi
düşürtmeye çalıştılar. Karnımı bıçakla açtılar. Bebeği almayı başaramayınca, sürekli bir şeyler koklatıp
bayılttılar. Bir gün gözümü açtığımda üzerim kan içindeydi. Kendimi evimizin yakınında bul
eve kadar gittim." Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B.'nin "Beni Kamalı kardeşlerin tuttuğu adamlar
kaçırıp işkence yaptı" iddiası üzerine, DNA testi yapılmasına karar verildi.

4 Mayıs günü Kadıköy’de otomobiliyle evine giderken silah zoruyla kaçırılan 31 yaşındaki avukat A.K., iki

7 Mayıs günü İstanbul Zincirlikuyu’da F.Ş (25) adlı psikolog, otobüs durağı sorduğu bir kişi tarafından tecavüze

kaybolduktan 5 ay sonra ormanlıkta çürümüş cesedi bulunan 17 yaşındaki
Süheyla Geren'in, sevgilisi Ömer Barantek tarafından çamaşır ipiyle boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır'da 20 gün önce kendisinden 20 yaş büyük biriyle evlenen ve bir süre sonra ayrılarak babasının evine
gelen Vahide Savaş (34) isimli kadın, 7 Mayıs günü Sadi köprüsü civarında, bir ağaca asılı olarak ölü bulundu.

26 Mayıs günü, arkadaşıyla buluşmak için İzmir’den Manisa’ya giden K.A. (41) isimli kadın, 3 kişi tarafından
rılarak ormanlık bir alana götürüldü. Erkek arkadaşını bıçakla yaralayan saldırganlar, daha sonra

götürdükleri ormanda K.A’ya tecavüz ettiler. Manisa Doğum Hastanesi’nde tecavüze uğradığına dair raporu alan
K.A.’nın verdiği eşgal üzerine üç şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Ahmet Balkız

28 Mayıs günü Hüseyin Teke, tansiyon hastası olduğunu bildiği ve döverek bir şişe rakı içirdiği eşi Nuray Teke
komaya girdi. 13 gün komada yattıktan sonra yaşamını yitiren kadının ölümünü şüpheli bulan savcı, yaptığı
araştırmada Nuray Teke'nin tansiyon hastası olduğunu ve eşinin bunu bildiği halde rakı içirerek karısının
ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açtı. Adana Cumhuriyet Savcısı, genç kadının ölümü ile
iddianamede, genç kadının eşi tarafından darp edildiğini, belirterek, "Sanık, darp eylemini gizlemek için
tansiyon hastası eşi Nuray'a zehirleyici nitelikte kaçak rakı içirtip zehirlemiş ve darp sonucu beyin kanaması

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

25 Nisan günü, Trabzon'daki KTÜ öğrencisi 22 yaşındaki Ö.B., Diyarbakır’dan ziyaretine gelen çocukluk
arkadaşı 19 yaşındaki Muhammet Ramazan Durna’nın tecavüzüne uğradığını belirterek savcılığa suç

30 Nisan günü, İstanbul Avcılar’da ikamet eden sıva işçisi Ramazan Vural, 2 ay önce kendisinden ayrılan eski
nişanlısı Hülya Göze’yi (21), ‘nişanı attı’ gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

30 Nisan günü, İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Burhan Yıldız, kız kardeşi Meryem Yıldız’ın 14 Nisan
günü “hava almak” için evden çıktığını, o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını, 23 Nisan günü şehir

3 Mayıs günü, Mardin'den çalışmak için İstanbul'a giden ve yaklaşık 2 ay önce çalıştığı konfeksiyon atölyesinin
sahibinin oğlu İlhan Karınsız tarafından çayına ilaç konularak tecavüze maruz kalan 17 yaşındaki N.C.
davasında, gözaltına alınan Karınsız , çıkarıldığı Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

ması üzerine Yeliz Yolaçan’la evlendi;
ancak şiddete 3 ay dayanabilen Yeliz Yolaçan (23), evi terk ederek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Özgür
Yolaçan, eşini 4 kurşunla öldürüp kaçtı. Yeliz Yolaçan’ın bir süre önce, koca tehditleri üzerine Kartal

3 Mayıs günü, Siirt Kooperatif Mahallesi'nde oturan Şefika Narman(55) adlı kadın, evinde boğazı kesilmiş bir
halde ölü olarak bulundu. Cinayete ilişkin bir açıklama yapan Emniyet yetkilileri, kadının kollarındaki altın

-20.05.04)

3 Mayıs günü, Kozan ilçesi Ferhatlı köyünde ailesiyle yaşayan Ş.B., 9 ay önce Musa Kamalı'nın (34) tecavüzüne
yleme, eşimi terk edip seninle evlenirim' dediği ileri sürülen Kamalı'nın kardeşi Necdet de

(25), birkaç gün sonra ormanlık alanda Ş.B.'ye tecavüz etti. Hamile kalan Ş.B., 13 Mayıs'ta keçi otlatmak için
şu beyanda bulundu : "Beni 3 gün bir evde tuttular. Bebeğimi

düşürtmeye çalıştılar. Karnımı bıçakla açtılar. Bebeği almayı başaramayınca, sürekli bir şeyler koklatıp
bayılttılar. Bir gün gözümü açtığımda üzerim kan içindeydi. Kendimi evimizin yakınında buldum. Sürüne sürüne
eve kadar gittim." Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B.'nin "Beni Kamalı kardeşlerin tuttuğu adamlar

silah zoruyla kaçırılan 31 yaşındaki avukat A.K., iki

7 Mayıs günü İstanbul Zincirlikuyu’da F.Ş (25) adlı psikolog, otobüs durağı sorduğu bir kişi tarafından tecavüze

kaybolduktan 5 ay sonra ormanlıkta çürümüş cesedi bulunan 17 yaşındaki
Süheyla Geren'in, sevgilisi Ömer Barantek tarafından çamaşır ipiyle boğularak öldürüldüğü belirtildi.

nra ayrılarak babasının evine
gelen Vahide Savaş (34) isimli kadın, 7 Mayıs günü Sadi köprüsü civarında, bir ağaca asılı olarak ölü bulundu.

26 Mayıs günü, arkadaşıyla buluşmak için İzmir’den Manisa’ya giden K.A. (41) isimli kadın, 3 kişi tarafından
rılarak ormanlık bir alana götürüldü. Erkek arkadaşını bıçakla yaralayan saldırganlar, daha sonra

götürdükleri ormanda K.A’ya tecavüz ettiler. Manisa Doğum Hastanesi’nde tecavüze uğradığına dair raporu alan
tarafından gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Ahmet Balkız

28 Mayıs günü Hüseyin Teke, tansiyon hastası olduğunu bildiği ve döverek bir şişe rakı içirdiği eşi Nuray Teke
ını yitiren kadının ölümünü şüpheli bulan savcı, yaptığı

araştırmada Nuray Teke'nin tansiyon hastası olduğunu ve eşinin bunu bildiği halde rakı içirerek karısının
ölümüne neden olduğu iddiasıyla dava açtı. Adana Cumhuriyet Savcısı, genç kadının ölümü ile ilgili
iddianamede, genç kadının eşi tarafından darp edildiğini, belirterek, "Sanık, darp eylemini gizlemek için
tansiyon hastası eşi Nuray'a zehirleyici nitelikte kaçak rakı içirtip zehirlemiş ve darp sonucu beyin kanaması
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geçiren Nuray Teke'nin ölümüne n
maddeleri gereğince müebbet hapis istemi ile dava açtı. Teke ise, suçlamaları reddetti.

28 Mayıs günü E.A.(19) adlı genç kız,
B.B. (17) tarafından boğazına jilet dayanarak tecavüz edildiğini iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan İlhan
Yüksel ile B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Mayıs günü Bahçelievler’de, 15 gün önce evinin banyosundaki küvette ölü
katil zanlıları Abdülaziz Akbaş (21) ve Numan Akdemir (22), ‘veresiye fuhuş’u kabul etmediği için
öldürdüklerini itiraf ettiler.

30 Mayıs günü Ordu'da, kendisine boşanma davası açan eşi ile yolda karşılaşan Harun Demirci silahı ile
kayınbiraderini öldürüp, eşi Fatma Demirci(40) ile yeğenini de yaraladı.

İstanbul Kartal'da oturan üç çocuk annesi Necla Kaynar, iki yıl önce boşandığı eşi tarafından 31 Mayı
evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

15 Haziran günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda Bahiye Ayseli; 4 Haziran günü Anıttepe Özveren
parkında, Mahmut Çiftçi tarafından hem tacize uğradığını hem de dayak yediğini, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor
alarak, Çankaya Polis Karakolu’na şikayette bulunduğunu; ancak sonuç alamadığını bildirdi.

İstanbul Esenler'de iki yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nebahat Bıyıklı'yı bıçakla yaraladığı için hapse
giren ayakkabı boyacısı Salih B., cezaevindeyken k
bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul’da PTT’de işçi olarak çalışan Selami Karaçal (28), 6 Haziran günü, bir süre nişanlı kaldığı Nuray
Öztop’u (21), açık öğretim fakültesi sınavına girdiği Yıldız Teknik Ü
tabancayla vurarak yaraladı. Karaçal, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Kütahya’da Fatih Doğan (23), sevdiği Havva Öztürk’ün (Cengiz) (21) başkasıyla nikah kıyması üzerine, 6
Haziran günü evini basarak Havva Öztürk’ü ve annesi Ümmühan Cengiz’i (54) öldürdü.

İstanbul Bahçelievler’de bir dekorasyon şirketinde çalışan Neşe Akbağ (46), 21 Haziran günü, kimliği belirsiz
bir saldırgan tarafından, işyerinde 47 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Mersin Metropol İş Merkezi'nde muhasebeci olarak çalışan 40 yaşlarındaki Selvi adlı soyadı öğrenilemeyen
kadın, 24 Haziran günü İş Merkezi'nin terasında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

İstanbul Levent’te bir barda konsomatris olarak çalışan Ebru Okutan (23),
kişinin saldırısına uğradı. Okutan, çantasını almak isteyen saldırganlar tarafından dövülüp kırık şişe ile
çenesinden yaralandı.

Adana’da 26 Haziran günü, Tabip asteğmen Şükrü Erköfte (26), bir kafede buluştuğu nişanlıs
(22) kendisinden ayrılmak istediği için silahla öldürdü. Erköfte, daha sonra aynı silahla intihar etti. Seken
kurşunlardan biri yan masada oturan Fidan Baba’yı omuzundan yaraladı.

Hatay'da 1 Temmuz günü, Şükrü Güçlü Köprüsü'nün altında b
kadın cesedi bulundu. (02.07.2004-DİHA)

Bursa'da nikâhlı eşi tarafından 2 yıl önce terk edilen ve fabrika işçisi Nuri Kayın'la yaşayan Havva Öksüzoğlu
(35), 3 Temmuz günü evinde öldürüldü. Savcılığın yap
istendiği, daha sonra sırtından 2, göğsünden 3 kez bıçaklandığı ve boğazının kesilmek istendiği anlaşıldı.
(Milliyet-04.07.2004)

Hatice Bayat (1979) 8 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta olduğunu, 1 Eylül günü okulda, kendisiyle daha önce bir tartışma
yaşadığı hizmetli Sedat Erten’in cinsel tacizine maruz kaldığını, durumu okul idaresine bildirdikten sonra
Savcılığa başvurduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)
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geçiren Nuray Teke'nin ölümüne neden olmuştur" diyerek, Hüseyin Teke hakkında TCK'nın 449/1 ve 450/9
maddeleri gereğince müebbet hapis istemi ile dava açtı. Teke ise, suçlamaları reddetti.

28 Mayıs günü E.A.(19) adlı genç kız, Adana'da, sevgilisi Hakan S.'nin (21) arkadaşları İlhan Yük
) tarafından boğazına jilet dayanarak tecavüz edildiğini iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan İlhan

Yüksel ile B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Mayıs günü Bahçelievler’de, 15 gün önce evinin banyosundaki küvette ölü bulunan Seher Günsur’un (37)
katil zanlıları Abdülaziz Akbaş (21) ve Numan Akdemir (22), ‘veresiye fuhuş’u kabul etmediği için

kendisine boşanma davası açan eşi ile yolda karşılaşan Harun Demirci silahı ile
kayınbiraderini öldürüp, eşi Fatma Demirci(40) ile yeğenini de yaraladı.

Kartal'da oturan üç çocuk annesi Necla Kaynar, iki yıl önce boşandığı eşi tarafından 31 Mayı
evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

15 Haziran günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda Bahiye Ayseli; 4 Haziran günü Anıttepe Özveren
parkında, Mahmut Çiftçi tarafından hem tacize uğradığını hem de dayak yediğini, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor
larak, Çankaya Polis Karakolu’na şikayette bulunduğunu; ancak sonuç alamadığını bildirdi.

Esenler'de iki yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nebahat Bıyıklı'yı bıçakla yaraladığı için hapse
giren ayakkabı boyacısı Salih B., cezaevindeyken kendisini boşayan eşi Nebahat Bıyıklı'yı, 2 Haziran günü

İstanbul’da PTT’de işçi olarak çalışan Selami Karaçal (28), 6 Haziran günü, bir süre nişanlı kaldığı Nuray
Öztop’u (21), açık öğretim fakültesi sınavına girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa yerleşkesinde
tabancayla vurarak yaraladı. Karaçal, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Kütahya’da Fatih Doğan (23), sevdiği Havva Öztürk’ün (Cengiz) (21) başkasıyla nikah kıyması üzerine, 6
va Öztürk’ü ve annesi Ümmühan Cengiz’i (54) öldürdü.

İstanbul Bahçelievler’de bir dekorasyon şirketinde çalışan Neşe Akbağ (46), 21 Haziran günü, kimliği belirsiz
bir saldırgan tarafından, işyerinde 47 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

ş Merkezi'nde muhasebeci olarak çalışan 40 yaşlarındaki Selvi adlı soyadı öğrenilemeyen
kadın, 24 Haziran günü İş Merkezi'nin terasında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

İstanbul Levent’te bir barda konsomatris olarak çalışan Ebru Okutan (23), 25 Haziran günü evine giderken iki
kişinin saldırısına uğradı. Okutan, çantasını almak isteyen saldırganlar tarafından dövülüp kırık şişe ile

Adana’da 26 Haziran günü, Tabip asteğmen Şükrü Erköfte (26), bir kafede buluştuğu nişanlıs
(22) kendisinden ayrılmak istediği için silahla öldürdü. Erköfte, daha sonra aynı silahla intihar etti. Seken
kurşunlardan biri yan masada oturan Fidan Baba’yı omuzundan yaraladı.

Hatay'da 1 Temmuz günü, Şükrü Güçlü Köprüsü'nün altında bıçak darbeleri sonucu öldürüldüğü tespit edilen bir
DİHA)

Bursa'da nikâhlı eşi tarafından 2 yıl önce terk edilen ve fabrika işçisi Nuri Kayın'la yaşayan Havva Öksüzoğlu
(35), 3 Temmuz günü evinde öldürüldü. Savcılığın yaptığı incelemede Öksüzoğlu'nun, önce iple boğulmak
istendiği, daha sonra sırtından 2, göğsünden 3 kez bıçaklandığı ve boğazının kesilmek istendiği anlaşıldı.

Hatice Bayat (1979) 8 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Bismil ilçesi Kurtuluş İlköğretim
Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta olduğunu, 1 Eylül günü okulda, kendisiyle daha önce bir tartışma
yaşadığı hizmetli Sedat Erten’in cinsel tacizine maruz kaldığını, durumu okul idaresine bildirdikten sonra

başvurduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)
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eden olmuştur" diyerek, Hüseyin Teke hakkında TCK'nın 449/1 ve 450/9

) arkadaşları İlhan Yüksel (31) ile
) tarafından boğazına jilet dayanarak tecavüz edildiğini iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan İlhan

bulunan Seher Günsur’un (37)
katil zanlıları Abdülaziz Akbaş (21) ve Numan Akdemir (22), ‘veresiye fuhuş’u kabul etmediği için

kendisine boşanma davası açan eşi ile yolda karşılaşan Harun Demirci silahı ile

Kartal'da oturan üç çocuk annesi Necla Kaynar, iki yıl önce boşandığı eşi tarafından 31 Mayıs günü

15 Haziran günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda Bahiye Ayseli; 4 Haziran günü Anıttepe Özveren
parkında, Mahmut Çiftçi tarafından hem tacize uğradığını hem de dayak yediğini, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor
larak, Çankaya Polis Karakolu’na şikayette bulunduğunu; ancak sonuç alamadığını bildirdi.

Esenler'de iki yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nebahat Bıyıklı'yı bıçakla yaraladığı için hapse
endisini boşayan eşi Nebahat Bıyıklı'yı, 2 Haziran günü

İstanbul’da PTT’de işçi olarak çalışan Selami Karaçal (28), 6 Haziran günü, bir süre nişanlı kaldığı Nuray
niversitesi’nin Davutpaşa yerleşkesinde

Kütahya’da Fatih Doğan (23), sevdiği Havva Öztürk’ün (Cengiz) (21) başkasıyla nikah kıyması üzerine, 6

İstanbul Bahçelievler’de bir dekorasyon şirketinde çalışan Neşe Akbağ (46), 21 Haziran günü, kimliği belirsiz

ş Merkezi'nde muhasebeci olarak çalışan 40 yaşlarındaki Selvi adlı soyadı öğrenilemeyen
kadın, 24 Haziran günü İş Merkezi'nin terasında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

25 Haziran günü evine giderken iki
kişinin saldırısına uğradı. Okutan, çantasını almak isteyen saldırganlar tarafından dövülüp kırık şişe ile

Adana’da 26 Haziran günü, Tabip asteğmen Şükrü Erköfte (26), bir kafede buluştuğu nişanlısı Burcu Taşçı’yı
(22) kendisinden ayrılmak istediği için silahla öldürdü. Erköfte, daha sonra aynı silahla intihar etti. Seken

ıçak darbeleri sonucu öldürüldüğü tespit edilen bir

Bursa'da nikâhlı eşi tarafından 2 yıl önce terk edilen ve fabrika işçisi Nuri Kayın'la yaşayan Havva Öksüzoğlu
tığı incelemede Öksüzoğlu'nun, önce iple boğulmak

istendiği, daha sonra sırtından 2, göğsünden 3 kez bıçaklandığı ve boğazının kesilmek istendiği anlaşıldı.

Bismil ilçesi Kurtuluş İlköğretim
Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta olduğunu, 1 Eylül günü okulda, kendisiyle daha önce bir tartışma
yaşadığı hizmetli Sedat Erten’in cinsel tacizine maruz kaldığını, durumu okul idaresine bildirdikten sonra
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden 4 Temmuz günü yapılan açıklamada, D.N. (18) isimli bir
genç kızın, parkta tanıştığı ve arkadaşlık ettiği Zarife G. tarafından Oya T.'nin evine götürüldüğü ve burada
Yüksel Y. tarafından tecavüz uğradığı, daha sonra da başka erkeklere pazarlanmaya çalışıldığı belirtildi. D.N.'nin
şikayeti üzerine zanlıların bulunduğu yerlere baskın düzenleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zarife G., Oya T.,
Yüksel Y. ve Tarık Ç. ile Serdar Y.'yi gözaltına alarak Adliye’ye sevk etti. (Hürriyet

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, 6 ay önce eşi Ahmet Turan’dan ayrılan Sibel Ağar (28), 6 Temmuz günü komşuları
tarafından evde ölü bulundu. Ağar’ın, kafası ve kalbinden 3 kurşunla vurulduğu belirlendi. Ağar’ın, bir süre
birlikte yaşadığı İbrahim Abdullah’ın da

18 Temmuz günü Ankara Kızılay’da, Cam Kesime (25) adlı kadın, GMK Bulvarı 105 nolu bina içinde
bileziklerini almak isteyen bir saldırgan tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

Ankara’nın Beypazarı Kırbaşı beldesinde ikamet eden akli dengesi bozuk Safiye G.’nin (25), Ali K. adlı kişi
tarafından uzun süredir tecavüzüne maruz kaldığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali K.
tutuklandı. (Özgür Gündem-21.07.2004)

Bursa Büyükorhan'da İsmihan Yavuz adlı kadın, bir süre önce kızını kaçırmak isteyen Ramazan Hazar adlı kişi
tarafından 27 Temmuz günü boğazını kesilerek öldürüldü.

27 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvu
yıl önce Fırat Aktaş isimli şahıs kızım Melike Yaprak’ı kaçırarak ırzına geçti ve kızım hamile kaldı. Ben Fırat
Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu şahıs hakkında dava açıldı. Daha sonra Fırat
evleneceğini söyledi ve imam nikahı yaparak evlendi. Resmi nikah yapacağını söyledi; ancak resmi nikah
yapmadı. Kızımı götürdükten sonra sürekli şiddet uygulayarak kızımı evden kovuyordu. Son olarak çocuğunu da
elinden alarak kızımı tekrar bizim eve yolladı. Son dört ay içerisinde Fırat Aktaş benim haneme zorla girerek iki
defa kızımı bıçakladı. Son olarak 26 Temmuz günü akşam saatlerinde evime zorla girdi. Onun aleyhine ifade
verdiğim için beni tehdit etti. Bana saldırdı. Kafama, kalbime y
kolumdan derimi koparmaya çalıştı. Daha sonra üzerindeki satırı çıkardı ve benim başıma vurmaya niyetlendi.
Ancak oğlum Halil İbrahim araya girerek bana vurmasını engelledi. Fırat oğlum ile boğuşmaya başladı, oğlu
kendini korumaya çalışırken Fırat da oğlum da kafasından yaralandı. Fırat Aktaş evimi bastığında Remzi Biçer
isimli arkadaşı da yanındaydı ve bu şahısın elinde de av tüfeği vardı. Polisi aradım. Gelen polisler beni, kızım
Melike ve kız kardeşim Mekiye’yi karakola götürdüler. Sabah saat 03.00’e kadar karakolda kaldık. Eve gidince
evin boş olduğunu gördüm ve sabah saatlerinde Fırat Aktaş’ın tekrar evimize saldırdığını, kızımı bıçaklamak
istediğini, kızımın komşuların evinde saklandığını, kız kardeşimin de k
sabah evimize saldırdığında 11 yaşındaki yeğenim Recep Biçer’i de kaçırarak evden çıkmıştır. Fırat Aktaş
yeğenim Recep’i kaçırıp ıssız bir sokağa götürmüş, tekmelerle ezmeye çalışmıştır. Yeğenime “gel seni bahçeye
götürüp sinkaf edeceğim, benim için hırsızlık yapmazsan seni sinkaf edeceğim” demiştir. Karakola şikayet
etmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Hayatımızdan endişe duyuyorum.” (İHD Diyarbakır)

Zonguldak’ta bir muhasebecinin yanında çalışan M.K. (19) adkı g
İstanbul’a davet eden Recep Poyraz (39) isimli kişi tarafından İstanbul Fatih’te bir eve hapsedilerek bir hafta
botunca tecavüze uğradı. K., bir fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Fatih’teki eve baskın yapan pol
Poyraz’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'da üç yıldan bu yana sevgilisiyle birlikte yaşayan evli ve üç çocuk babası polis memuru Yunus Uçan 5
aylık hamile sevgilisi Neriman Kulsayın'ın çocuğunu doğurmak istemesi üzerine 5
otomobilde silahla öldürdükten araçtan attı. Sevgilisinin annesi Hacer Öztürk ile ağabeyi Mustafa Öztürk’ü de
birlikte yaşadıkları evde vuran Uçan’ın, yaşadığı bu birliktelik nedeniyle iki kez idari ceza alaığı belirtildi. Uçan,
polis tarafından gözaltına alındı. (Sabah

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Zeynep Toklu (21) adlı genç kız, 6 Ağustos günü, düğününe iki hafta kala alışveriş
için gittiği çeyiz mağazasında, aşkına karşılık vermediği Vedat adlı işçi tarafından 8 kurşunla
(Hürriyet-07.08.04)

6 Eylül günü İstanbul Şişli'de iki İspanyol genç kız, kimliği belirsiz kişilerce dövüldükten sonra soyuldu. (İHD
İstanbul)
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden 4 Temmuz günü yapılan açıklamada, D.N. (18) isimli bir
genç kızın, parkta tanıştığı ve arkadaşlık ettiği Zarife G. tarafından Oya T.'nin evine götürüldüğü ve burada
Yüksel Y. tarafından tecavüz uğradığı, daha sonra da başka erkeklere pazarlanmaya çalışıldığı belirtildi. D.N.'nin
şikayeti üzerine zanlıların bulunduğu yerlere baskın düzenleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zarife G., Oya T.,

dar Y.'yi gözaltına alarak Adliye’ye sevk etti. (Hürriyet-05.07.2004)

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, 6 ay önce eşi Ahmet Turan’dan ayrılan Sibel Ağar (28), 6 Temmuz günü komşuları
tarafından evde ölü bulundu. Ağar’ın, kafası ve kalbinden 3 kurşunla vurulduğu belirlendi. Ağar’ın, bir süre
birlikte yaşadığı İbrahim Abdullah’ın da 4 ay önce Küçükköy’de öldürüldüğü belirtildi. (Hürriyet

18 Temmuz günü Ankara Kızılay’da, Cam Kesime (25) adlı kadın, GMK Bulvarı 105 nolu bina içinde
bileziklerini almak isteyen bir saldırgan tarafından 11 yerinden bıçaklandı. (Hürriyet-19.07.2004)

Ankara’nın Beypazarı Kırbaşı beldesinde ikamet eden akli dengesi bozuk Safiye G.’nin (25), Ali K. adlı kişi
tarafından uzun süredir tecavüzüne maruz kaldığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali K.

21.07.2004)

Bursa Büyükorhan'da İsmihan Yavuz adlı kadın, bir süre önce kızını kaçırmak isteyen Ramazan Hazar adlı kişi
tarafından 27 Temmuz günü boğazını kesilerek öldürüldü. (Sabah-28.07.2004)

27 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Aysel Dolan, şu beyanda bulundu: “Yaklaşık dört
yıl önce Fırat Aktaş isimli şahıs kızım Melike Yaprak’ı kaçırarak ırzına geçti ve kızım hamile kaldı. Ben Fırat
Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu şahıs hakkında dava açıldı. Daha sonra Fırat
evleneceğini söyledi ve imam nikahı yaparak evlendi. Resmi nikah yapacağını söyledi; ancak resmi nikah
yapmadı. Kızımı götürdükten sonra sürekli şiddet uygulayarak kızımı evden kovuyordu. Son olarak çocuğunu da

bizim eve yolladı. Son dört ay içerisinde Fırat Aktaş benim haneme zorla girerek iki
defa kızımı bıçakladı. Son olarak 26 Temmuz günü akşam saatlerinde evime zorla girdi. Onun aleyhine ifade
verdiğim için beni tehdit etti. Bana saldırdı. Kafama, kalbime yüzüme tekmeyle vurmaya başladı. Pense ile
kolumdan derimi koparmaya çalıştı. Daha sonra üzerindeki satırı çıkardı ve benim başıma vurmaya niyetlendi.
Ancak oğlum Halil İbrahim araya girerek bana vurmasını engelledi. Fırat oğlum ile boğuşmaya başladı, oğlu
kendini korumaya çalışırken Fırat da oğlum da kafasından yaralandı. Fırat Aktaş evimi bastığında Remzi Biçer
isimli arkadaşı da yanındaydı ve bu şahısın elinde de av tüfeği vardı. Polisi aradım. Gelen polisler beni, kızım

karakola götürdüler. Sabah saat 03.00’e kadar karakolda kaldık. Eve gidince
evin boş olduğunu gördüm ve sabah saatlerinde Fırat Aktaş’ın tekrar evimize saldırdığını, kızımı bıçaklamak
istediğini, kızımın komşuların evinde saklandığını, kız kardeşimin de karakola sığındığını öğrendim. Fırat Aktaş
sabah evimize saldırdığında 11 yaşındaki yeğenim Recep Biçer’i de kaçırarak evden çıkmıştır. Fırat Aktaş
yeğenim Recep’i kaçırıp ıssız bir sokağa götürmüş, tekmelerle ezmeye çalışmıştır. Yeğenime “gel seni bahçeye
götürüp sinkaf edeceğim, benim için hırsızlık yapmazsan seni sinkaf edeceğim” demiştir. Karakola şikayet
etmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Hayatımızdan endişe duyuyorum.” (İHD Diyarbakır)

Zonguldak’ta bir muhasebecinin yanında çalışan M.K. (19) adkı genç kız, internette tanıştığu kendisini
İstanbul’a davet eden Recep Poyraz (39) isimli kişi tarafından İstanbul Fatih’te bir eve hapsedilerek bir hafta
botunca tecavüze uğradı. K., bir fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Fatih’teki eve baskın yapan pol
Poyraz’ı yakalayarak gözaltına aldı. (Hürriyet-30.07.2004)

Bursa'da üç yıldan bu yana sevgilisiyle birlikte yaşayan evli ve üç çocuk babası polis memuru Yunus Uçan 5
aylık hamile sevgilisi Neriman Kulsayın'ın çocuğunu doğurmak istemesi üzerine 5 Ağustos günü bindikleri
otomobilde silahla öldürdükten araçtan attı. Sevgilisinin annesi Hacer Öztürk ile ağabeyi Mustafa Öztürk’ü de
birlikte yaşadıkları evde vuran Uçan’ın, yaşadığı bu birliktelik nedeniyle iki kez idari ceza alaığı belirtildi. Uçan,

(Sabah-06.08.04)

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Zeynep Toklu (21) adlı genç kız, 6 Ağustos günü, düğününe iki hafta kala alışveriş
için gittiği çeyiz mağazasında, aşkına karşılık vermediği Vedat adlı işçi tarafından 8 kurşunla

6 Eylül günü İstanbul Şişli'de iki İspanyol genç kız, kimliği belirsiz kişilerce dövüldükten sonra soyuldu. (İHD
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden 4 Temmuz günü yapılan açıklamada, D.N. (18) isimli bir
genç kızın, parkta tanıştığı ve arkadaşlık ettiği Zarife G. tarafından Oya T.'nin evine götürüldüğü ve burada
Yüksel Y. tarafından tecavüz uğradığı, daha sonra da başka erkeklere pazarlanmaya çalışıldığı belirtildi. D.N.'nin
şikayeti üzerine zanlıların bulunduğu yerlere baskın düzenleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zarife G., Oya T.,

05.07.2004)

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, 6 ay önce eşi Ahmet Turan’dan ayrılan Sibel Ağar (28), 6 Temmuz günü komşuları
tarafından evde ölü bulundu. Ağar’ın, kafası ve kalbinden 3 kurşunla vurulduğu belirlendi. Ağar’ın, bir süre

(Hürriyet-08.07.2004)

18 Temmuz günü Ankara Kızılay’da, Cam Kesime (25) adlı kadın, GMK Bulvarı 105 nolu bina içinde
19.07.2004)

Ankara’nın Beypazarı Kırbaşı beldesinde ikamet eden akli dengesi bozuk Safiye G.’nin (25), Ali K. adlı kişi
tarafından uzun süredir tecavüzüne maruz kaldığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali K.

Bursa Büyükorhan'da İsmihan Yavuz adlı kadın, bir süre önce kızını kaçırmak isteyen Ramazan Hazar adlı kişi

ruda Aysel Dolan, şu beyanda bulundu: “Yaklaşık dört
yıl önce Fırat Aktaş isimli şahıs kızım Melike Yaprak’ı kaçırarak ırzına geçti ve kızım hamile kaldı. Ben Fırat
Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu şahıs hakkında dava açıldı. Daha sonra Fırat Aktaş kızımla
evleneceğini söyledi ve imam nikahı yaparak evlendi. Resmi nikah yapacağını söyledi; ancak resmi nikah
yapmadı. Kızımı götürdükten sonra sürekli şiddet uygulayarak kızımı evden kovuyordu. Son olarak çocuğunu da

bizim eve yolladı. Son dört ay içerisinde Fırat Aktaş benim haneme zorla girerek iki
defa kızımı bıçakladı. Son olarak 26 Temmuz günü akşam saatlerinde evime zorla girdi. Onun aleyhine ifade

üzüme tekmeyle vurmaya başladı. Pense ile
kolumdan derimi koparmaya çalıştı. Daha sonra üzerindeki satırı çıkardı ve benim başıma vurmaya niyetlendi.
Ancak oğlum Halil İbrahim araya girerek bana vurmasını engelledi. Fırat oğlum ile boğuşmaya başladı, oğlum
kendini korumaya çalışırken Fırat da oğlum da kafasından yaralandı. Fırat Aktaş evimi bastığında Remzi Biçer
isimli arkadaşı da yanındaydı ve bu şahısın elinde de av tüfeği vardı. Polisi aradım. Gelen polisler beni, kızım

karakola götürdüler. Sabah saat 03.00’e kadar karakolda kaldık. Eve gidince
evin boş olduğunu gördüm ve sabah saatlerinde Fırat Aktaş’ın tekrar evimize saldırdığını, kızımı bıçaklamak

arakola sığındığını öğrendim. Fırat Aktaş
sabah evimize saldırdığında 11 yaşındaki yeğenim Recep Biçer’i de kaçırarak evden çıkmıştır. Fırat Aktaş
yeğenim Recep’i kaçırıp ıssız bir sokağa götürmüş, tekmelerle ezmeye çalışmıştır. Yeğenime “gel seni bahçeye
götürüp sinkaf edeceğim, benim için hırsızlık yapmazsan seni sinkaf edeceğim” demiştir. Karakola şikayet
etmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Hayatımızdan endişe duyuyorum.” (İHD Diyarbakır)

enç kız, internette tanıştığu kendisini
İstanbul’a davet eden Recep Poyraz (39) isimli kişi tarafından İstanbul Fatih’te bir eve hapsedilerek bir hafta
botunca tecavüze uğradı. K., bir fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Fatih’teki eve baskın yapan polis, Recep

Bursa'da üç yıldan bu yana sevgilisiyle birlikte yaşayan evli ve üç çocuk babası polis memuru Yunus Uçan 5
Ağustos günü bindikleri

otomobilde silahla öldürdükten araçtan attı. Sevgilisinin annesi Hacer Öztürk ile ağabeyi Mustafa Öztürk’ü de
birlikte yaşadıkları evde vuran Uçan’ın, yaşadığı bu birliktelik nedeniyle iki kez idari ceza alaığı belirtildi. Uçan,

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Zeynep Toklu (21) adlı genç kız, 6 Ağustos günü, düğününe iki hafta kala alışveriş
için gittiği çeyiz mağazasında, aşkına karşılık vermediği Vedat adlı işçi tarafından 8 kurşunla öldürüldü.

6 Eylül günü İstanbul Şişli'de iki İspanyol genç kız, kimliği belirsiz kişilerce dövüldükten sonra soyuldu. (İHD
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki evinden 13 yaşından bu yana aralıklarla kaçan Emine Çelik'in (22),
yüzlerce sigara izmaritiyle dağlanmış, cinsel organına kezzap dökülerek işkence yapılmış şekilde Adana'da bir
sokakta bulundu. Gölbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tedavisi üstlenilen ve Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gönderilen Çelik'in ayak altından boynuna kadar yüzlerce sigara
yanığı belirlendi. Uzun süre maruz kaldığı işkence nedeniyle tanınmaz hale gelip ruh sağlığı bozulan Çelik,
psikiyatri, fizik tedavi ve plastik cerrahların gözetiminde tedaviye
izlerini sayamadık. İşkencenin çok uzun süreden beri yapıldığı görülüyor. Kezzap dökülen cinsel uzvu hiç yok.
İskelete dönmüş" dedi. Çelik'in Gaziantep'te fuhuş mafyasının eline düştüğü ve para karşılığı erkeklerle
için bu vahşete maruz kaldığı ihtimali üzerinde duran polis, çalışma başlattı. (Milliyet

Adana'da evlilik dışı hamile kalan D.J.P (19) isimli genç kız, sevgilisinin zorla kürtaj yaptırıp, karnındaki 5 aylık
bebeği evlerinin bahçesine gömdüğünü belirtti. Polis, toprağa gömülü cenini bulurken, kaçan T.K. isimli sevgili
de yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyatla bebeği alan doktor A.Ö. ise ifadesinde "Bana geldiğinde bebek
ölmüştü. Müdahale etmeseydim kadın da ölecekti, kurtarmak için amel

İzmir'de Karşıyaka Vergi Dairesi'nde çalışan Esin Özsönmez (39), 10 Ağustos günü oturduğu apartmanın
kapısında sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Bağcılar’da bulunan Asayiş Şube Müd
polise iletilmesini isteyerek verdiği zarfı teslim etti. Zarfı açınca, ‘Bizi zorla eve kapattılar. Zorla fuhuş
yaptırıyorlar. Bizi kurtarın’ mesajıyla karşılaşan polisler, belirlenen adres
ağustos günü baskın düzenledi. Baskın sırasında kapatıldıkları odalarda ölüm tehdidiyle fuhuşa zorlandıkları
belirtilen 5 kadın bulundu. Eve kapattıkları kadınları seks kölesi gibi çalıştıran Songül İpek (24), Ali Ödemi
(31), Bayram Güleç (30) ve Durmuş Keven (36) gözaltına alındılar. Zanlıların kandırdıkları kadınların
içeceklerine uyuşturucu hap koyarak bayılttıktan sonra tecavüz ettikleri, daha sonra ölümle tehdit edip zorla
erkeklere pazarladıkları iddia edildi. Zan
yemek verdikleri belirtildi. Mağdur kadınlar sağlık kontrolünden geçirilirken, Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri
tamamlanan zanlılar hakkında kızlık bozmak, zorla alıkoymak ve teşekkül
yapılacağı belirtildi. (Yeni Şafak-16.08.04)

Adana’da 24 Ağustos günü, 2 çocuk annesi Zehra Üstüner (28), evinde kalbine yakın bir yerden kurşunlanmış
olarak bulundu. Evdeki tabancayı incelemeye alınan polis, Üstüner’in intih
başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. (Hürriyet

İstanbul Gaziosmanpaşa Fethiye Sokak'taki bir evde ikamet eden eski eşi Mehtap Demirkan'ın evine gelen
emekli mali müşavir Şükrü Ekmekçi, tartışma sonucu
Mütevellioğlu'nu silahla yaraladı. (Yeni Şafak

İzmir’de 30 Ağustos günü, bir restoranda çalışan Marifet Doruk (32), 10 yıl öncesine kadar birlikte yaşadığı
Cuma Karataş (39) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet

31 Ağustos günü Edremit'in İbrahimce Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyaret eden S.N. (22) adlı kadın, gece evine
dönerken, Gazi İlköğretim Okulu önünde bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı. Kendisin
saldırgan tarafından dövülen S.N, saldırgana taşla vurarak kaçmayı başardı. (Milliyet

İzmir’de altı aylık hamile Şükran Başaran (20), 3 Eylül günü Konak Doğum Hastanesi önünde, boğazına,
omuzlarına ve sol bacağına aldığı dört bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Başaran,
kendisini bir süredir birlikte yaşadığı İhsan Sarıçöz’ün bıçakladığını belirtti. (Hürriyet

Mersin’de yapılan Gümüş Palmiye Epe Eskrim Turnuvası’nda görevlendirilen
Federasyon Başkanı Erol Bülbül’ün kendisine “Bu kıyafetle mi maç yöneteceksin” diyerek maç vermediğini ve
kendisini tokatladığını ileri sürerek suç duyurusuna bulundu. (Sabah

Yalova’da 13 Eylül günü, Risalet Demircioğlu İ
okuluna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Öğretmen, ayağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan
hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, Duman'a ayrıldığı sevgilisi
ettiğini söyledi. (Sabah-14.09.2004)
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki evinden 13 yaşından bu yana aralıklarla kaçan Emine Çelik'in (22),
yüzlerce sigara izmaritiyle dağlanmış, cinsel organına kezzap dökülerek işkence yapılmış şekilde Adana'da bir
sokakta bulundu. Gölbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tedavisi üstlenilen ve Çukurova

ı Hastanesi'ne gönderilen Çelik'in ayak altından boynuna kadar yüzlerce sigara
yanığı belirlendi. Uzun süre maruz kaldığı işkence nedeniyle tanınmaz hale gelip ruh sağlığı bozulan Çelik,
psikiyatri, fizik tedavi ve plastik cerrahların gözetiminde tedaviye alındı. Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı, "Yara
izlerini sayamadık. İşkencenin çok uzun süreden beri yapıldığı görülüyor. Kezzap dökülen cinsel uzvu hiç yok.
İskelete dönmüş" dedi. Çelik'in Gaziantep'te fuhuş mafyasının eline düştüğü ve para karşılığı erkeklerle
için bu vahşete maruz kaldığı ihtimali üzerinde duran polis, çalışma başlattı. (Milliyet-08.08.04)

Adana'da evlilik dışı hamile kalan D.J.P (19) isimli genç kız, sevgilisinin zorla kürtaj yaptırıp, karnındaki 5 aylık
mdüğünü belirtti. Polis, toprağa gömülü cenini bulurken, kaçan T.K. isimli sevgili

de yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyatla bebeği alan doktor A.Ö. ise ifadesinde "Bana geldiğinde bebek
ölmüştü. Müdahale etmeseydim kadın da ölecekti, kurtarmak için ameliyat ettim" dedi. (Sabah

İzmir'de Karşıyaka Vergi Dairesi'nde çalışan Esin Özsönmez (39), 10 Ağustos günü oturduğu apartmanın
kapısında sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. (Sabah-11.08.2004)

İstanbul Bağcılar’da bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen bir kişi para karşılığı birlikte olduğu bir kadının
polise iletilmesini isteyerek verdiği zarfı teslim etti. Zarfı açınca, ‘Bizi zorla eve kapattılar. Zorla fuhuş
yaptırıyorlar. Bizi kurtarın’ mesajıyla karşılaşan polisler, belirlenen adresi 2 gün boyunca izlemeye aldı ve 15
ağustos günü baskın düzenledi. Baskın sırasında kapatıldıkları odalarda ölüm tehdidiyle fuhuşa zorlandıkları
belirtilen 5 kadın bulundu. Eve kapattıkları kadınları seks kölesi gibi çalıştıran Songül İpek (24), Ali Ödemi
(31), Bayram Güleç (30) ve Durmuş Keven (36) gözaltına alındılar. Zanlıların kandırdıkları kadınların
içeceklerine uyuşturucu hap koyarak bayılttıktan sonra tecavüz ettikleri, daha sonra ölümle tehdit edip zorla
erkeklere pazarladıkları iddia edildi. Zanlıların zorla tuttukları kadınlara yaptıkları fuhuş karşılığında sadece
yemek verdikleri belirtildi. Mağdur kadınlar sağlık kontrolünden geçirilirken, Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri
tamamlanan zanlılar hakkında kızlık bozmak, zorla alıkoymak ve teşekkül oluşturmak suçlarından işlem

16.08.04)

Adana’da 24 Ağustos günü, 2 çocuk annesi Zehra Üstüner (28), evinde kalbine yakın bir yerden kurşunlanmış
olarak bulundu. Evdeki tabancayı incelemeye alınan polis, Üstüner’in intihar girişiminde mi bulunduğu, yoksa
başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. (Hürriyet-25.08.04)

İstanbul Gaziosmanpaşa Fethiye Sokak'taki bir evde ikamet eden eski eşi Mehtap Demirkan'ın evine gelen
emekli mali müşavir Şükrü Ekmekçi, tartışma sonucu eski eşi Demirkan ve eski baldızı Meltem
Mütevellioğlu'nu silahla yaraladı. (Yeni Şafak-29.08.04) (Özgür Gündem-29.08.04)

İzmir’de 30 Ağustos günü, bir restoranda çalışan Marifet Doruk (32), 10 yıl öncesine kadar birlikte yaşadığı
ından evinde bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet-31.08.04)

31 Ağustos günü Edremit'in İbrahimce Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyaret eden S.N. (22) adlı kadın, gece evine
dönerken, Gazi İlköğretim Okulu önünde bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı. Kendisine tecavüz etmek isteyen
saldırgan tarafından dövülen S.N, saldırgana taşla vurarak kaçmayı başardı. (Milliyet-01.09.2004)

İzmir’de altı aylık hamile Şükran Başaran (20), 3 Eylül günü Konak Doğum Hastanesi önünde, boğazına,
ı dört bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Başaran,

kendisini bir süredir birlikte yaşadığı İhsan Sarıçöz’ün bıçakladığını belirtti. (Hürriyet-04.09.2004)

Mersin’de yapılan Gümüş Palmiye Epe Eskrim Turnuvası’nda görevlendirilen hakem Canday Süsoy,
Federasyon Başkanı Erol Bülbül’ün kendisine “Bu kıyafetle mi maç yöneteceksin” diyerek maç vermediğini ve
kendisini tokatladığını ileri sürerek suç duyurusuna bulundu. (Sabah-13.09.2004)

Yalova’da 13 Eylül günü, Risalet Demircioğlu İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Merve Duman (35)
okuluna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Öğretmen, ayağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan
hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, Duman'a ayrıldığı sevgilisi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki evinden 13 yaşından bu yana aralıklarla kaçan Emine Çelik'in (22), vücudu
yüzlerce sigara izmaritiyle dağlanmış, cinsel organına kezzap dökülerek işkence yapılmış şekilde Adana'da bir
sokakta bulundu. Gölbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tedavisi üstlenilen ve Çukurova

ı Hastanesi'ne gönderilen Çelik'in ayak altından boynuna kadar yüzlerce sigara
yanığı belirlendi. Uzun süre maruz kaldığı işkence nedeniyle tanınmaz hale gelip ruh sağlığı bozulan Çelik,

alındı. Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı, "Yara
izlerini sayamadık. İşkencenin çok uzun süreden beri yapıldığı görülüyor. Kezzap dökülen cinsel uzvu hiç yok.
İskelete dönmüş" dedi. Çelik'in Gaziantep'te fuhuş mafyasının eline düştüğü ve para karşılığı erkeklerle olmadığı

08.08.04)

Adana'da evlilik dışı hamile kalan D.J.P (19) isimli genç kız, sevgilisinin zorla kürtaj yaptırıp, karnındaki 5 aylık
mdüğünü belirtti. Polis, toprağa gömülü cenini bulurken, kaçan T.K. isimli sevgili

de yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyatla bebeği alan doktor A.Ö. ise ifadesinde "Bana geldiğinde bebek
(Sabah-10.08.04)

İzmir'de Karşıyaka Vergi Dairesi'nde çalışan Esin Özsönmez (39), 10 Ağustos günü oturduğu apartmanın

ürlüğü’ne gelen bir kişi para karşılığı birlikte olduğu bir kadının
polise iletilmesini isteyerek verdiği zarfı teslim etti. Zarfı açınca, ‘Bizi zorla eve kapattılar. Zorla fuhuş

i 2 gün boyunca izlemeye aldı ve 15
ağustos günü baskın düzenledi. Baskın sırasında kapatıldıkları odalarda ölüm tehdidiyle fuhuşa zorlandıkları
belirtilen 5 kadın bulundu. Eve kapattıkları kadınları seks kölesi gibi çalıştıran Songül İpek (24), Ali Ödemiş
(31), Bayram Güleç (30) ve Durmuş Keven (36) gözaltına alındılar. Zanlıların kandırdıkları kadınların
içeceklerine uyuşturucu hap koyarak bayılttıktan sonra tecavüz ettikleri, daha sonra ölümle tehdit edip zorla

lıların zorla tuttukları kadınlara yaptıkları fuhuş karşılığında sadece
yemek verdikleri belirtildi. Mağdur kadınlar sağlık kontrolünden geçirilirken, Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri

oluşturmak suçlarından işlem

Adana’da 24 Ağustos günü, 2 çocuk annesi Zehra Üstüner (28), evinde kalbine yakın bir yerden kurşunlanmış
ar girişiminde mi bulunduğu, yoksa

İstanbul Gaziosmanpaşa Fethiye Sokak'taki bir evde ikamet eden eski eşi Mehtap Demirkan'ın evine gelen
eski eşi Demirkan ve eski baldızı Meltem

İzmir’de 30 Ağustos günü, bir restoranda çalışan Marifet Doruk (32), 10 yıl öncesine kadar birlikte yaşadığı

31 Ağustos günü Edremit'in İbrahimce Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyaret eden S.N. (22) adlı kadın, gece evine
e tecavüz etmek isteyen

01.09.2004)

İzmir’de altı aylık hamile Şükran Başaran (20), 3 Eylül günü Konak Doğum Hastanesi önünde, boğazına,
ı dört bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Başaran,

04.09.2004)

hakem Canday Süsoy,
Federasyon Başkanı Erol Bülbül’ün kendisine “Bu kıyafetle mi maç yöneteceksin” diyerek maç vermediğini ve

lköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Merve Duman (35)
okuluna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırıya uğradı. Öğretmen, ayağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan
hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, Duman'a ayrıldığı sevgilisine benzettiği için ateş



85 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İstanbul Halkalı’da ablasıyla birlikte oturan 3 çocuk annesi Züleyha İnan (33), 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik
nedeniyle ayrıldığı kocası Hasan Şahin tarafından 15 Eylül günü evinin önünde bı
16.09.2004)

Mersin’de askerden izinli gelen Kemal Kılıç (22), kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisi Gülden Cevahir’i
(23) 14 Eylül günü evini basarak bıçakladı. (Hürriyet

Adana’nın Kozan ilçesinde Mevlüt Akar (21)
gerekçesiyle 16 Eylül günü silahla öldürdü. (Hürriyet

İstanbul’da 27 Eylül günü, Hasan Çiçek adlı kişi Galata Köprüsü altında bir restoranda eğlendikten sonra
tartıştığı sevgilisi Yasemin Günbatı’nı (30) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. (Hürriyet

Mersin'de 28 eylül günü, yarısı toprağa gömülmüş bir çuval içerisinde, elleri ve ayakları bağlanarak kemerle
boğulmuş bir kadın cesedi bulundu. Yaklaşık iki ay önce olay yerin
yakınlarında yapılan araştırmada, dört genç kızın bulunduğu buruşmuş bir de fotoğraf ele geçirildi.
29.09.2004)

Ankara Mamak Tren İstasyonu’nda 4 Ekim günü, Sema Yayla (37) isimli kadın kimliği belirlenmeyen kişi
kişilerce boğazının kesilmesi sonucu ağır yaralandı. (Hürriyet

6 Ekim günü İstanbul Fatih'teki bir parkta arkadaşı Seher Yılmaz (22) ile oturan Bilgin Kazan’a (30) saldıran
kimliği belirsiz 3 kişi, Kazan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra g
07.10.04)

Adana’da 7 Ekim günü, Arzu Söğüt (25) isimli kadın bir mağazadan 2 çocuğuna giysi alırken 12 yıl birlikte
yaşadıktan sonra ayrıldığı eski eşi Sırrı Erin (28) tarafından bıçakla el ve kollarından yaralan
polise verdiği ifadede, “Irak’ta çalışan kardeşim 700 milyon lira göndermişti. Parayı bankadan çektim.
Çocuklarıma giysi almaya giderken peşime takıldı. Parayı istedi. Kollarımı ve elimi kesip paramı gasp etti. Az
kalsın beni öldürecekti” dedi. (Hürriyet

Zümrete Hazar (1973) 7 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Akçaser
köyünde ikamet ettiğini, 1 Ekim günü eşinin yaprak toplamak için dışarı çıktığını, kızı Gök Hazar’ın da meyve
toplamak için meyve bahçelerine gittiğini, kızının ağlayarak geri döndüğünü, ne olduğunu sorduğunda eşinin
amcasının oğlu Murat Hazar tarafından bahçede dövüldüğünü söylediğini, kızımı alarak bahçeye gittiğini, orada
bulunan Murat Hazar ile babası Abdurrahim Hazar’ın e
kendisini dövdüğünü belirtti. Hazar, olaydan sonra Aygün karakoluna şikayette bulunduğunu, ancak karakol
karşı tarafın ifadesine başvurmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Eskişehir’de Zeynep Özkan (21) isimli kadın, 4 Nisan 2004 tarihinde kendisini kaçırarak zorla nikáh kıydığını ve
tecavüz ettiğini ileri sürdüğü eşi Sezai Özkan’ı (25) hem şikáyet etti, hem de boşanma davası açtı. Tutuksuz
yargılanan Sezai Özkan ise suçlamayı reddetti. (Hürriyet

İstanbul Avcılar'da Müfide Anık (54) isimli kadın, 22 Ekim günü evinde boğazı kesilmiş ve 18 yerinden
bıçaklanmış olarak bulundu. (Sabah-

Eskişehir’de kasap Hasan Ülkügider (54), kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği iddiasıyla, sevgilisi H
Yıldırım’ı (41) 26 Ekim günü Sevinç köyü yakınlarındaki piknik alanında başına taşla vurarak öldürdü. Cesedi
yakıp, ortadan kaldırmak isteyen Ülkügider, ağaçlık alandaki dumanı gören devriye jandarma ekipleri tarafından
suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. (HÜRRİYET

İstanbul Beykoz'daki Hekimbaşı Mehmet Akif Caddesi üzerinde 30 Ekim günü, vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen jandarma ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurularak öldürülmüş 30 yaşlarında bir kadın
cesedi buldu. (Sabah-01.11.2004)

İzmir'de 31 Ekim günü, birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Alpak’ın evlenme teklifini kabul etmeyen Aygül
Ceven(39), Alpak tarafından bıçakla karnından yaralandı. (Milliyet
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İstanbul Halkalı’da ablasıyla birlikte oturan 3 çocuk annesi Züleyha İnan (33), 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik
nedeniyle ayrıldığı kocası Hasan Şahin tarafından 15 Eylül günü evinin önünde bıçakla öldürüldü.

Mersin’de askerden izinli gelen Kemal Kılıç (22), kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisi Gülden Cevahir’i
(23) 14 Eylül günü evini basarak bıçakladı. (Hürriyet-15.09.2004)

Adana’nın Kozan ilçesinde Mevlüt Akar (21), Neslihan Bozdağ (21) isimli genç kızı, başkasıyla nişanlandığı
gerekçesiyle 16 Eylül günü silahla öldürdü. (Hürriyet-17.09.2004)

İstanbul’da 27 Eylül günü, Hasan Çiçek adlı kişi Galata Köprüsü altında bir restoranda eğlendikten sonra
i Yasemin Günbatı’nı (30) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. (Hürriyet-29.09.2004)

Mersin'de 28 eylül günü, yarısı toprağa gömülmüş bir çuval içerisinde, elleri ve ayakları bağlanarak kemerle
boğulmuş bir kadın cesedi bulundu. Yaklaşık iki ay önce olay yerine bırakıldığı tahmin edilen cesedin
yakınlarında yapılan araştırmada, dört genç kızın bulunduğu buruşmuş bir de fotoğraf ele geçirildi.

Ankara Mamak Tren İstasyonu’nda 4 Ekim günü, Sema Yayla (37) isimli kadın kimliği belirlenmeyen kişi
kişilerce boğazının kesilmesi sonucu ağır yaralandı. (Hürriyet-05.10.04)

6 Ekim günü İstanbul Fatih'teki bir parkta arkadaşı Seher Yılmaz (22) ile oturan Bilgin Kazan’a (30) saldıran
kimliği belirsiz 3 kişi, Kazan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra genç kadına tecavüz ederek kaçtı. (Milliyet

Adana’da 7 Ekim günü, Arzu Söğüt (25) isimli kadın bir mağazadan 2 çocuğuna giysi alırken 12 yıl birlikte
yaşadıktan sonra ayrıldığı eski eşi Sırrı Erin (28) tarafından bıçakla el ve kollarından yaralan
polise verdiği ifadede, “Irak’ta çalışan kardeşim 700 milyon lira göndermişti. Parayı bankadan çektim.
Çocuklarıma giysi almaya giderken peşime takıldı. Parayı istedi. Kollarımı ve elimi kesip paramı gasp etti. Az

di. (Hürriyet-08.10.04)

Zümrete Hazar (1973) 7 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Akçaser
köyünde ikamet ettiğini, 1 Ekim günü eşinin yaprak toplamak için dışarı çıktığını, kızı Gök Hazar’ın da meyve

meyve bahçelerine gittiğini, kızının ağlayarak geri döndüğünü, ne olduğunu sorduğunda eşinin
amcasının oğlu Murat Hazar tarafından bahçede dövüldüğünü söylediğini, kızımı alarak bahçeye gittiğini, orada
bulunan Murat Hazar ile babası Abdurrahim Hazar’ın eşinin niye gelmediğini sorduğunu ve daha sonra kızını ve
kendisini dövdüğünü belirtti. Hazar, olaydan sonra Aygün karakoluna şikayette bulunduğunu, ancak karakol
karşı tarafın ifadesine başvurmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

21) isimli kadın, 4 Nisan 2004 tarihinde kendisini kaçırarak zorla nikáh kıydığını ve
tecavüz ettiğini ileri sürdüğü eşi Sezai Özkan’ı (25) hem şikáyet etti, hem de boşanma davası açtı. Tutuksuz
yargılanan Sezai Özkan ise suçlamayı reddetti. (Hürriyet-14.10.04)

İstanbul Avcılar'da Müfide Anık (54) isimli kadın, 22 Ekim günü evinde boğazı kesilmiş ve 18 yerinden
-23.10.04)

Eskişehir’de kasap Hasan Ülkügider (54), kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği iddiasıyla, sevgilisi H
Yıldırım’ı (41) 26 Ekim günü Sevinç köyü yakınlarındaki piknik alanında başına taşla vurarak öldürdü. Cesedi
yakıp, ortadan kaldırmak isteyen Ülkügider, ağaçlık alandaki dumanı gören devriye jandarma ekipleri tarafından

alındı. (HÜRRİYET-27.10.04)

İstanbul Beykoz'daki Hekimbaşı Mehmet Akif Caddesi üzerinde 30 Ekim günü, vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen jandarma ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurularak öldürülmüş 30 yaşlarında bir kadın

İzmir'de 31 Ekim günü, birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Alpak’ın evlenme teklifini kabul etmeyen Aygül
Ceven(39), Alpak tarafından bıçakla karnından yaralandı. (Milliyet-01.11.2004)
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İstanbul Halkalı’da ablasıyla birlikte oturan 3 çocuk annesi Züleyha İnan (33), 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik
çakla öldürüldü. (Hürriyet-

Mersin’de askerden izinli gelen Kemal Kılıç (22), kendisiyle görüşmek istemeyen sevgilisi Gülden Cevahir’i

, Neslihan Bozdağ (21) isimli genç kızı, başkasıyla nişanlandığı

İstanbul’da 27 Eylül günü, Hasan Çiçek adlı kişi Galata Köprüsü altında bir restoranda eğlendikten sonra
29.09.2004)

Mersin'de 28 eylül günü, yarısı toprağa gömülmüş bir çuval içerisinde, elleri ve ayakları bağlanarak kemerle
e bırakıldığı tahmin edilen cesedin

yakınlarında yapılan araştırmada, dört genç kızın bulunduğu buruşmuş bir de fotoğraf ele geçirildi. (Sabah-

Ankara Mamak Tren İstasyonu’nda 4 Ekim günü, Sema Yayla (37) isimli kadın kimliği belirlenmeyen kişi ya da

6 Ekim günü İstanbul Fatih'teki bir parkta arkadaşı Seher Yılmaz (22) ile oturan Bilgin Kazan’a (30) saldıran
enç kadına tecavüz ederek kaçtı. (Milliyet-

Adana’da 7 Ekim günü, Arzu Söğüt (25) isimli kadın bir mağazadan 2 çocuğuna giysi alırken 12 yıl birlikte
yaşadıktan sonra ayrıldığı eski eşi Sırrı Erin (28) tarafından bıçakla el ve kollarından yaralandı. Arzu Söğüt
polise verdiği ifadede, “Irak’ta çalışan kardeşim 700 milyon lira göndermişti. Parayı bankadan çektim.
Çocuklarıma giysi almaya giderken peşime takıldı. Parayı istedi. Kollarımı ve elimi kesip paramı gasp etti. Az

Zümrete Hazar (1973) 7 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Akçaser
köyünde ikamet ettiğini, 1 Ekim günü eşinin yaprak toplamak için dışarı çıktığını, kızı Gök Hazar’ın da meyve

meyve bahçelerine gittiğini, kızının ağlayarak geri döndüğünü, ne olduğunu sorduğunda eşinin
amcasının oğlu Murat Hazar tarafından bahçede dövüldüğünü söylediğini, kızımı alarak bahçeye gittiğini, orada

şinin niye gelmediğini sorduğunu ve daha sonra kızını ve
kendisini dövdüğünü belirtti. Hazar, olaydan sonra Aygün karakoluna şikayette bulunduğunu, ancak karakol

21) isimli kadın, 4 Nisan 2004 tarihinde kendisini kaçırarak zorla nikáh kıydığını ve
tecavüz ettiğini ileri sürdüğü eşi Sezai Özkan’ı (25) hem şikáyet etti, hem de boşanma davası açtı. Tutuksuz

İstanbul Avcılar'da Müfide Anık (54) isimli kadın, 22 Ekim günü evinde boğazı kesilmiş ve 18 yerinden

Eskişehir’de kasap Hasan Ülkügider (54), kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği iddiasıyla, sevgilisi Hanife
Yıldırım’ı (41) 26 Ekim günü Sevinç köyü yakınlarındaki piknik alanında başına taşla vurarak öldürdü. Cesedi
yakıp, ortadan kaldırmak isteyen Ülkügider, ağaçlık alandaki dumanı gören devriye jandarma ekipleri tarafından

İstanbul Beykoz'daki Hekimbaşı Mehmet Akif Caddesi üzerinde 30 Ekim günü, vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen jandarma ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurularak öldürülmüş 30 yaşlarında bir kadın

İzmir'de 31 Ekim günü, birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Alpak’ın evlenme teklifini kabul etmeyen Aygül
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31 Ekim günü İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni F
Harms (22), balıkçılık yapan Halil Ceritli’nin (32) saldırısı sonucu yaralandı. Genç kıza tecavüze yeltenen
balıkçı Ceritli, karşı çıkması üzerine bıçakla boğazını keserek yumrukladı.
01.11.2004)

Konya'da Bayram Şengül isimli kişi,
04.11.2004)

Kayseri’de iki yıllık evli ve 2 aylık hamile ev kadını Fevziye Sağır (36), 4 Kasım günü evinin yata
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet

Erzurum Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Kadir A. (62), kızı D.A'nın (27) yaklaşık 6 ay önce,
Mustafa T'nin (48) tecavüzüne uğradığını, tecavüzün ardından kızının hamile kald
aylık hamile olduğunu söylediği kızına, Mustafa T'den rüşvet alarak kürtaj yaptığını ve kürtajın ardından kızının
aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Savcılığın talimatıyla Mustafa T. ile doktor Süleyman K
gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kürtaj sonrası alınan ceninin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla
hastane morguna konulduğu ve morgun kapısının mühürlenerek, muhafaza altına alındığı ifade edildi.
13.11.2004)

İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi kurucusu ve üyesi avukat Ayşegül Kaya, 23 Kasım günü
Tepebaşı Tarlabaşı Caddesi'nde ensesinden tuttuğu kadını döven bir kişiye müdahale etmesi üzerine saldırıya
maruz kaldı. Kaya, kendisini engellmek isteyen tarafından yumruklu saldı
dikiş atılan Kaya, yedi gün iş göremez raporu aldı. (Radikal

Antalya’da özel bir klinikte hemşire olarak çalışan Ayşe Yılmaz (29), 26 Kasım günü, Memurevleri mahallesinin
giriş katında kimliği belirsiz bir sa
saçından sürükleyen gaspçı, kredi kartlarının şifresini öğrenmek için bıçakladı. (Hürriyet

30 Ekim'den itibaren kayıp olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü
Meltem Putak, 24 Kasım günü Manisa'da bir avcı tarafından öldürülmüş olarak bulundu. Otopside Putak'ın 20
gün kadar önce, 7.65 çapında bir tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. (Milliyet

29 Kasım günü İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. 30
yaşlarında sarışın bir kadına ait cesedin kimliği tespit edilemezken, kadının kafasına sert bir cisimle vurulduğu
ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. (Milliyet

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde görevli teknisyen yardımcısı Emin Kaya (23), bir yıl evli kaldıktan sonra
geçen yıl boşandığı eşi Ayşe Kanbur’u (22), 30 Kasım günü yaşadığı Biga İlçesi’nde barışmak istediği reddettiği
gerekçesiyle bıçaklayarak ağır yaraladı. (Hürriyet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden Rasime Kaya (78), 28 Kasım günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Kaya’nın, bahçesine kaçan futbol toplarını kestiği için S.E. (16) ile kardeşi G.E. (14) tarafından öldürüldüğü
ortaya çıktı. (Milliyet-01.12.04)

Antalya'da 1 Aralık günü, Ümmü Gülsüm Aydoğan (24) isimli genç kız, tartıştığı sevgilisi Deniz Arslan (26)
tarafından tabancayla başından vuruldu. Genç kız, sağ şakağına giren kurşunla ağır yaralanırken, Arslan,
sevgilisini arkadaşlarıyla birlikte evlerine taşıdı. Aydoğan'ı temizleyen 4 arkadaş, genç kızın elbiselerini de
değiştirerek yatağa yatırdı ve ölmesini bekledi. Olayı uzaktan gören bir vatandaş polise ihbarda bulunması ve
polisin mahallede 2 saat süren araştırması
Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. (Milliyet

İzmir'in Menderes ilçesinde, Şükran Batan (24) adlı kadın 1 aralık günü evinde boğazından bıçaklanarak
öldürüldü. Genç kadının kolundaki 11 bilezik ile parmaklarındaki 4 yüzüğün alındığı belirlendi. (Milliyet
02.12.04)

Bursa'nın Beşevler mahallesinde oturan T.Ç. (32) isimli kadın, 5 Aralık günü hırsızlık amacıyla evine giren
Şeyhmuz B. (24) ve C.S (17) isimli kişilerin
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31 Ekim günü İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça beldesinde sahilde tek başına güneşlenen Alman Cenny
Harms (22), balıkçılık yapan Halil Ceritli’nin (32) saldırısı sonucu yaralandı. Genç kıza tecavüze yeltenen
balıkçı Ceritli, karşı çıkması üzerine bıçakla boğazını keserek yumrukladı. (Hürriyet-02.1

Bayram Şengül isimli kişi, 3 Kasım günü tartıştığı karısı Derya Şengül'ü bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri’de iki yıllık evli ve 2 aylık hamile ev kadını Fevziye Sağır (36), 4 Kasım günü evinin yata
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet-06.11.2004)

Erzurum Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Kadir A. (62), kızı D.A'nın (27) yaklaşık 6 ay önce,
Mustafa T'nin (48) tecavüzüne uğradığını, tecavüzün ardından kızının hamile kaldığını, doktor Süleyman K'nın 6
aylık hamile olduğunu söylediği kızına, Mustafa T'den rüşvet alarak kürtaj yaptığını ve kürtajın ardından kızının
aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Savcılığın talimatıyla Mustafa T. ile doktor Süleyman K
gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kürtaj sonrası alınan ceninin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla
hastane morguna konulduğu ve morgun kapısının mühürlenerek, muhafaza altına alındığı ifade edildi.

kları Uygulama Merkezi kurucusu ve üyesi avukat Ayşegül Kaya, 23 Kasım günü
Tepebaşı Tarlabaşı Caddesi'nde ensesinden tuttuğu kadını döven bir kişiye müdahale etmesi üzerine saldırıya
maruz kaldı. Kaya, kendisini engellmek isteyen tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kafası ve dudaklarına
dikiş atılan Kaya, yedi gün iş göremez raporu aldı. (Radikal-26.11.2004)

Antalya’da özel bir klinikte hemşire olarak çalışan Ayşe Yılmaz (29), 26 Kasım günü, Memurevleri mahallesinin
giriş katında kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tekme ve yumrukla dövüldü. Yılmaz’ı apartman içinde
saçından sürükleyen gaspçı, kredi kartlarının şifresini öğrenmek için bıçakladı. (Hürriyet-28.11.2004)

30 Ekim'den itibaren kayıp olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi
Meltem Putak, 24 Kasım günü Manisa'da bir avcı tarafından öldürülmüş olarak bulundu. Otopside Putak'ın 20
gün kadar önce, 7.65 çapında bir tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. (Milliyet

İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. 30
yaşlarında sarışın bir kadına ait cesedin kimliği tespit edilemezken, kadının kafasına sert bir cisimle vurulduğu
ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. (Milliyet-30.11.2004)

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde görevli teknisyen yardımcısı Emin Kaya (23), bir yıl evli kaldıktan sonra
geçen yıl boşandığı eşi Ayşe Kanbur’u (22), 30 Kasım günü yaşadığı Biga İlçesi’nde barışmak istediği reddettiği

ağır yaraladı. (Hürriyet-01.12.04)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden Rasime Kaya (78), 28 Kasım günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Kaya’nın, bahçesine kaçan futbol toplarını kestiği için S.E. (16) ile kardeşi G.E. (14) tarafından öldürüldüğü

Antalya'da 1 Aralık günü, Ümmü Gülsüm Aydoğan (24) isimli genç kız, tartıştığı sevgilisi Deniz Arslan (26)
tarafından tabancayla başından vuruldu. Genç kız, sağ şakağına giren kurşunla ağır yaralanırken, Arslan,

ini arkadaşlarıyla birlikte evlerine taşıdı. Aydoğan'ı temizleyen 4 arkadaş, genç kızın elbiselerini de
değiştirerek yatağa yatırdı ve ölmesini bekledi. Olayı uzaktan gören bir vatandaş polise ihbarda bulunması ve
polisin mahallede 2 saat süren araştırması sonucu Aydoğan'ın bulunduğu daireye baskın yaptı. Ağır yaralı olan
Aydoğan, hastaneye kaldırıldı. (Milliyet-02.12.04) (Hürriyet-02.12.04)

İzmir'in Menderes ilçesinde, Şükran Batan (24) adlı kadın 1 aralık günü evinde boğazından bıçaklanarak
nç kadının kolundaki 11 bilezik ile parmaklarındaki 4 yüzüğün alındığı belirlendi. (Milliyet

Bursa'nın Beşevler mahallesinde oturan T.Ç. (32) isimli kadın, 5 Aralık günü hırsızlık amacıyla evine giren
Şeyhmuz B. (24) ve C.S (17) isimli kişilerin tecavüzüne uğradı. (aa) (Hürriyet-06.12.04)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

oça beldesinde sahilde tek başına güneşlenen Alman Cenny
Harms (22), balıkçılık yapan Halil Ceritli’nin (32) saldırısı sonucu yaralandı. Genç kıza tecavüze yeltenen

02.11.2004) (Cumhuriyet-

tartıştığı karısı Derya Şengül'ü bıçaklayarak öldürdü. (Sabah-

Kayseri’de iki yıllık evli ve 2 aylık hamile ev kadını Fevziye Sağır (36), 4 Kasım günü evinin yatak odasında 20

Erzurum Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Kadir A. (62), kızı D.A'nın (27) yaklaşık 6 ay önce,
ığını, doktor Süleyman K'nın 6

aylık hamile olduğunu söylediği kızına, Mustafa T'den rüşvet alarak kürtaj yaptığını ve kürtajın ardından kızının
aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Savcılığın talimatıyla Mustafa T. ile doktor Süleyman K.
gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kürtaj sonrası alınan ceninin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla
hastane morguna konulduğu ve morgun kapısının mühürlenerek, muhafaza altına alındığı ifade edildi. (Sabah-

kları Uygulama Merkezi kurucusu ve üyesi avukat Ayşegül Kaya, 23 Kasım günü
Tepebaşı Tarlabaşı Caddesi'nde ensesinden tuttuğu kadını döven bir kişiye müdahale etmesi üzerine saldırıya

rıya uğradı. Kafası ve dudaklarına

Antalya’da özel bir klinikte hemşire olarak çalışan Ayşe Yılmaz (29), 26 Kasım günü, Memurevleri mahallesinin
ldırgan tarafından tekme ve yumrukla dövüldü. Yılmaz’ı apartman içinde

28.11.2004)

hazırlık sınıfı öğrencisi
Meltem Putak, 24 Kasım günü Manisa'da bir avcı tarafından öldürülmüş olarak bulundu. Otopside Putak'ın 20
gün kadar önce, 7.65 çapında bir tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. (Milliyet-30.11.2004)

İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. 30 - 35
yaşlarında sarışın bir kadına ait cesedin kimliği tespit edilemezken, kadının kafasına sert bir cisimle vurulduğu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde görevli teknisyen yardımcısı Emin Kaya (23), bir yıl evli kaldıktan sonra
geçen yıl boşandığı eşi Ayşe Kanbur’u (22), 30 Kasım günü yaşadığı Biga İlçesi’nde barışmak istediği reddettiği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden Rasime Kaya (78), 28 Kasım günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Kaya’nın, bahçesine kaçan futbol toplarını kestiği için S.E. (16) ile kardeşi G.E. (14) tarafından öldürüldüğü

Antalya'da 1 Aralık günü, Ümmü Gülsüm Aydoğan (24) isimli genç kız, tartıştığı sevgilisi Deniz Arslan (26)
tarafından tabancayla başından vuruldu. Genç kız, sağ şakağına giren kurşunla ağır yaralanırken, Arslan,

ini arkadaşlarıyla birlikte evlerine taşıdı. Aydoğan'ı temizleyen 4 arkadaş, genç kızın elbiselerini de
değiştirerek yatağa yatırdı ve ölmesini bekledi. Olayı uzaktan gören bir vatandaş polise ihbarda bulunması ve

sonucu Aydoğan'ın bulunduğu daireye baskın yaptı. Ağır yaralı olan

İzmir'in Menderes ilçesinde, Şükran Batan (24) adlı kadın 1 aralık günü evinde boğazından bıçaklanarak
nç kadının kolundaki 11 bilezik ile parmaklarındaki 4 yüzüğün alındığı belirlendi. (Milliyet-

Bursa'nın Beşevler mahallesinde oturan T.Ç. (32) isimli kadın, 5 Aralık günü hırsızlık amacıyla evine giren
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Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde oturan Vicdan Gürsut (24) isimli kadın, cep telefonunu kapalı tuttuğu
gerekçesiyle 6 Aralık günü erkek arkadaşı Yüksel A. (36) tarafından bıçakla yaralandı. (aa) (Hürriyet

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 6 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 7'si yabancı uyruklu 11 kadın
gözaltına alındı. Kadınların, ifadelerinde, para karşılığı erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıklarını söyledikleri
belirtildi. Jandarma yetkilileri, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddiasıyla 6 kişinin arandığını kaydettiler.
(aa) (Hürriyet-07.12.04)

Edirne’de İ.Y. (23) isimli kadın, konfeksiyon mağazasında çalıştığı ve bir süre beraber oldukları Akif Cülfük
(27) isimli kişinin, yatak odasındaki görüntüleri gizli kameraya kaydederek kendisini evlenmeye zorladığını
iddia etti. (Hürriyet-08.12.04)

İstanbul Üsküdar’da 7 Aralık günü, Esatpaşa Mahallesi’nde 3 ay önce bir erkekle birlikte kiraladığı 6. kattaki
dairede yalnız yaşayan Pınar Akar (
Akar’ın el ve ayaklarını bağlayan saldırganlar cep telefonunu alarak kaçtı. (Hürriyet

İzmir’de 7 Aralık günü yakınları hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle kaçırıl
(20) isimli genç kız, götürüldüğü Kadifekale’deki surlarda çırılçıplak soyulduktan sonra yüzü tanınmaz hale
gelinceye kadar dövüldü. Bir gün sonra Hatay’daki evinin önüne atılan Günal’ın sağlık durumu ciddiyetini
koruyor. (Hürriyet-11.12.04)

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi Güneş Akkan (25), kendisiyle
aynı sınıfta okuyan ve ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet B. (24) tarafından boğazından bıçaklanarak
öldürüldü. (aa) (Hürriyet-15.12.04)

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyes ve turizmci B.G. (27) isimli kadın, 18 Aralık günü
birlikte yemeğe gittiği veterinerlik firması sahiplerinin şoförü Alper Özer’in saldırısına uğradı. B.G’yi
Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evine b
sarılan Alper Özer, karşı koyması üzerine kadına yumruk atmaya başladı. Yüzüne ve kafasına yumruk atan Alper
Özer, B.G’yi salona sürükleyip tecavüz etmeye kalkıştı. B.G, çığlıklarını
tarafından kurtarıldı. B.G.’ye Bodrum Devlet Hastanesi’nde 10 gün iş göremez raporu verilirken, Özer, verdiği
ifadede, “B. Hanım ile aramızda bir yakınlaşma olduğunu sandım. Aşırı alkollü olduğum için ne yaptığımı
bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi. Özer, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
19.12.04)

İstanbul Maltepe Sahilyolu’nda 17 Aralık günü, Aynur Azampa (30) adlı kadın 2 yıldır beraber yaşadığı evli ve
1 çocuk babası Cuma Çalışkan tarafından

Kayseri’de oto lastikçisi evli 5 çocuk babası Erdoğan Susamaz (40), 21 Aralık günü işyerinde tartıştığı ve eşini
boşayıp kendisiyle evlenmesini isteyen sevgilisine sevgilisi Hatice Ürkek’i (30) tabanca ile ateş eder
Susamaz daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti.

İstanbul'da 21 Aralık günü, Tuğba Özel (20) isimli genç kız, otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından
dövüldükten sonra araç seyir halinde iken dışarı atıldı.

İzmir Balçova’da Hatice Caner (72) isimli kadın, torunu Çağdaş Caner (19) tarafından kendisine soğuk
davrandığı ve para vermediği gerekçesiyle 29 Aralık günü bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet

Davalar
Adana'da, imam nikâhıyla 9 yıldır birlikte yaşadığı Ayşegül Porsuk'u (27), 10 Ekim 2002'de sokak ortasında ve polislerin gözü
önünde tam 52 yerinden bıçaklayarak yaralayan Aydın Kara (33) ile ilgili dava 5 Nisan günü sonuçlandı. Adana 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, şikâyetinden vazgeçen Porsuk gelmedi. Savcı Tahsin Yavuz'un 'Canavarca hisle öldürmeye
tam teşebbüs' iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istediği Kara'nın avukatı Namık Tekin Aral, Porsuk'un Kara'yı üç erkekle alda
öne sürdü. Hâkim Elmas Coşkun, Kara'ya önce ömür boyu hapis verdi, eksik teşebbüsten bu ceza 20 yıla, sanığın iyi halinden de
12.5 yıla indirildi. Kara, infaz yasası uyarınca 5 yıl cezaevinde yatacak.

8 Nisan günü, Doğan Tüysüz'ün Ahırlı İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığı dön
Temmuz-3 Eylül 2000 tarihleri arasında 4 kadına elle taciz etmek suçundan, TCK'nın 416/2. maddesi ile
TCK'nın 251. maddesi gereğince hapisle cezalandırılması istenirken mahkeme, TCK'nin ilgili maddelerince
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Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde oturan Vicdan Gürsut (24) isimli kadın, cep telefonunu kapalı tuttuğu
gerekçesiyle 6 Aralık günü erkek arkadaşı Yüksel A. (36) tarafından bıçakla yaralandı. (aa) (Hürriyet

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 6 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 7'si yabancı uyruklu 11 kadın
gözaltına alındı. Kadınların, ifadelerinde, para karşılığı erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıklarını söyledikleri

ileri, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddiasıyla 6 kişinin arandığını kaydettiler.

Edirne’de İ.Y. (23) isimli kadın, konfeksiyon mağazasında çalıştığı ve bir süre beraber oldukları Akif Cülfük
ındaki görüntüleri gizli kameraya kaydederek kendisini evlenmeye zorladığını

İstanbul Üsküdar’da 7 Aralık günü, Esatpaşa Mahallesi’nde 3 ay önce bir erkekle birlikte kiraladığı 6. kattaki
dairede yalnız yaşayan Pınar Akar (24), evine giren saldırganlar evin içine tarafından tekme ve tokatla dövüldü.
Akar’ın el ve ayaklarını bağlayan saldırganlar cep telefonunu alarak kaçtı. (Hürriyet-09.12.04)

İzmir’de 7 Aralık günü yakınları hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle kaçırıldığı iddia edilen Burçin Günal
(20) isimli genç kız, götürüldüğü Kadifekale’deki surlarda çırılçıplak soyulduktan sonra yüzü tanınmaz hale
gelinceye kadar dövüldü. Bir gün sonra Hatay’daki evinin önüne atılan Günal’ın sağlık durumu ciddiyetini

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi Güneş Akkan (25), kendisiyle
aynı sınıfta okuyan ve ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet B. (24) tarafından boğazından bıçaklanarak

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyes ve turizmci B.G. (27) isimli kadın, 18 Aralık günü
birlikte yemeğe gittiği veterinerlik firması sahiplerinin şoförü Alper Özer’in saldırısına uğradı. B.G’yi
Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evine bırakan Özer, tuvalet bahanesiyle B.G’nin evine girdi. İddiaya göre B.G’ye
sarılan Alper Özer, karşı koyması üzerine kadına yumruk atmaya başladı. Yüzüne ve kafasına yumruk atan Alper
Özer, B.G’yi salona sürükleyip tecavüz etmeye kalkıştı. B.G, çığlıklarının duyan alt kat komşusu iki polis
tarafından kurtarıldı. B.G.’ye Bodrum Devlet Hastanesi’nde 10 gün iş göremez raporu verilirken, Özer, verdiği
ifadede, “B. Hanım ile aramızda bir yakınlaşma olduğunu sandım. Aşırı alkollü olduğum için ne yaptığımı

um. Çok pişmanım” dedi. Özer, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Maltepe Sahilyolu’nda 17 Aralık günü, Aynur Azampa (30) adlı kadın 2 yıldır beraber yaşadığı evli ve
1 çocuk babası Cuma Çalışkan tarafından silahla öldürüldü. (Hürriyet-19.12.04)

Kayseri’de oto lastikçisi evli 5 çocuk babası Erdoğan Susamaz (40), 21 Aralık günü işyerinde tartıştığı ve eşini
boşayıp kendisiyle evlenmesini isteyen sevgilisine sevgilisi Hatice Ürkek’i (30) tabanca ile ateş eder
Susamaz daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. (Hürriyet-22.12.04)

İstanbul'da 21 Aralık günü, Tuğba Özel (20) isimli genç kız, otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından
dövüldükten sonra araç seyir halinde iken dışarı atıldı. (Sabah-22.12.04)

İzmir Balçova’da Hatice Caner (72) isimli kadın, torunu Çağdaş Caner (19) tarafından kendisine soğuk
davrandığı ve para vermediği gerekçesiyle 29 Aralık günü bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet

yıldır birlikte yaşadığı Ayşegül Porsuk'u (27), 10 Ekim 2002'de sokak ortasında ve polislerin gözü
önünde tam 52 yerinden bıçaklayarak yaralayan Aydın Kara (33) ile ilgili dava 5 Nisan günü sonuçlandı. Adana 3. Ağır Ceza

şikâyetinden vazgeçen Porsuk gelmedi. Savcı Tahsin Yavuz'un 'Canavarca hisle öldürmeye
tam teşebbüs' iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istediği Kara'nın avukatı Namık Tekin Aral, Porsuk'un Kara'yı üç erkekle alda

ya önce ömür boyu hapis verdi, eksik teşebbüsten bu ceza 20 yıla, sanığın iyi halinden de
12.5 yıla indirildi. Kara, infaz yasası uyarınca 5 yıl cezaevinde yatacak.

8 Nisan günü, Doğan Tüysüz'ün Ahırlı İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığı dön
3 Eylül 2000 tarihleri arasında 4 kadına elle taciz etmek suçundan, TCK'nın 416/2. maddesi ile

TCK'nın 251. maddesi gereğince hapisle cezalandırılması istenirken mahkeme, TCK'nin ilgili maddelerince
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Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde oturan Vicdan Gürsut (24) isimli kadın, cep telefonunu kapalı tuttuğu
gerekçesiyle 6 Aralık günü erkek arkadaşı Yüksel A. (36) tarafından bıçakla yaralandı. (aa) (Hürriyet-07.12.04)

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 6 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 7'si yabancı uyruklu 11 kadın
gözaltına alındı. Kadınların, ifadelerinde, para karşılığı erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıklarını söyledikleri

ileri, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddiasıyla 6 kişinin arandığını kaydettiler.

Edirne’de İ.Y. (23) isimli kadın, konfeksiyon mağazasında çalıştığı ve bir süre beraber oldukları Akif Cülfük
ındaki görüntüleri gizli kameraya kaydederek kendisini evlenmeye zorladığını

İstanbul Üsküdar’da 7 Aralık günü, Esatpaşa Mahallesi’nde 3 ay önce bir erkekle birlikte kiraladığı 6. kattaki
24), evine giren saldırganlar evin içine tarafından tekme ve tokatla dövüldü.

09.12.04)

dığı iddia edilen Burçin Günal
(20) isimli genç kız, götürüldüğü Kadifekale’deki surlarda çırılçıplak soyulduktan sonra yüzü tanınmaz hale
gelinceye kadar dövüldü. Bir gün sonra Hatay’daki evinin önüne atılan Günal’ın sağlık durumu ciddiyetini

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi Güneş Akkan (25), kendisiyle
aynı sınıfta okuyan ve ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet B. (24) tarafından boğazından bıçaklanarak

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyes ve turizmci B.G. (27) isimli kadın, 18 Aralık günü
birlikte yemeğe gittiği veterinerlik firması sahiplerinin şoförü Alper Özer’in saldırısına uğradı. B.G’yi

ırakan Özer, tuvalet bahanesiyle B.G’nin evine girdi. İddiaya göre B.G’ye
sarılan Alper Özer, karşı koyması üzerine kadına yumruk atmaya başladı. Yüzüne ve kafasına yumruk atan Alper

n duyan alt kat komşusu iki polis
tarafından kurtarıldı. B.G.’ye Bodrum Devlet Hastanesi’nde 10 gün iş göremez raporu verilirken, Özer, verdiği
ifadede, “B. Hanım ile aramızda bir yakınlaşma olduğunu sandım. Aşırı alkollü olduğum için ne yaptığımı

um. Çok pişmanım” dedi. Özer, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Hürriyet-

İstanbul Maltepe Sahilyolu’nda 17 Aralık günü, Aynur Azampa (30) adlı kadın 2 yıldır beraber yaşadığı evli ve

Kayseri’de oto lastikçisi evli 5 çocuk babası Erdoğan Susamaz (40), 21 Aralık günü işyerinde tartıştığı ve eşini
boşayıp kendisiyle evlenmesini isteyen sevgilisine sevgilisi Hatice Ürkek’i (30) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

İstanbul'da 21 Aralık günü, Tuğba Özel (20) isimli genç kız, otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından

İzmir Balçova’da Hatice Caner (72) isimli kadın, torunu Çağdaş Caner (19) tarafından kendisine soğuk
davrandığı ve para vermediği gerekçesiyle 29 Aralık günü bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet-30.12.04)

yıldır birlikte yaşadığı Ayşegül Porsuk'u (27), 10 Ekim 2002'de sokak ortasında ve polislerin gözü
önünde tam 52 yerinden bıçaklayarak yaralayan Aydın Kara (33) ile ilgili dava 5 Nisan günü sonuçlandı. Adana 3. Ağır Ceza

şikâyetinden vazgeçen Porsuk gelmedi. Savcı Tahsin Yavuz'un 'Canavarca hisle öldürmeye
tam teşebbüs' iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istediği Kara'nın avukatı Namık Tekin Aral, Porsuk'un Kara'yı üç erkekle aldattığını

ya önce ömür boyu hapis verdi, eksik teşebbüsten bu ceza 20 yıla, sanığın iyi halinden de

8 Nisan günü, Doğan Tüysüz'ün Ahırlı İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığı dönemde, 21
3 Eylül 2000 tarihleri arasında 4 kadına elle taciz etmek suçundan, TCK'nın 416/2. maddesi ile

TCK'nın 251. maddesi gereğince hapisle cezalandırılması istenirken mahkeme, TCK'nin ilgili maddelerince
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Tüysüz'e, tacize uğrayan her kadın için
işlenmesi nedeniyle cezayı 3'te 1 oranında artırıldı. Ayrıca suçun birkaç kez işlenmesini göz önünde bulunduran
mahkeme, cezayı 16 yıl 8 aya yükseltti.

5 Aralık 2003’te Erzurum’un Yenişehir semtinde, Aziziye Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan
M.T.’nin (24) kapısının zilini çalan bir kişi ‘Tesisatı kontrol edeceğim’ diyerek içeri girdi. Kuru sıkı tabancasını
M.T.’nin başına dayayan işsiz Murat Topaloğlu (27), hemşireye zorla oral seks yaptırdı, sonra da çantasında
bulunan 400 milyon lira parasını alarak kaçtı. Şikayet üzerine yakalanan ve ilk sorgusundan sonra tutuklanan
Murat Topaloğlu hakkında dava açıldı. Topaloğlu 9 Nisan günü, M.T.’nin
silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay, eksik ırza geçmekten ise 2 yıl 11 ay ağır hapis cezasına mahkum oldu.

26 Nisan günü, Sivas’ın Divriği ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç’ye tecavüz ettikleri ileri sürülen sanıklar hakkında
karar çıktı. B.Ç ile ilişkiye giren Mehmet Ali Çankaya ile Cihan Manas 10’ar ay, alıkoyan Özkan Özdil ise 5 ay
ağır hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın ise beraatlerine karar verildi.

6 Mayıs günü, Samsun’da 17 yaşındaki O.A. bir ay önce kapı komşula
etmekten, 5 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adapazarı'nda 1998 yılında eşi Ekrem Basis'ten dayak yiyen ve felç inmesi sonucu güçlükle yürüyebilen Hafize
Basis’in, ameliyat olmak için kocasına karşı açtığı da
Mahkemesi'ndeki davada, Hafize Basis'e (23), 103 milyar lira tazminat ödenmesine karar verildi.

9 Mayıs günü, ablasının birlikte yaşadığı kişinin tecavüzüne uğradığı ileri sürülen 14 yaşındaki T.C.
baskısı üzerine yaşını büyülterek İsa ile evlendi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada T.C,
''Eniştem bana birkaç kez tecavüz etmişti. Durumu aileme söyleyince bana 'Eğer duyulursa ablan da hapse girer,
rezil oluruz. Onun için nikâh kıyılsın' dediler. Ben de ablamı düşündüğüm için yaşımı büyültüp eniştemle
evlendim'' şeklinde ifade verdi.

11 Mayıs günü, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan akrabası Ali Acı (34) tarafından
tecavüze uğradığını iddia eden S.Ç
Akrabası ve okul velisi olduğu S.Ç.: "Akrabamız olduğu için beni okula kendi arabasıyla götürüp getiriyordu.
Milli Eğitim'de çalıştığı için boş derslerimi de biliyordu. Boş ders saatin
söyledi. Arabada konuşurken birden üzerime atlayarak tecavüz etti. 'Okuldan da atılırsın' diye tehdit ederek
birçok kez benimle ilişkiye girdi" dedi. S.Ç., olayın ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldığını söyledi.
Nisan'da otomobil içinde ilişkiye girerken polise yakalanan Acı, 18 yaşından küçük kıza tecavüz ettiği ve
kızlığını bozduğu iddiasıyla açılan davada, 3 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

11 Mayıs günü Münevver O., 34 yıllık eşi Kamil Hasan O. aleyh
şiddet uyguladığı" gerekçesiyle Eskişehir 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Münevver O'nun dava dilekçesinde,
"Yaşadığım sürekli sıkıntılar nedeniyle kalp hastası oldum. 12 yıldır eve alkollü gelen eşimden dayak
Son olarak çocuklarımın kent dışında olduğu 15 Eylül'de yine hiçbir neden yokken dayak yedim. Ertesi gün Adli
Tıp Kurumu'na gittim. Kurumda yapılan muayene sonucunda '7 gün iş göremez' raporu verdiler. Dayanacak
gücüm kalmadı. Bu nedenlerden eşimden
hakimi Gülgün Bilek, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında, "Kamil Hasan O'nun, eşi
Münevver O'ya karşı korku ve şiddete yönelik davranışlarda bulunmaması, müşterek oturdukla
olarak uzaklaştırılması, iletişim araçları ile eşini rahatsız etmemesi, alkollü olarak ortak konuta gelmemesi ve
verilen tedbir kararlarının 6 ay uygulanması" kararı verdi.

11 Mayıs günü, evli olan Y.Ş. , reşit olmayan Ş.A. 'yı rızasıyla
dolayı dava açıldı. Ş. A.'nın kardeşi K. A. , Y. Ş.'yi öldürdü. K. A. hakkında, Karşıyaka Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ölen Y. Ş. hakkında ırza geçmekten dava açıldığını, ancak sanık K.
A.'nın bu cezayı yeterli görmeyerek, Y. Ş. de cezalandırdığına işaret etti. Mahkeme, sanık K. A.'yı ''ahlak dışı ve
suç oluşturan bir fiili gerçekleştiren, evli olduğu halde kız kardeşini rızası ile kaçırıp onunla cinsel ilişki kuran
ölene yönelik eylemini'' hafif tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek sanığı hafif tahrik altında adam
öldürmek suçundan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza
Dairesi, yerel mahkemenin kararına katılmayarak olayda ağır t
davayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.
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Tüysüz'e, tacize uğrayan her kadın için 3 yıl olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi. Olayın görev başında
işlenmesi nedeniyle cezayı 3'te 1 oranında artırıldı. Ayrıca suçun birkaç kez işlenmesini göz önünde bulunduran
mahkeme, cezayı 16 yıl 8 aya yükseltti.

5 Aralık 2003’te Erzurum’un Yenişehir semtinde, Aziziye Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan
M.T.’nin (24) kapısının zilini çalan bir kişi ‘Tesisatı kontrol edeceğim’ diyerek içeri girdi. Kuru sıkı tabancasını

rat Topaloğlu (27), hemşireye zorla oral seks yaptırdı, sonra da çantasında
bulunan 400 milyon lira parasını alarak kaçtı. Şikayet üzerine yakalanan ve ilk sorgusundan sonra tutuklanan
Murat Topaloğlu hakkında dava açıldı. Topaloğlu 9 Nisan günü, M.T.’nin konut dokunulmazlığını ihlal etmek,
silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay, eksik ırza geçmekten ise 2 yıl 11 ay ağır hapis cezasına mahkum oldu.

26 Nisan günü, Sivas’ın Divriği ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç’ye tecavüz ettikleri ileri sürülen sanıklar hakkında
karar çıktı. B.Ç ile ilişkiye giren Mehmet Ali Çankaya ile Cihan Manas 10’ar ay, alıkoyan Özkan Özdil ise 5 ay
ağır hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın ise beraatlerine karar verildi.

6 Mayıs günü, Samsun’da 17 yaşındaki O.A. bir ay önce kapı komşuları evli E.A’ya (23) ‘tcavüze teşebbüs’
etmekten, 5 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adapazarı'nda 1998 yılında eşi Ekrem Basis'ten dayak yiyen ve felç inmesi sonucu güçlükle yürüyebilen Hafize
Basis’in, ameliyat olmak için kocasına karşı açtığı dava 6 Mayıs günü sonuçlandı. Adapazarı 1'inci Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki davada, Hafize Basis'e (23), 103 milyar lira tazminat ödenmesine karar verildi.

9 Mayıs günü, ablasının birlikte yaşadığı kişinin tecavüzüne uğradığı ileri sürülen 14 yaşındaki T.C.
baskısı üzerine yaşını büyülterek İsa ile evlendi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada T.C,
''Eniştem bana birkaç kez tecavüz etmişti. Durumu aileme söyleyince bana 'Eğer duyulursa ablan da hapse girer,

âh kıyılsın' dediler. Ben de ablamı düşündüğüm için yaşımı büyültüp eniştemle

11 Mayıs günü, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan akrabası Ali Acı (34) tarafından
tecavüze uğradığını iddia eden S.Ç. (17), olayın ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldığını öne sürdü.
Akrabası ve okul velisi olduğu S.Ç.: "Akrabamız olduğu için beni okula kendi arabasıyla götürüp getiriyordu.
Milli Eğitim'de çalıştığı için boş derslerimi de biliyordu. Boş ders saatinde gelip beni aldı ve eve bırakacağını
söyledi. Arabada konuşurken birden üzerime atlayarak tecavüz etti. 'Okuldan da atılırsın' diye tehdit ederek
birçok kez benimle ilişkiye girdi" dedi. S.Ç., olayın ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldığını söyledi.
Nisan'da otomobil içinde ilişkiye girerken polise yakalanan Acı, 18 yaşından küçük kıza tecavüz ettiği ve
kızlığını bozduğu iddiasıyla açılan davada, 3 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

11 Mayıs günü Münevver O., 34 yıllık eşi Kamil Hasan O. aleyhine "12 yıldır eve alkollü gelerek kendisine
şiddet uyguladığı" gerekçesiyle Eskişehir 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Münevver O'nun dava dilekçesinde,
"Yaşadığım sürekli sıkıntılar nedeniyle kalp hastası oldum. 12 yıldır eve alkollü gelen eşimden dayak
Son olarak çocuklarımın kent dışında olduğu 15 Eylül'de yine hiçbir neden yokken dayak yedim. Ertesi gün Adli
Tıp Kurumu'na gittim. Kurumda yapılan muayene sonucunda '7 gün iş göremez' raporu verdiler. Dayanacak
gücüm kalmadı. Bu nedenlerden eşimden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdiği bildirildi. Aile Mahkemesi
hakimi Gülgün Bilek, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında, "Kamil Hasan O'nun, eşi
Münevver O'ya karşı korku ve şiddete yönelik davranışlarda bulunmaması, müşterek oturdukla
olarak uzaklaştırılması, iletişim araçları ile eşini rahatsız etmemesi, alkollü olarak ortak konuta gelmemesi ve
verilen tedbir kararlarının 6 ay uygulanması" kararı verdi.

11 Mayıs günü, evli olan Y.Ş. , reşit olmayan Ş.A. 'yı rızasıyla kaçırıp kızlığını bozdu. Y. Ş. hakkında, bu suçtan
dolayı dava açıldı. Ş. A.'nın kardeşi K. A. , Y. Ş.'yi öldürdü. K. A. hakkında, Karşıyaka Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ölen Y. Ş. hakkında ırza geçmekten dava açıldığını, ancak sanık K.

'nın bu cezayı yeterli görmeyerek, Y. Ş. de cezalandırdığına işaret etti. Mahkeme, sanık K. A.'yı ''ahlak dışı ve
suç oluşturan bir fiili gerçekleştiren, evli olduğu halde kız kardeşini rızası ile kaçırıp onunla cinsel ilişki kuran

hafif tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek sanığı hafif tahrik altında adam
öldürmek suçundan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza
Dairesi, yerel mahkemenin kararına katılmayarak olayda ağır tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Ancak
davayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.
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3 yıl olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi. Olayın görev başında
işlenmesi nedeniyle cezayı 3'te 1 oranında artırıldı. Ayrıca suçun birkaç kez işlenmesini göz önünde bulunduran

5 Aralık 2003’te Erzurum’un Yenişehir semtinde, Aziziye Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan
M.T.’nin (24) kapısının zilini çalan bir kişi ‘Tesisatı kontrol edeceğim’ diyerek içeri girdi. Kuru sıkı tabancasını

rat Topaloğlu (27), hemşireye zorla oral seks yaptırdı, sonra da çantasında
bulunan 400 milyon lira parasını alarak kaçtı. Şikayet üzerine yakalanan ve ilk sorgusundan sonra tutuklanan

konut dokunulmazlığını ihlal etmek,
silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay, eksik ırza geçmekten ise 2 yıl 11 ay ağır hapis cezasına mahkum oldu.

26 Nisan günü, Sivas’ın Divriği ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç’ye tecavüz ettikleri ileri sürülen sanıklar hakkında
karar çıktı. B.Ç ile ilişkiye giren Mehmet Ali Çankaya ile Cihan Manas 10’ar ay, alıkoyan Özkan Özdil ise 5 ay

rı evli E.A’ya (23) ‘tcavüze teşebbüs’

Adapazarı'nda 1998 yılında eşi Ekrem Basis'ten dayak yiyen ve felç inmesi sonucu güçlükle yürüyebilen Hafize
va 6 Mayıs günü sonuçlandı. Adapazarı 1'inci Asliye Ceza

Mahkemesi'ndeki davada, Hafize Basis'e (23), 103 milyar lira tazminat ödenmesine karar verildi.

9 Mayıs günü, ablasının birlikte yaşadığı kişinin tecavüzüne uğradığı ileri sürülen 14 yaşındaki T.C., ailesinin
baskısı üzerine yaşını büyülterek İsa ile evlendi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada T.C,
''Eniştem bana birkaç kez tecavüz etmişti. Durumu aileme söyleyince bana 'Eğer duyulursa ablan da hapse girer,

âh kıyılsın' dediler. Ben de ablamı düşündüğüm için yaşımı büyültüp eniştemle

11 Mayıs günü, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan akrabası Ali Acı (34) tarafından
. (17), olayın ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldığını öne sürdü.

Akrabası ve okul velisi olduğu S.Ç.: "Akrabamız olduğu için beni okula kendi arabasıyla götürüp getiriyordu.
de gelip beni aldı ve eve bırakacağını

söyledi. Arabada konuşurken birden üzerime atlayarak tecavüz etti. 'Okuldan da atılırsın' diye tehdit ederek
birçok kez benimle ilişkiye girdi" dedi. S.Ç., olayın ortaya çıkmasının ardından okuldan atıldığını söyledi. 6
Nisan'da otomobil içinde ilişkiye girerken polise yakalanan Acı, 18 yaşından küçük kıza tecavüz ettiği ve

ine "12 yıldır eve alkollü gelerek kendisine
şiddet uyguladığı" gerekçesiyle Eskişehir 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Münevver O'nun dava dilekçesinde,
"Yaşadığım sürekli sıkıntılar nedeniyle kalp hastası oldum. 12 yıldır eve alkollü gelen eşimden dayak yedim.
Son olarak çocuklarımın kent dışında olduğu 15 Eylül'de yine hiçbir neden yokken dayak yedim. Ertesi gün Adli
Tıp Kurumu'na gittim. Kurumda yapılan muayene sonucunda '7 gün iş göremez' raporu verdiler. Dayanacak

şikayetçiyim" ifadelerine yer verdiği bildirildi. Aile Mahkemesi
hakimi Gülgün Bilek, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında, "Kamil Hasan O'nun, eşi
Münevver O'ya karşı korku ve şiddete yönelik davranışlarda bulunmaması, müşterek oturdukları evden geçici
olarak uzaklaştırılması, iletişim araçları ile eşini rahatsız etmemesi, alkollü olarak ortak konuta gelmemesi ve

kaçırıp kızlığını bozdu. Y. Ş. hakkında, bu suçtan
dolayı dava açıldı. Ş. A.'nın kardeşi K. A. , Y. Ş.'yi öldürdü. K. A. hakkında, Karşıyaka Ağır Ceza
Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ölen Y. Ş. hakkında ırza geçmekten dava açıldığını, ancak sanık K.

'nın bu cezayı yeterli görmeyerek, Y. Ş. de cezalandırdığına işaret etti. Mahkeme, sanık K. A.'yı ''ahlak dışı ve
suç oluşturan bir fiili gerçekleştiren, evli olduğu halde kız kardeşini rızası ile kaçırıp onunla cinsel ilişki kuran

hafif tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek sanığı hafif tahrik altında adam
öldürmek suçundan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza

ahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Ancak
davayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.
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16 Mayıs günü, 1986 yılında evlendiği emekli polis Mustafa Canpolat tarafından, evliliğinde ve boşanm
sürecinde dayağa maruz kaldığını söyleyen Mürvet Canpolat, son olarak Aile Mahkemesi’de açtığı dava, 1 Mart
2004 tarihinde sonuçlandı. Canpolat’ın, 'eşi veya çocuklarına karşı şiddete ve ya korkuya yönelik davranışlarda
bulunması, eşyalara zarar vermesi, telefonlarla rahatsız etmesi, eşinin ve çocuklarının bulunduğu ev ve işyerine
yaklaştığı takdirde' tutuklanmasına karar verildi. Ancak bu tedbir kararına rağmen eşinin 9 Mayıs 2004 tarihinde
sahibi olduğu lokantaya gelerek kendisini hastenelik ettiğini
sonra Maslak Şehit Mürvet Akpınar Karakolu'nu arayarak telefonla suçu üstlenip, karakol amirine ifade vermiş.
Ama hâlâ dışarıda, tehditler savuruyor. Hakkında 20'ye yakın dava açtım. Suç duyurularında bul
ocaklarının isimlerini kullanarak çevremdekileri de tehdit ediyor. Tedbir kararına uymadığı için tutuklanması
gerekiyor. Ama ne polis ne de hukuk hiçbir şey yapamıyor. Boşanırım ama bana para ver diyor. Burası benim
kızımın tek geçim kaynağı. Beni koruyacak hiçbir şey yok."

3 Mayıs günü Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atlas köyünde Mehmet C.(86), komşusu Nuriye A.’ya (54) tecavüze
kalkışmakla suçlandı. Mehmet C.’den şikáyetçi olan Nuriye A. duruşmada, ‘Gece evime gizlice girdi. Benimle
birlikte olmak istediğini söyledi, kabul etmeyi
kaçtı’ dedi. 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Mehmet C., suçlamaları kabul etmeyerek: ‘Tecavüze
yeltenmedim. Ayrıca oğlu da beni dövdü. Kardeşim, 15 yıl önce kardeşini öldürm
intikam almaya çalışıyor.’ Duruşma ertelendi.

Yargıtay, kendisinden ayrılmak isteyen karısını üzerine benzin dökerek yakan Hakan Selçuk
yıl 10 aylık cezayı, “az” bularak bozdu.
yargılanan Değer'in asıl suçunun “Adam öldürmeye teşebbüs” olması ve en az 30 yıl ceza olması gerektiğini
belirtti. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilen Değer, suçunu
itiraf ederek, "Ayrılmak isteyen eşimin söylediği ağır sözlerden dolayı sinirlerime hakim olamadım, bir bidon
benzini döküp, çakmağı yaktım" demişti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, A.G.’yi kaçırarak tecavüz eden İsmet Gazi Menteş ve Tarık Korkmaz’ın
yargılanmasına Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Temmuz günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, eşinde
boşanarak A.G. ile evlenen Tarık Korkmaz’ın beraatine karar verirken, İsmet Gazi Menteş ise 12 yıl 6 ay ağır
hapis cezasına çarptırıldı. (Evrensel-

Ankara'nın Çubuk İlçesi'ndeki evinde kendi silahıyla intihar ettiği öne sürülen polis memuru Serpil Yılmaz'ın
(22) bir yıldan bu yana beklenen otopsi sonuçları belli oldu. Serpil Yılmaz'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, eşinin
ölümünün ardından, “Onu ölü buldum” diye ifade veren
sayesinde ortadan kaybolmayı başardığı belirlendi. Soruşturma sürecinde yok olduğu için hakkında tutuklama
kararı çıkarılan ve aylardır firarda olan Murat Yılmaz hakkında resmi otopsi sonucunun açıklan
cinayet iddiasıyla bir kez daha tutuklama kararı çıkarıldı. (Sabah

İzmir Buca'da yaşlı kadınlara tecavüz edip gasp yapan Kenan Yıldırım (24) isimli kişi, İzmir 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 30 Eylül günü görülen duruşmada yedi ayrı
(Sabah-02.10.2004)

Adana’da Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi
F.N.A.’ya tecavüz ettikleri iddia edilen Tolga Aktaş, kardeşi Hüseyin Aktaş ile a
hakkında 37’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı ayrıca, tecavüz olayından sonra üniversiteli
F.N.A.’yı davasından vazgeçirmek için tehdit ettiği ileri sürülen Aktaş kardeşlerin akrabaları Mehmet Hakan
Ekiz, Güzin, Aslı ve Alev Aktaş hakkında da ayrı bir dava açılmasına karar verdi.

Adana'da 10 yıl hapse mahkûm ettirdiği tecavüzcüsü Turgut Akdoğan’ın (25), “Evleneceğim” sözü üzerine
şikáyetinden vazgeçip beraat etmesini sağlayan 26 yaşındaki A.Y. i
kendisini evden kovduğunu belirtti. A.Y., tekrar savcılığa suç duyurusunda bulundu. (Hürriyet

Adana’da, Mehmet Özen’e ait Özen Ticaret’ten 2.5 milyar liralık mobilya satın alan ancak S.A. (48) adlı hay
kadınını, kaçırdıkları işyeri deposunda bıçaklanyan, yumrukla dişini kıran, çırılçıplak soyup üzerine sıcak çay
döküldükten sonra vücudunda sigara söndürürerek işkence yapan Vedat Köse (47), Hacı Nebi Ulum (34), Murat
Akbaş (24), Murat Dalgıç (20), Eyüp
9’ar ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.
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16 Mayıs günü, 1986 yılında evlendiği emekli polis Mustafa Canpolat tarafından, evliliğinde ve boşanm
sürecinde dayağa maruz kaldığını söyleyen Mürvet Canpolat, son olarak Aile Mahkemesi’de açtığı dava, 1 Mart
2004 tarihinde sonuçlandı. Canpolat’ın, 'eşi veya çocuklarına karşı şiddete ve ya korkuya yönelik davranışlarda

, telefonlarla rahatsız etmesi, eşinin ve çocuklarının bulunduğu ev ve işyerine
yaklaştığı takdirde' tutuklanmasına karar verildi. Ancak bu tedbir kararına rağmen eşinin 9 Mayıs 2004 tarihinde
sahibi olduğu lokantaya gelerek kendisini hastenelik ettiğini anlatan Canpolat, şöyle devam etti: "Son saldırıdan
sonra Maslak Şehit Mürvet Akpınar Karakolu'nu arayarak telefonla suçu üstlenip, karakol amirine ifade vermiş.
Ama hâlâ dışarıda, tehditler savuruyor. Hakkında 20'ye yakın dava açtım. Suç duyurularında bul
ocaklarının isimlerini kullanarak çevremdekileri de tehdit ediyor. Tedbir kararına uymadığı için tutuklanması
gerekiyor. Ama ne polis ne de hukuk hiçbir şey yapamıyor. Boşanırım ama bana para ver diyor. Burası benim

eni koruyacak hiçbir şey yok."

3 Mayıs günü Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atlas köyünde Mehmet C.(86), komşusu Nuriye A.’ya (54) tecavüze
kalkışmakla suçlandı. Mehmet C.’den şikáyetçi olan Nuriye A. duruşmada, ‘Gece evime gizlice girdi. Benimle
birlikte olmak istediğini söyledi, kabul etmeyince para bile teklif etti. Tecavüz etmek istedi, korkup bağırınca
kaçtı’ dedi. 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Mehmet C., suçlamaları kabul etmeyerek: ‘Tecavüze
yeltenmedim. Ayrıca oğlu da beni dövdü. Kardeşim, 15 yıl önce kardeşini öldürmüştü. İftira atarak benden
intikam almaya çalışıyor.’ Duruşma ertelendi.

kendisinden ayrılmak isteyen karısını üzerine benzin dökerek yakan Hakan Selçuk
yıl 10 aylık cezayı, “az” bularak bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemede “müessir fiil” suçundan
yargılanan Değer'in asıl suçunun “Adam öldürmeye teşebbüs” olması ve en az 30 yıl ceza olması gerektiğini
belirtti. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilen Değer, suçunu

Ayrılmak isteyen eşimin söylediği ağır sözlerden dolayı sinirlerime hakim olamadım, bir bidon
benzini döküp, çakmağı yaktım" demişti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, A.G.’yi kaçırarak tecavüz eden İsmet Gazi Menteş ve Tarık Korkmaz’ın
ğır Ceza Mahkemesi’nde 16 Temmuz günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, eşinde

boşanarak A.G. ile evlenen Tarık Korkmaz’ın beraatine karar verirken, İsmet Gazi Menteş ise 12 yıl 6 ay ağır
-17.07.2004)

si'ndeki evinde kendi silahıyla intihar ettiği öne sürülen polis memuru Serpil Yılmaz'ın
(22) bir yıldan bu yana beklenen otopsi sonuçları belli oldu. Serpil Yılmaz'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, eşinin
ölümünün ardından, “Onu ölü buldum” diye ifade veren Murat Yılmaz'ın olay sonrası art arda aldığı raporlar
sayesinde ortadan kaybolmayı başardığı belirlendi. Soruşturma sürecinde yok olduğu için hakkında tutuklama
kararı çıkarılan ve aylardır firarda olan Murat Yılmaz hakkında resmi otopsi sonucunun açıklan
cinayet iddiasıyla bir kez daha tutuklama kararı çıkarıldı. (Sabah-22.08.04)

İzmir Buca'da yaşlı kadınlara tecavüz edip gasp yapan Kenan Yıldırım (24) isimli kişi, İzmir 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 30 Eylül günü görülen duruşmada yedi ayrı suçtan toplam 141 yıl ağır hapse mahkum edildi.

Adana’da Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi
F.N.A.’ya tecavüz ettikleri iddia edilen Tolga Aktaş, kardeşi Hüseyin Aktaş ile arkadaşları Erhan Günsel
hakkında 37’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı ayrıca, tecavüz olayından sonra üniversiteli
F.N.A.’yı davasından vazgeçirmek için tehdit ettiği ileri sürülen Aktaş kardeşlerin akrabaları Mehmet Hakan

ve Alev Aktaş hakkında da ayrı bir dava açılmasına karar verdi. (Hürriyet

Adana'da 10 yıl hapse mahkûm ettirdiği tecavüzcüsü Turgut Akdoğan’ın (25), “Evleneceğim” sözü üzerine
şikáyetinden vazgeçip beraat etmesini sağlayan 26 yaşındaki A.Y. isimli kadın, cezaevinden çıkan Akdoğan’ın
kendisini evden kovduğunu belirtti. A.Y., tekrar savcılığa suç duyurusunda bulundu. (Hürriyet

Adana’da, Mehmet Özen’e ait Özen Ticaret’ten 2.5 milyar liralık mobilya satın alan ancak S.A. (48) adlı hay
kadınını, kaçırdıkları işyeri deposunda bıçaklanyan, yumrukla dişini kıran, çırılçıplak soyup üzerine sıcak çay
döküldükten sonra vücudunda sigara söndürürerek işkence yapan Vedat Köse (47), Hacı Nebi Ulum (34), Murat
Akbaş (24), Murat Dalgıç (20), Eyüp Yaramış (41), Mehmet Özen (55) 8 Aralık günü yapılan duruşmada 3’er yıl
9’ar ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet-10.12.04)
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16 Mayıs günü, 1986 yılında evlendiği emekli polis Mustafa Canpolat tarafından, evliliğinde ve boşanma
sürecinde dayağa maruz kaldığını söyleyen Mürvet Canpolat, son olarak Aile Mahkemesi’de açtığı dava, 1 Mart
2004 tarihinde sonuçlandı. Canpolat’ın, 'eşi veya çocuklarına karşı şiddete ve ya korkuya yönelik davranışlarda

, telefonlarla rahatsız etmesi, eşinin ve çocuklarının bulunduğu ev ve işyerine
yaklaştığı takdirde' tutuklanmasına karar verildi. Ancak bu tedbir kararına rağmen eşinin 9 Mayıs 2004 tarihinde

anlatan Canpolat, şöyle devam etti: "Son saldırıdan
sonra Maslak Şehit Mürvet Akpınar Karakolu'nu arayarak telefonla suçu üstlenip, karakol amirine ifade vermiş.
Ama hâlâ dışarıda, tehditler savuruyor. Hakkında 20'ye yakın dava açtım. Suç duyurularında bulundum. Ülkü
ocaklarının isimlerini kullanarak çevremdekileri de tehdit ediyor. Tedbir kararına uymadığı için tutuklanması
gerekiyor. Ama ne polis ne de hukuk hiçbir şey yapamıyor. Boşanırım ama bana para ver diyor. Burası benim

3 Mayıs günü Bursa’nın Nilüfer ilçesi Atlas köyünde Mehmet C.(86), komşusu Nuriye A.’ya (54) tecavüze
kalkışmakla suçlandı. Mehmet C.’den şikáyetçi olan Nuriye A. duruşmada, ‘Gece evime gizlice girdi. Benimle

nce para bile teklif etti. Tecavüz etmek istedi, korkup bağırınca
kaçtı’ dedi. 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Mehmet C., suçlamaları kabul etmeyerek: ‘Tecavüze

üştü. İftira atarak benden

kendisinden ayrılmak isteyen karısını üzerine benzin dökerek yakan Hakan Selçuk Değer'e verilen 5
ede “müessir fiil” suçundan

yargılanan Değer'in asıl suçunun “Adam öldürmeye teşebbüs” olması ve en az 30 yıl ceza olması gerektiğini
belirtti. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilen Değer, suçunu

Ayrılmak isteyen eşimin söylediği ağır sözlerden dolayı sinirlerime hakim olamadım, bir bidon

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, A.G.’yi kaçırarak tecavüz eden İsmet Gazi Menteş ve Tarık Korkmaz’ın
ğır Ceza Mahkemesi’nde 16 Temmuz günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, eşinde

boşanarak A.G. ile evlenen Tarık Korkmaz’ın beraatine karar verirken, İsmet Gazi Menteş ise 12 yıl 6 ay ağır

si'ndeki evinde kendi silahıyla intihar ettiği öne sürülen polis memuru Serpil Yılmaz'ın
(22) bir yıldan bu yana beklenen otopsi sonuçları belli oldu. Serpil Yılmaz'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, eşinin

Murat Yılmaz'ın olay sonrası art arda aldığı raporlar
sayesinde ortadan kaybolmayı başardığı belirlendi. Soruşturma sürecinde yok olduğu için hakkında tutuklama
kararı çıkarılan ve aylardır firarda olan Murat Yılmaz hakkında resmi otopsi sonucunun açıklanmasının ardından

İzmir Buca'da yaşlı kadınlara tecavüz edip gasp yapan Kenan Yıldırım (24) isimli kişi, İzmir 7. Ağır Ceza
suçtan toplam 141 yıl ağır hapse mahkum edildi.

Adana’da Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi
rkadaşları Erhan Günsel

hakkında 37’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı ayrıca, tecavüz olayından sonra üniversiteli
F.N.A.’yı davasından vazgeçirmek için tehdit ettiği ileri sürülen Aktaş kardeşlerin akrabaları Mehmet Hakan

(Hürriyet-03.11.2004)

Adana'da 10 yıl hapse mahkûm ettirdiği tecavüzcüsü Turgut Akdoğan’ın (25), “Evleneceğim” sözü üzerine
simli kadın, cezaevinden çıkan Akdoğan’ın

kendisini evden kovduğunu belirtti. A.Y., tekrar savcılığa suç duyurusunda bulundu. (Hürriyet-16.11.2004)

Adana’da, Mehmet Özen’e ait Özen Ticaret’ten 2.5 milyar liralık mobilya satın alan ancak S.A. (48) adlı hayat
kadınını, kaçırdıkları işyeri deposunda bıçaklanyan, yumrukla dişini kıran, çırılçıplak soyup üzerine sıcak çay
döküldükten sonra vücudunda sigara söndürürerek işkence yapan Vedat Köse (47), Hacı Nebi Ulum (34), Murat

Yaramış (41), Mehmet Özen (55) 8 Aralık günü yapılan duruşmada 3’er yıl
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, sahte nikâhla kandırdığı nişanlısının ırzına geçmek suçundan 2 yıldır tutuksuz
yargılanan Hasan Bayram,9 Aralık günü yapılan duruşmada, 8 yıl 2 ay ağır hapis, 5 milyar lira para cezasına
çarptırıldı. (Sabah-10.12.04)

Konya'nın Ahırlı İlçe Jandarma Komutanı iken, 21 Temmuz
iddia eden Ayfer Z, Halime G. (40), Fadime B. (41) ve kızı Döndü B'nin (18) şikayeti üzerine hakkında dava
açılan Astsubay Doğan Tüysüz’e Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu suçu görev
başında işlediği de gözönünde bulundurarak verilen 16 yıl 8 ay hapis
onaylandı. (aa) (Hürriyet-04.12.04)

I.12.3. Namus Cinayetleri
Maraş Pazarcık'ın Karabıyıklı köyü, Karamağaralar mevkiinde, 20 Ocak günü kafasından vurulduktan sonra yakılmış olarak buluna
Naciye Atmaca'nın, evli olmasına karşın başka bir erkekle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla, üç erkek kardeşi tarafından aile meclisi
kararıyla öldürüldüğü belirlendi. Kadın cesedinin başındaki yazmanın, Gaziantep'teki Barak aşireti tarafından kullanıldığı
saptandıktan sonra soruşturma Gaziantep'e kayarken, 7 Ocak'ta kayıp başvurusu yapılan Atmaca'nın, Hacı Tağa (39) ile yasak aşk
yaşadığı gerekçesiyle ailesince uyarıldığı saptandı. Atmaca'nın aile meclisi kararıyla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerin
kardeşleri Seyyah (42), Ekrem (39) ve Hüseyin Korkmaz (26) gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan boş kovanın, evde yapılan
aramada ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Cesedi teşhis edilen Atmaca'nın, üç kardeşince başına tabancayla ateş e

üzerine gaz dökülerek yakıldığı anlaşıldı. Çelişkili ifadeler veren kardeşler ve Tağa tutuklandı.

13 Şubat günü Çorum'da, erkek arkadaşının tecavüzüne uğrayan
Erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini öğrenen babası B.Ö., kızını evinden alarak Buharaevler mahallesi İbrahim çayırı mevkiine
götürdü. B.Ö. burada kızını boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte savcılığa teslim oldu. Polis E.N
erkek arkadaşı K'yı gözaltına aldı. K'nın sorgulamasında, Ö.'ye tecavüz ettiği ortaya çıktı. K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak

Çorum Cezaevi'ne gönderilirken, gözaltındaki B.Ö. de sorgusunun ardından tutuklandı.

16.02.04)

Evlilik dışı hamile kaldığı için köyünden gönderilen
öldürüldü. Bitlis'in Güroymak ilçesinde esnaf olan teyzesinin oğlu ve aynı zamanda evli Servet Taş (27) ile
girdiği ilişki sonucu hamile kalan Güldünya’nın durumu ailes
bildirildi. Servet Taş'ın Güldünya'yı kuma olarak almasına ve birlikte köyü terk etmelerine karar verilirken;
Güldünya kumalığı kabul etmedi ve bunun üzerine İstanbul Fatih'teki amcası Mehmet Tören'in yanına
gönderildi. Yaklaşık altı ay önce kardeşini öldürmek amacıyla Bitlis'ten İstanbul’a giden ağabeyi İrfan Tören
Güldünya'dan kendisini asmasını istedi. Güldünya bunun üzerine, evden kaçarak bir polis ekibinin yanına sığındı
ve Fatih'teki Şehremini Polis Merkezi'ne götürüldü. Güldünya’nın olayı anlatması üzerine polis, amcası Mehmet
Tören ve ağabeyi İrfan Tören'i karakola getirdi. Amca ve ağabey, Güldünya'yı öldürmeyeceklerine söz verdi.
Ancak Güldünya polise, Bitlis'teki köylerinde uzun süre imamlık yapan Al
istediğini söyledi. Ailesinin de kabul etmesi üzerine Güldünya, Ceylan'ın evinde kalmaya başladı. 1 Aralık
2003'te doğum yapan Güldünya, bebeği tanıdığı bir arkadaşına evlatlık verdi. 25 Şubat günü Ceylan’ın evine
gelen ağabeyi İrfan Tören (24), Güldünya'yı Bursa'daki teyzelerine götüreceklerini, orada işe sokacaklarını
söyleyerek evden aldı. Ancak evin dışında diğer kardeşi Ferit Tören (24), Güldünya’yı vurmak için bekliyordu.
Güldünya kardeşini görüp kaçarken kardeşi taraf
eden Alaattin Ceylan ise, genç kızı kendisini siper ederek korudu. Kardeşler olay yerinden kaçarken Bakırköy
Devlet Hastanesi'ne gönderilen Güldünya, polise verdiği ifadede kardeşlerinden şikaye
Ancak genç kadın acil serviste yatarken, içeri giren kardeşlerden biri, Güldünya'nın başına iki kez ateş ederek
öldürdü. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi sözcüsü avukat Ayten Ağırdemir, polisin kendisine
sığınan bir kadını koruyamadığını ve görevi ihmal suçu işlediğini ve Güldünya'nın sığınma evi ya da İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü'nün Konukevi'ne yerleştirilebileceğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise,
Güldünya'nın kardeşlerinden şikâyetçi olmadığı
yaralının başında bir polis bekleyemez. Hastaneye girişlerin kontrol görevi özel güvenlik teşkilatındadır” dedi.
(Radikal-01.03.04)(Hürriyet-01.03.04)

22 Mart günü, Çanakkale Gökçeada ilçe
tarafından tabanca ile öldürüldü. Birkaç gün önce Almanya'dan geldiği belirtilen Kaptan sorgusunda, “Ayşe nikâhsız eşimdi. So

aylarda telefonlara çıkmıyordu. Onuruma yediremeyip

Mersin Tarsus'ta bir çocuk annesi Aysel Karakoç
hakkında, “eşi askerdeyken başka erkeklerle beraber olduğu” yönünde dedikodular bulunduğu gerekçesiyle, 26 Mart günü sokak
ortasında, sekiz yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Cu

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Trabzon'un Maçka ilçesinde, sahte nikâhla kandırdığı nişanlısının ırzına geçmek suçundan 2 yıldır tutuksuz
san Bayram,9 Aralık günü yapılan duruşmada, 8 yıl 2 ay ağır hapis, 5 milyar lira para cezasına

Konya'nın Ahırlı İlçe Jandarma Komutanı iken, 21 Temmuz-3 Eylül 2000 tarihleri arasında tacize uğradıklarını
alime G. (40), Fadime B. (41) ve kızı Döndü B'nin (18) şikayeti üzerine hakkında dava

açılan Astsubay Doğan Tüysüz’e Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu suçu görev
başında işlediği de gözönünde bulundurarak verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Aralık ayında Yargıtay tarafından da

I.12.3. Namus Cinayetleri
Maraş Pazarcık'ın Karabıyıklı köyü, Karamağaralar mevkiinde, 20 Ocak günü kafasından vurulduktan sonra yakılmış olarak buluna

'nın, evli olmasına karşın başka bir erkekle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla, üç erkek kardeşi tarafından aile meclisi
kararıyla öldürüldüğü belirlendi. Kadın cesedinin başındaki yazmanın, Gaziantep'teki Barak aşireti tarafından kullanıldığı

ra soruşturma Gaziantep'e kayarken, 7 Ocak'ta kayıp başvurusu yapılan Atmaca'nın, Hacı Tağa (39) ile yasak aşk
yaşadığı gerekçesiyle ailesince uyarıldığı saptandı. Atmaca'nın aile meclisi kararıyla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerin

eyyah (42), Ekrem (39) ve Hüseyin Korkmaz (26) gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan boş kovanın, evde yapılan
aramada ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Cesedi teşhis edilen Atmaca'nın, üç kardeşince başına tabancayla ateş e

dökülerek yakıldığı anlaşıldı. Çelişkili ifadeler veren kardeşler ve Tağa tutuklandı. (Milliyet-

13 Şubat günü Çorum'da, erkek arkadaşının tecavüzüne uğrayan E.N.Ö. (16), babası B.Ö. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
ye girdiğini öğrenen babası B.Ö., kızını evinden alarak Buharaevler mahallesi İbrahim çayırı mevkiine

götürdü. B.Ö. burada kızını boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte savcılığa teslim oldu. Polis E.N
özaltına aldı. K'nın sorgulamasında, Ö.'ye tecavüz ettiği ortaya çıktı. K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak

Çorum Cezaevi'ne gönderilirken, gözaltındaki B.Ö. de sorgusunun ardından tutuklandı. (Milliyet

kaldığı için köyünden gönderilen Güldünya Tören (22), İstanbul'da kardeşleri tarafından
Bitlis'in Güroymak ilçesinde esnaf olan teyzesinin oğlu ve aynı zamanda evli Servet Taş (27) ile

girdiği ilişki sonucu hamile kalan Güldünya’nın durumu ailesi tarfından öğrenilince olay, aşiret büyüklerine
bildirildi. Servet Taş'ın Güldünya'yı kuma olarak almasına ve birlikte köyü terk etmelerine karar verilirken;
Güldünya kumalığı kabul etmedi ve bunun üzerine İstanbul Fatih'teki amcası Mehmet Tören'in yanına
gönderildi. Yaklaşık altı ay önce kardeşini öldürmek amacıyla Bitlis'ten İstanbul’a giden ağabeyi İrfan Tören
Güldünya'dan kendisini asmasını istedi. Güldünya bunun üzerine, evden kaçarak bir polis ekibinin yanına sığındı

kezi'ne götürüldü. Güldünya’nın olayı anlatması üzerine polis, amcası Mehmet
Tören ve ağabeyi İrfan Tören'i karakola getirdi. Amca ve ağabey, Güldünya'yı öldürmeyeceklerine söz verdi.
Ancak Güldünya polise, Bitlis'teki köylerinde uzun süre imamlık yapan Alaattin Ceylan'ın yanında kalmak
istediğini söyledi. Ailesinin de kabul etmesi üzerine Güldünya, Ceylan'ın evinde kalmaya başladı. 1 Aralık
2003'te doğum yapan Güldünya, bebeği tanıdığı bir arkadaşına evlatlık verdi. 25 Şubat günü Ceylan’ın evine

beyi İrfan Tören (24), Güldünya'yı Bursa'daki teyzelerine götüreceklerini, orada işe sokacaklarını
söyleyerek evden aldı. Ancak evin dışında diğer kardeşi Ferit Tören (24), Güldünya’yı vurmak için bekliyordu.
Güldünya kardeşini görüp kaçarken kardeşi tarafından kalçasından vuruldu, onlara otogara götürmek için eşlik
eden Alaattin Ceylan ise, genç kızı kendisini siper ederek korudu. Kardeşler olay yerinden kaçarken Bakırköy
Devlet Hastanesi'ne gönderilen Güldünya, polise verdiği ifadede kardeşlerinden şikaye
Ancak genç kadın acil serviste yatarken, içeri giren kardeşlerden biri, Güldünya'nın başına iki kez ateş ederek
öldürdü. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi sözcüsü avukat Ayten Ağırdemir, polisin kendisine

adını koruyamadığını ve görevi ihmal suçu işlediğini ve Güldünya'nın sığınma evi ya da İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü'nün Konukevi'ne yerleştirilebileceğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise,
Güldünya'nın kardeşlerinden şikâyetçi olmadığını belirterek “Yaralama, adli bir olay olarak değerlendirildi. Her
yaralının başında bir polis bekleyemez. Hastaneye girişlerin kontrol görevi özel güvenlik teşkilatındadır” dedi.

01.03.04)

22 Mart günü, Çanakkale Gökçeada ilçesi Mal Müdürlüğü'ne vekâleten atanan Ayşe Ceyhan, eski nişanlısı Ahmet Kaptan
tarafından tabanca ile öldürüldü. Birkaç gün önce Almanya'dan geldiği belirtilen Kaptan sorgusunda, “Ayşe nikâhsız eşimdi. So

aylarda telefonlara çıkmıyordu. Onuruma yediremeyip öldürdüm” dedi. (Milliyet-23.03.04)

Aysel Karakoç, inşaat işçisi eşi Cumali Karakoç'un eniştesi Hasan Karakoç (35) tarafından
hakkında, “eşi askerdeyken başka erkeklerle beraber olduğu” yönünde dedikodular bulunduğu gerekçesiyle, 26 Mart günü sokak
ortasında, sekiz yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Cumali Karakoç’un, askerliği sonrası Tarsus'a dönünce dedikodulara kulak

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Trabzon'un Maçka ilçesinde, sahte nikâhla kandırdığı nişanlısının ırzına geçmek suçundan 2 yıldır tutuksuz
san Bayram,9 Aralık günü yapılan duruşmada, 8 yıl 2 ay ağır hapis, 5 milyar lira para cezasına

3 Eylül 2000 tarihleri arasında tacize uğradıklarını
alime G. (40), Fadime B. (41) ve kızı Döndü B'nin (18) şikayeti üzerine hakkında dava

açılan Astsubay Doğan Tüysüz’e Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu suçu görev
cezası Aralık ayında Yargıtay tarafından da

Maraş Pazarcık'ın Karabıyıklı köyü, Karamağaralar mevkiinde, 20 Ocak günü kafasından vurulduktan sonra yakılmış olarak bulunan
'nın, evli olmasına karşın başka bir erkekle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla, üç erkek kardeşi tarafından aile meclisi

kararıyla öldürüldüğü belirlendi. Kadın cesedinin başındaki yazmanın, Gaziantep'teki Barak aşireti tarafından kullanıldığı
ra soruşturma Gaziantep'e kayarken, 7 Ocak'ta kayıp başvurusu yapılan Atmaca'nın, Hacı Tağa (39) ile yasak aşk

yaşadığı gerekçesiyle ailesince uyarıldığı saptandı. Atmaca'nın aile meclisi kararıyla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine erkek
eyyah (42), Ekrem (39) ve Hüseyin Korkmaz (26) gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan boş kovanın, evde yapılan

aramada ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Cesedi teşhis edilen Atmaca'nın, üç kardeşince başına tabancayla ateş edilip,

-26.01.04)

(16), babası B.Ö. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
ye girdiğini öğrenen babası B.Ö., kızını evinden alarak Buharaevler mahallesi İbrahim çayırı mevkiine

götürdü. B.Ö. burada kızını boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte savcılığa teslim oldu. Polis E.N.Ö.'nün
özaltına aldı. K'nın sorgulamasında, Ö.'ye tecavüz ettiği ortaya çıktı. K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak

(Milliyet-15.02.04) (Hürriyet-

(22), İstanbul'da kardeşleri tarafından
Bitlis'in Güroymak ilçesinde esnaf olan teyzesinin oğlu ve aynı zamanda evli Servet Taş (27) ile

i tarfından öğrenilince olay, aşiret büyüklerine
bildirildi. Servet Taş'ın Güldünya'yı kuma olarak almasına ve birlikte köyü terk etmelerine karar verilirken;
Güldünya kumalığı kabul etmedi ve bunun üzerine İstanbul Fatih'teki amcası Mehmet Tören'in yanına
gönderildi. Yaklaşık altı ay önce kardeşini öldürmek amacıyla Bitlis'ten İstanbul’a giden ağabeyi İrfan Tören
Güldünya'dan kendisini asmasını istedi. Güldünya bunun üzerine, evden kaçarak bir polis ekibinin yanına sığındı

kezi'ne götürüldü. Güldünya’nın olayı anlatması üzerine polis, amcası Mehmet
Tören ve ağabeyi İrfan Tören'i karakola getirdi. Amca ve ağabey, Güldünya'yı öldürmeyeceklerine söz verdi.

aattin Ceylan'ın yanında kalmak
istediğini söyledi. Ailesinin de kabul etmesi üzerine Güldünya, Ceylan'ın evinde kalmaya başladı. 1 Aralık
2003'te doğum yapan Güldünya, bebeği tanıdığı bir arkadaşına evlatlık verdi. 25 Şubat günü Ceylan’ın evine

beyi İrfan Tören (24), Güldünya'yı Bursa'daki teyzelerine götüreceklerini, orada işe sokacaklarını
söyleyerek evden aldı. Ancak evin dışında diğer kardeşi Ferit Tören (24), Güldünya’yı vurmak için bekliyordu.

ından kalçasından vuruldu, onlara otogara götürmek için eşlik
eden Alaattin Ceylan ise, genç kızı kendisini siper ederek korudu. Kardeşler olay yerinden kaçarken Bakırköy
Devlet Hastanesi'ne gönderilen Güldünya, polise verdiği ifadede kardeşlerinden şikayetçi olmadığını belirtti.
Ancak genç kadın acil serviste yatarken, içeri giren kardeşlerden biri, Güldünya'nın başına iki kez ateş ederek
öldürdü. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi sözcüsü avukat Ayten Ağırdemir, polisin kendisine

adını koruyamadığını ve görevi ihmal suçu işlediğini ve Güldünya'nın sığınma evi ya da İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü'nün Konukevi'ne yerleştirilebileceğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise,

nı belirterek “Yaralama, adli bir olay olarak değerlendirildi. Her
yaralının başında bir polis bekleyemez. Hastaneye girişlerin kontrol görevi özel güvenlik teşkilatındadır” dedi.

, eski nişanlısı Ahmet Kaptan
tarafından tabanca ile öldürüldü. Birkaç gün önce Almanya'dan geldiği belirtilen Kaptan sorgusunda, “Ayşe nikâhsız eşimdi. Son

, inşaat işçisi eşi Cumali Karakoç'un eniştesi Hasan Karakoç (35) tarafından
hakkında, “eşi askerdeyken başka erkeklerle beraber olduğu” yönünde dedikodular bulunduğu gerekçesiyle, 26 Mart günü sokak

mali Karakoç’un, askerliği sonrası Tarsus'a dönünce dedikodulara kulak
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tıkayarak, 25 Mart günü eşiyle resmi nikâh kıydığı ancak ailesinin buna karşı çıktığı belirtildi.

28.03.04)

31 Mart günü İstanbul Üsküdar’da, 2’5 aylık bir
öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Emine Akkurt’un amcası Tuncay Akkurt, kendisinin bir süre önce
Emine Akkurt’a tecavüz ettiğini, bunun aile tarafından bilindiğini ve yapılan bir topl
çıkmaması için Emine Akkurt’un öldürülmesi kararının alındığını ve kendisinin bu kararı uyguladığını açıkladığı
öğrenildi. (İHD İstanbul) (Milliyet-01.04.03)

28 Nisan günü, Avcılar’da tecavüze uğrayan 14 yaşındaki Nuran H., baba
öldürüldü. Cinayetten sonra polise teslim olan Mehmet H., “kızımı ailemizin namusunu kirlettiği için aile
meclisimizin aldığı kararla öldürdüm. Namusumu temizledim; kızım gözlerimin içine bakarak ‘ yapma baba’
demesine rağmen öldürdüm” dedi.

3 Mayıs günü, Erzurum’un Horasan ilçesinde Abdullah Taşkıran (75), evli olmadığı halde doğum yapan ve
babası Muzaffer Taşkıran’ın tecavüzü sonucu hamile kaldığı iddia edilen torunu Gayime Taşkıran (17) ve oğlu
Muzaffer Taşkıran’ı (45), pompalı tüfekle öldürdü. Abdullah Taşkıran ifadesinde, ailesinin namusunu
temizlediğini belirtti.

5 Mayıs günü Bitlis’in Hizan ilçesinde kızını öldürüp gömdüğü iddiasıyla aranan Bekir Şimşek (39), Aydın’da
yakalandı. Töre cinayetine kurban gittiği öğreni
sonra gömdüğü iddasıyla tutuklanan Bekir Şimşek ise, kızının evden kaçtığını ve nerede olduğunu bilemediğini
söylediği öğrenildi.

Alazi köyünde oturan Meltem Y. (15), 6 Mart 2004 tarihinde
kaçırıldı. Meltem Y'nin hapisten yeni çıkan ağabeyi Mehmet Y. ile ailesi, bir kişinin ihbarı üzerine kaçakların
izini köy dışında buldu. Şikayet üzerine Jandarma tarafından ifadesi alınan Meltem Y'nin, ailesi
kaçırıldığı yolunda ifade vermesini istemesine rağmen, isteyerek kaçtığını bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine
Sedat Ç. ve iki arkadaşı alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Köye getirilen Meltem Y'ye, ağabeyi
Mehmet Y. (20) tarafından tabancayla 3 el ateş edildi. Genç kız, Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülürken
yolda öldü.

21 Mayıs günü İzmir’de Anadolu Caddesi'nde, ablası Tülay Kuzutırnak'ın birahanelerde çalışmasına karşı çıkan
Barış Beyazgül(24), genç kadını işten çıkışı otobüs

7 Haziran günü Mersin Atakent’te, Mehmet Köroğlu (73), beraber yaşadığı ve başka erkeklerle birlikte olduğu
gerekçesiyle tartıştığı sevgilisi Fatma Dinler’in (23) satırla boğazını kesti. Köroğlu, kadının ölmediğini görünce
bu kez 4’üncü kattan attı. Köroğlu, daha sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Dinler
hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fayans ustası Recep Korkmaz (44), 12 Haziran günü, kendisini aldattığı gerekçesiyle
tartıştığı eşi Bahriye Korkmaz’ı (39) bıç

Batman’da kuaför Esma Esen Tırki (36), 25 Ağustos günü işe gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sokak
ortasında eşi tarafından silahla öldürüldü. Olayın namus cinayeti olduğu açıklandı. (İHD Batman) (Sabah
26.08.04)

İzmir'de 6 Temmuz günü, Emine Özdemir ile resmi nikahı olan, Firuze Akova ve Ümmü Karapınar ile de imam
nikahıyla birlikte yaşadığı bildirilen Mevlüt Özdemir, Firuze Akova ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği
Sebahattin Balkan'ı, “yüzleştirme için” Gürçeşme Semt
ardından Özdemir, evin üst katından getirdiği av tüfeği ile Firuze Akova ve Sebahattin Balkan'ı öldürdü ve aynı
tüfekle intihar etti. (Hürriyet-07.07.2004)

Hatay İskenderun'da, 50 gün önce evden kaçtığı s
C.Ç., Seval'i uyuduğu sırada 9 Temmuz günü boğazlayarak öldürdü. Celal Ç, polise verdiği ifadede “Kızım
yaklaşık 3 ay önce bir kişinin tecavüzüne uğradı. Mahkemeye gittiğimizde ise tecavüze uğrama
gün önce de evden kaçtı. Gittim buldum getirdim. Gece uyurken de boğdum. Bunu namusumu temizlemek için
yaptım” dedi. (Birgün-12.07.2004) (10.07.2004
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tıkayarak, 25 Mart günü eşiyle resmi nikâh kıydığı ancak ailesinin buna karşı çıktığı belirtildi. (Milliyet

Üsküdar’da, 2’5 aylık bir bebeği bulunan 20 yaşındaki Emine Akkurt, evinde bıçaklanarak
öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Emine Akkurt’un amcası Tuncay Akkurt, kendisinin bir süre önce
Emine Akkurt’a tecavüz ettiğini, bunun aile tarafından bilindiğini ve yapılan bir toplantıda, bu durumunun açığa
çıkmaması için Emine Akkurt’un öldürülmesi kararının alındığını ve kendisinin bu kararı uyguladığını açıkladığı

01.04.03)

28 Nisan günü, Avcılar’da tecavüze uğrayan 14 yaşındaki Nuran H., babası tarafından boğazı sıkılarak
öldürüldü. Cinayetten sonra polise teslim olan Mehmet H., “kızımı ailemizin namusunu kirlettiği için aile
meclisimizin aldığı kararla öldürdüm. Namusumu temizledim; kızım gözlerimin içine bakarak ‘ yapma baba’

3 Mayıs günü, Erzurum’un Horasan ilçesinde Abdullah Taşkıran (75), evli olmadığı halde doğum yapan ve
babası Muzaffer Taşkıran’ın tecavüzü sonucu hamile kaldığı iddia edilen torunu Gayime Taşkıran (17) ve oğlu

ompalı tüfekle öldürdü. Abdullah Taşkıran ifadesinde, ailesinin namusunu

5 Mayıs günü Bitlis’in Hizan ilçesinde kızını öldürüp gömdüğü iddiasıyla aranan Bekir Şimşek (39), Aydın’da
yakalandı. Töre cinayetine kurban gittiği öğrenilen Sürekan Şimşek’in cesedi ise bulunamadı. Kızını öldürdükten
sonra gömdüğü iddasıyla tutuklanan Bekir Şimşek ise, kızının evden kaçtığını ve nerede olduğunu bilemediğini

Alazi köyünde oturan Meltem Y. (15), 6 Mart 2004 tarihinde sevgilisi olduğu bildirilen Sedat Ç. tarafından
kaçırıldı. Meltem Y'nin hapisten yeni çıkan ağabeyi Mehmet Y. ile ailesi, bir kişinin ihbarı üzerine kaçakların
izini köy dışında buldu. Şikayet üzerine Jandarma tarafından ifadesi alınan Meltem Y'nin, ailesi
kaçırıldığı yolunda ifade vermesini istemesine rağmen, isteyerek kaçtığını bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine
Sedat Ç. ve iki arkadaşı alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Köye getirilen Meltem Y'ye, ağabeyi

tabancayla 3 el ateş edildi. Genç kız, Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülürken

21 Mayıs günü İzmir’de Anadolu Caddesi'nde, ablası Tülay Kuzutırnak'ın birahanelerde çalışmasına karşı çıkan
Barış Beyazgül(24), genç kadını işten çıkışı otobüs durağında bıçaklayarak öldürdü.

7 Haziran günü Mersin Atakent’te, Mehmet Köroğlu (73), beraber yaşadığı ve başka erkeklerle birlikte olduğu
gerekçesiyle tartıştığı sevgilisi Fatma Dinler’in (23) satırla boğazını kesti. Köroğlu, kadının ölmediğini görünce

u, daha sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Dinler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fayans ustası Recep Korkmaz (44), 12 Haziran günü, kendisini aldattığı gerekçesiyle
tartıştığı eşi Bahriye Korkmaz’ı (39) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Batman’da kuaför Esma Esen Tırki (36), 25 Ağustos günü işe gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sokak
ortasında eşi tarafından silahla öldürüldü. Olayın namus cinayeti olduğu açıklandı. (İHD Batman) (Sabah

de 6 Temmuz günü, Emine Özdemir ile resmi nikahı olan, Firuze Akova ve Ümmü Karapınar ile de imam
nikahıyla birlikte yaşadığı bildirilen Mevlüt Özdemir, Firuze Akova ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği
Sebahattin Balkan'ı, “yüzleştirme için” Gürçeşme Semti 2246 Sokak'taki eve çağırdı. Yaşanan tartışmanın
ardından Özdemir, evin üst katından getirdiği av tüfeği ile Firuze Akova ve Sebahattin Balkan'ı öldürdü ve aynı

07.07.2004)

Hatay İskenderun'da, 50 gün önce evden kaçtığı söylenen kızı Seval Çalışkan'ı (15) bularak eve getiren baba
C.Ç., Seval'i uyuduğu sırada 9 Temmuz günü boğazlayarak öldürdü. Celal Ç, polise verdiği ifadede “Kızım
yaklaşık 3 ay önce bir kişinin tecavüzüne uğradı. Mahkemeye gittiğimizde ise tecavüze uğrama
gün önce de evden kaçtı. Gittim buldum getirdim. Gece uyurken de boğdum. Bunu namusumu temizlemek için

12.07.2004) (10.07.2004-DİHA)
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(Milliyet-28.03.04) (Radikal-

bebeği bulunan 20 yaşındaki Emine Akkurt, evinde bıçaklanarak
öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Emine Akkurt’un amcası Tuncay Akkurt, kendisinin bir süre önce

antıda, bu durumunun açığa
çıkmaması için Emine Akkurt’un öldürülmesi kararının alındığını ve kendisinin bu kararı uyguladığını açıkladığı

sı tarafından boğazı sıkılarak
öldürüldü. Cinayetten sonra polise teslim olan Mehmet H., “kızımı ailemizin namusunu kirlettiği için aile
meclisimizin aldığı kararla öldürdüm. Namusumu temizledim; kızım gözlerimin içine bakarak ‘ yapma baba’

3 Mayıs günü, Erzurum’un Horasan ilçesinde Abdullah Taşkıran (75), evli olmadığı halde doğum yapan ve
babası Muzaffer Taşkıran’ın tecavüzü sonucu hamile kaldığı iddia edilen torunu Gayime Taşkıran (17) ve oğlu

ompalı tüfekle öldürdü. Abdullah Taşkıran ifadesinde, ailesinin namusunu

5 Mayıs günü Bitlis’in Hizan ilçesinde kızını öldürüp gömdüğü iddiasıyla aranan Bekir Şimşek (39), Aydın’da
len Sürekan Şimşek’in cesedi ise bulunamadı. Kızını öldürdükten

sonra gömdüğü iddasıyla tutuklanan Bekir Şimşek ise, kızının evden kaçtığını ve nerede olduğunu bilemediğini

sevgilisi olduğu bildirilen Sedat Ç. tarafından
kaçırıldı. Meltem Y'nin hapisten yeni çıkan ağabeyi Mehmet Y. ile ailesi, bir kişinin ihbarı üzerine kaçakların
izini köy dışında buldu. Şikayet üzerine Jandarma tarafından ifadesi alınan Meltem Y'nin, ailesinin zorla
kaçırıldığı yolunda ifade vermesini istemesine rağmen, isteyerek kaçtığını bildirdiği öğrenildi. Bunun üzerine
Sedat Ç. ve iki arkadaşı alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Köye getirilen Meltem Y'ye, ağabeyi

tabancayla 3 el ateş edildi. Genç kız, Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülürken

21 Mayıs günü İzmir’de Anadolu Caddesi'nde, ablası Tülay Kuzutırnak'ın birahanelerde çalışmasına karşı çıkan

7 Haziran günü Mersin Atakent’te, Mehmet Köroğlu (73), beraber yaşadığı ve başka erkeklerle birlikte olduğu
gerekçesiyle tartıştığı sevgilisi Fatma Dinler’in (23) satırla boğazını kesti. Köroğlu, kadının ölmediğini görünce

u, daha sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Dinler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fayans ustası Recep Korkmaz (44), 12 Haziran günü, kendisini aldattığı gerekçesiyle

Batman’da kuaför Esma Esen Tırki (36), 25 Ağustos günü işe gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sokak
ortasında eşi tarafından silahla öldürüldü. Olayın namus cinayeti olduğu açıklandı. (İHD Batman) (Sabah-

de 6 Temmuz günü, Emine Özdemir ile resmi nikahı olan, Firuze Akova ve Ümmü Karapınar ile de imam
nikahıyla birlikte yaşadığı bildirilen Mevlüt Özdemir, Firuze Akova ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği

i 2246 Sokak'taki eve çağırdı. Yaşanan tartışmanın
ardından Özdemir, evin üst katından getirdiği av tüfeği ile Firuze Akova ve Sebahattin Balkan'ı öldürdü ve aynı

öylenen kızı Seval Çalışkan'ı (15) bularak eve getiren baba
C.Ç., Seval'i uyuduğu sırada 9 Temmuz günü boğazlayarak öldürdü. Celal Ç, polise verdiği ifadede “Kızım
yaklaşık 3 ay önce bir kişinin tecavüzüne uğradı. Mahkemeye gittiğimizde ise tecavüze uğramadığını belirtti. 50
gün önce de evden kaçtı. Gittim buldum getirdim. Gece uyurken de boğdum. Bunu namusumu temizlemek için



92 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mardin'in Derik İlçesi'nden 3 ay önce Küçükdikili Beldesi'nde ikamet eden kızkar
Demir (41), 11 Temmuz günü, evden kaçtığı gerekçesiyle kendisini takip eden oğlu Hakan Demir (19) tarafından
bıçakla öldürüldü. Demir ifadesinde, “Ailece köyde yaşıyorduk. Annem zaman zaman kaçıyordu. Dedikodular
çok ağırlaşmaya başladı. Dedikodulara dayanamayıp annemi namusum için öldürdüm” dedi
12.07.2004) (11.07.2004-DİHA)

Adana’nın Gülbahçe mahallesinde 15 Temmuz günü Kemal İ. adlı kişi, karısı Aynur İ.’yi (35) silahla vurarak
öldürdü. Kemal İ. polise verdiği ifaded
çıktığını, bunun üzerine karısıyla tartıştığını ve sinirlenip vurduğunu belirtti. (Yeni Şafak

Adana'da tanker şoförü Ali Barazama, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi
Ağustos günü evinde bıçaklayarak öldürdü. Barazama daha sonra polise teslim oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında muhasebeci olarak çalışan ve 5 ay önce eşi
Özcan Selçuk'u terk ederek iki çocuğu ile birlikte başka bir eve taşınan Aynur Selçuk (28), 15 Ağustos günü eşi
tarafından öldürüldü. Çocukları ziyaret sırasında oturma odasında eşinin tatil sırasında sevgilisi ile resimlerini
çektirdiği resimleri gören Özcan Selçuk, tart

Gaziantep'te iki çocuk annesi, 20 yaşındaki Semra K., tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi M.K. tarafından tüfekle
vurularak öldürüldü. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanarak baba evine dönen Semra K.'nın bi
tanıştığı bir gençle kaçtığı ve o günden bu yana küçük kardeşiyle kavgalı olduğu belirtildi.
(Hürriyet-06.09.2004)

İstanbul Büyükçekmece'de 16 Temmuz günü, 2 çocuk annesi öğretmen Yasemin Baykal (29), eşi Mehmet
Baykal (44) tarafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Baykal
eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. (Milliyet

Konya’da Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi’nhde oturan Mustafa Sarı (25), Oğuze
erkeklerle birlikte olduğunu öne sürdüğü annesi Fadimana (46) ile kız kardeşi Yasemin’i (22) 19 Ağustos günü
pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra polis olan karşı komşusuyla karşılaşan Arı, “Namusumu temizledim”
dedi. (Hürriyet-20. 08.2004)

İzmit’te Bülent Karabulut (27) isimli kişi, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Sibel Balyoz (24) ile sevgilisi olduğu
öne sürülen Muzaffer Durmuş’u (38) 15 Eylül günü sokakta bıçaklayarak öldürdü. (Hürriyet

Sivas’ta Osman Büyük (26), bir ay önce evden ayrılıp arkadaşlarının yanında kalan kardeşi Mine Büyük’ü (20)
17 eylül günü Hükümet Meydanı’nda 72 yeridnen bıçaklayarak yaraladı. Osman Büyük, polise verdiği ilk
ifadede, kardeşini evden kaçtığı için bıçakladığını söyledi.. (Hürriy

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden beş aylık hamile Gülseren Artuk (22), kimliğini açıklamadığı bir
kişiden hamile kaldığı için aile meclisinin aldığı kararla 20 Eylül günü annesiyle tarlada çalışırken öldürüldü.
Artuk’un yeğeni olan lise ikincisi sınıf öğrencisi olan B.A. (16) cinayeti üstlendi. B.A. ile birlikte gözaltına
alınan ve cinayeti azmettirmekle suçlanan Gülseren’in ağabeyleri Mustafa, Hüseyin ve Abdullatif Artuk,
cezaevine konuldu. Polisteki ifadesinde Artuk'u kendis
"Halamı, amcam Mustafa Artuk ve kardeşleri Hüseyin ile Abdullatif Artuk öldürdü. Yaşım küçük olduğu için
suçu benim üstlenmemi istediler" dedi. B.A. mahkemede ise Emniyet'te baskı altında ifade verdiğ
suçlamayı kabul etti. Dört sanık da tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda, kızını kurtarmak için araya giren
anne Nure Artuk da elinden yaralandı. (İHD Urfa) (Radikal
23.09.2004) (Milliyet-22.09.2004)

Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gazhane Sokağı'nda M.T. (16) isimli çocuk, 22 Eylül günü
Emrah Zeren'i (16) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Karakola giderek teslim olan M.T.'nin Emrah'ı kızkardeşine
laf attığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Bandırma 17 Eylül Mahallesi'nde 9 Ekim günü, Demet A. isimli kadın eşi Cengiz A. tarafından başından
tabancayla vurularak öldürüldü. Cengiz A, eşini Nafiz G. adlı bir adamla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia
etti. (Sabah-11.10.04)

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mardin'in Derik İlçesi'nden 3 ay önce Küçükdikili Beldesi'nde ikamet eden kızkardeşinin evine gelen Sakine
Demir (41), 11 Temmuz günü, evden kaçtığı gerekçesiyle kendisini takip eden oğlu Hakan Demir (19) tarafından

Demir ifadesinde, “Ailece köyde yaşıyorduk. Annem zaman zaman kaçıyordu. Dedikodular
başladı. Dedikodulara dayanamayıp annemi namusum için öldürdüm” dedi

Adana’nın Gülbahçe mahallesinde 15 Temmuz günü Kemal İ. adlı kişi, karısı Aynur İ.’yi (35) silahla vurarak
öldürdü. Kemal İ. polise verdiği ifadede, karısının kapıyı geç açtığını ve bu sırada bir kişinin koşarak evden
çıktığını, bunun üzerine karısıyla tartıştığını ve sinirlenip vurduğunu belirtti. (Yeni Şafak-

Adana'da tanker şoförü Ali Barazama, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Münevver Barazama'yı 10
Ağustos günü evinde bıçaklayarak öldürdü. Barazama daha sonra polise teslim oldu. (Sabah

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında muhasebeci olarak çalışan ve 5 ay önce eşi
rk ederek iki çocuğu ile birlikte başka bir eve taşınan Aynur Selçuk (28), 15 Ağustos günü eşi

tarafından öldürüldü. Çocukları ziyaret sırasında oturma odasında eşinin tatil sırasında sevgilisi ile resimlerini
çektirdiği resimleri gören Özcan Selçuk, tartışma sonucu eşini bıçakla öldürdü. (Sabah-19.08.2004)

Gaziantep'te iki çocuk annesi, 20 yaşındaki Semra K., tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi M.K. tarafından tüfekle
vurularak öldürüldü. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanarak baba evine dönen Semra K.'nın bi
tanıştığı bir gençle kaçtığı ve o günden bu yana küçük kardeşiyle kavgalı olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece'de 16 Temmuz günü, 2 çocuk annesi öğretmen Yasemin Baykal (29), eşi Mehmet
arafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Baykal

eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. (Milliyet-29.08.04) (Sabah-29.08.04)

Konya’da Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi’nhde oturan Mustafa Sarı (25), Oğuzeli Köyü’nden yaşayan ve
erkeklerle birlikte olduğunu öne sürdüğü annesi Fadimana (46) ile kız kardeşi Yasemin’i (22) 19 Ağustos günü
pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra polis olan karşı komşusuyla karşılaşan Arı, “Namusumu temizledim”

İzmit’te Bülent Karabulut (27) isimli kişi, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Sibel Balyoz (24) ile sevgilisi olduğu
öne sürülen Muzaffer Durmuş’u (38) 15 Eylül günü sokakta bıçaklayarak öldürdü. (Hürriyet

26), bir ay önce evden ayrılıp arkadaşlarının yanında kalan kardeşi Mine Büyük’ü (20)
17 eylül günü Hükümet Meydanı’nda 72 yeridnen bıçaklayarak yaraladı. Osman Büyük, polise verdiği ilk
ifadede, kardeşini evden kaçtığı için bıçakladığını söyledi.. (Hürriyet-18.09.2004)

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden beş aylık hamile Gülseren Artuk (22), kimliğini açıklamadığı bir
kişiden hamile kaldığı için aile meclisinin aldığı kararla 20 Eylül günü annesiyle tarlada çalışırken öldürüldü.

i olan lise ikincisi sınıf öğrencisi olan B.A. (16) cinayeti üstlendi. B.A. ile birlikte gözaltına
alınan ve cinayeti azmettirmekle suçlanan Gülseren’in ağabeyleri Mustafa, Hüseyin ve Abdullatif Artuk,
cezaevine konuldu. Polisteki ifadesinde Artuk'u kendisinin öldürmediğini belirterek amcalarını suçlayan B.A.,
"Halamı, amcam Mustafa Artuk ve kardeşleri Hüseyin ile Abdullatif Artuk öldürdü. Yaşım küçük olduğu için
suçu benim üstlenmemi istediler" dedi. B.A. mahkemede ise Emniyet'te baskı altında ifade verdiğ
suçlamayı kabul etti. Dört sanık da tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda, kızını kurtarmak için araya giren
anne Nure Artuk da elinden yaralandı. (İHD Urfa) (Radikal-22.09.2004) (Cumhuriyet

Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gazhane Sokağı'nda M.T. (16) isimli çocuk, 22 Eylül günü
Emrah Zeren'i (16) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Karakola giderek teslim olan M.T.'nin Emrah'ı kızkardeşine

ediği belirtildi. (Sabah-23.09.2004)

Bandırma 17 Eylül Mahallesi'nde 9 Ekim günü, Demet A. isimli kadın eşi Cengiz A. tarafından başından
tabancayla vurularak öldürüldü. Cengiz A, eşini Nafiz G. adlı bir adamla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia
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deşinin evine gelen Sakine
Demir (41), 11 Temmuz günü, evden kaçtığı gerekçesiyle kendisini takip eden oğlu Hakan Demir (19) tarafından

Demir ifadesinde, “Ailece köyde yaşıyorduk. Annem zaman zaman kaçıyordu. Dedikodular
başladı. Dedikodulara dayanamayıp annemi namusum için öldürdüm” dedi (Hürriyet-

Adana’nın Gülbahçe mahallesinde 15 Temmuz günü Kemal İ. adlı kişi, karısı Aynur İ.’yi (35) silahla vurarak
e, karısının kapıyı geç açtığını ve bu sırada bir kişinin koşarak evden

-16.07.2004)

Münevver Barazama'yı 10
(Sabah-11.08.2004)

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında muhasebeci olarak çalışan ve 5 ay önce eşi
rk ederek iki çocuğu ile birlikte başka bir eve taşınan Aynur Selçuk (28), 15 Ağustos günü eşi

tarafından öldürüldü. Çocukları ziyaret sırasında oturma odasında eşinin tatil sırasında sevgilisi ile resimlerini
19.08.2004)

Gaziantep'te iki çocuk annesi, 20 yaşındaki Semra K., tartıştığı 16 yaşındaki kardeşi M.K. tarafından tüfekle
vurularak öldürüldü. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanarak baba evine dönen Semra K.'nın bir süre sonra
tanıştığı bir gençle kaçtığı ve o günden bu yana küçük kardeşiyle kavgalı olduğu belirtildi. (Sabah-24.08.04)

İstanbul Büyükçekmece'de 16 Temmuz günü, 2 çocuk annesi öğretmen Yasemin Baykal (29), eşi Mehmet
arafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Baykal

li Köyü’nden yaşayan ve
erkeklerle birlikte olduğunu öne sürdüğü annesi Fadimana (46) ile kız kardeşi Yasemin’i (22) 19 Ağustos günü
pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra polis olan karşı komşusuyla karşılaşan Arı, “Namusumu temizledim”

İzmit’te Bülent Karabulut (27) isimli kişi, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Sibel Balyoz (24) ile sevgilisi olduğu
öne sürülen Muzaffer Durmuş’u (38) 15 Eylül günü sokakta bıçaklayarak öldürdü. (Hürriyet-17.09.2004)

26), bir ay önce evden ayrılıp arkadaşlarının yanında kalan kardeşi Mine Büyük’ü (20)
17 eylül günü Hükümet Meydanı’nda 72 yeridnen bıçaklayarak yaraladı. Osman Büyük, polise verdiği ilk

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden beş aylık hamile Gülseren Artuk (22), kimliğini açıklamadığı bir
kişiden hamile kaldığı için aile meclisinin aldığı kararla 20 Eylül günü annesiyle tarlada çalışırken öldürüldü.

i olan lise ikincisi sınıf öğrencisi olan B.A. (16) cinayeti üstlendi. B.A. ile birlikte gözaltına
alınan ve cinayeti azmettirmekle suçlanan Gülseren’in ağabeyleri Mustafa, Hüseyin ve Abdullatif Artuk,

inin öldürmediğini belirterek amcalarını suçlayan B.A.,
"Halamı, amcam Mustafa Artuk ve kardeşleri Hüseyin ile Abdullatif Artuk öldürdü. Yaşım küçük olduğu için
suçu benim üstlenmemi istediler" dedi. B.A. mahkemede ise Emniyet'te baskı altında ifade verdiğini ileri sürerek
suçlamayı kabul etti. Dört sanık da tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda, kızını kurtarmak için araya giren

22.09.2004) (Cumhuriyet-22.09.2004) (Radikal-

Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gazhane Sokağı'nda M.T. (16) isimli çocuk, 22 Eylül günü
Emrah Zeren'i (16) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Karakola giderek teslim olan M.T.'nin Emrah'ı kızkardeşine

Bandırma 17 Eylül Mahallesi'nde 9 Ekim günü, Demet A. isimli kadın eşi Cengiz A. tarafından başından
tabancayla vurularak öldürüldü. Cengiz A, eşini Nafiz G. adlı bir adamla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde pazarcılık yapan üç çocuk babası Oktay Alpyörük (28), eşi Dilek Alpyörük’ü
(21), kendisini Erdal Eyi (22) isimli kişiyle aldattığını iddia ederek 11 Ekim günü silahla başından vurarak
öldürdü. (Hürriyet-12.10.04)

İstanbul Kartal'da 11 Ekim günü elli yerinden bıçaklanıp öldürülmüş olarak bulunan evli ve üç çocuk annesi
Nurcan Öner'in (26) kardeşleri Hamit Kara ve Halil İbrahim Kara
kadının, kız kardeşi Neslihan Ö.'nün e
öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. (Sabah

İstanbul Küçükçekmece’de 20 gün önce cezaevinden çıkan Mehmet Aksoy, 21 Ekim günü, boşanmak isteyen eşi
Neslihan Aksoy’u evde, kayınvalidesi Saadet Bucak’ı da çalıştığı fırında silahla vurarak öldürdü. Mehmet Aksoy
cinayetlerle ilgili olarak “Namusumu temizledim” dedi. (Hürriyet

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ergün Yıldız, 27 Ekim günü, 10 yıl sonra çay bahçesinde buluştuğu annesi Su
Altundal'ı (41) hayat kadını olduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldürdü. Ergün Yıldız polise verdiği ifadede,
“Önce kardeşim, sonra ben elini öptük. Son duasını yapmasını söyledim, duasını bitirdikten sonra da öldürdüm”
dedi. (Hürriyet-29.10.04) (Milliyet-28.10.04)

Adana’da Ayşe Kan (28) isimli kadın, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandığı Birol Yıldız (30) tarafından
16 Kasım günü silahla vurarak yaraladı. Yıldız’ın çocukları ile bayramlaşmak bahanesiyle eski eşinin oturduğu
eve gittiği ve yer yatağında birlikte uyuyan eski eşi ile sevgilisi Mustafa Yuka’nın başlarına tabancası ile birer el
ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. (Hürriyet

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde Yavuz Ç. (29) adlı kişi, iki yıl önce boşandığı eşi
kulübünde çalışmaya başladığı gerekçesiyle sokakta 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (aa) (Hürriyet

Kuşadası’nda 10 Aralık günü, Mürşide Mürüvvet Özcan (17) ile arkadaşı Karmen Banu Dal (18), başlarından tek
kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, kısa sürede katil zanlısının,
Özcan’ın terk ettiği sevgilisi İsmail Kılınç olduğunu belirledi. Zanlının kullandığı beyaz Mercedes’in İzmir’de
Sanayi Sitesi’ndeki bir döşemecide olduğunu beli
kovanı bulundu. Afyon’un Şuhut İlçesi’nde kıstırıldığı evde yakalanacağını anlayan İsmail Kılınç, göğsüne
sıktığı kurşunla yaşamına son verdi. (Hürriyet

Antalya’da sebze halinde çalışan Asiye Soysal (41) isimli kadın, 19 Aralık günü evinde tabanca ile vurularak
öldürüldü. Asiye Soysal’ın, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Mehmet Nuri Tüllo’yla dini nikah kıyması
yüzünden öldürüldüğü öne sürülürken, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Soysal,
teslim oldu. (Hürriyet-20.12.04)

Bursa'da 19 Aralık günü, Hüsnü Günebakan (75) isimli kişi para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiğini iddia ettiği
kızı Ayşe Demir ve damadı Oktay Demir'i öldürdü. (Milliyet

İstanbul Güngören’de Çin uyruklu Jın Shaguang (42) isimli kişi, 21 Aralık günü, başka bir erkekle ilişkisi
olduğu iddiasıyla tartıştığı sevgilisi Bahriye Adakale’yi (53) tabancayla vurarak öldürdü. (Hürriyet

Bursa’da 21 Aralık günü, evden kaça
Bursa'daki akrabalarının yanına gelen F.E. (17) isimli kız çocuğun, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayın
duyulması üzerine F.E.'yi hastanede Bursa Günyüzü Kadın Dayanışma Kooperatifi
Yıldırım şu beyanda bulundu: “F.E, ölümden dönmüştü. Başında annesi vardı. Bize, töreye karşı çıktığı için
vurulduğunu ve kendisini vuranlardan şikâyetçi olduğunu söyledi. Kendisini vuranın evlendirilmek istendiği
Çetin Eryılmaz'ın kardeşi Rıza Eryılmaz olduğunu söyledi. Bize 'Bana yaklaştı. Ateş ederken, gözlerinden
tanıdım' dedi. Ancak ertesi gün yeniden hastaneye gittiğimizde F.E.'nin ailesi tarafından hastaneden kaçırıldığını
öğrendik.” Kadın örgütleri, F.E.'yi vuranlar hakkında su
başladı. Rıza Eryılmaz (19) 28 Aralık günü Diyarbakır'da tutuklandı. Eryılmaz, Bursa'dan çıkarılan gıyabi
tutuklama kararı sonrasında Diyarbakır Cezaevi'ne konuldu. F.E'nin babası Kutbettin Eryılmaz 'ın, a
meclisinin diretmesi üzerine abla yerine 15 yaşındaki kızı A.M.E. 'yi Cüneyt Eryılmaz ile evlendirdiğini,
A.M.E'nin bu evlilik üzerine rahat bırakılacağı sözünü aldığını yakınlarına söylediği de öğrenildi. (Cumhuriyet
29.12.04) (Cumhuriyet-22.12.04)
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde pazarcılık yapan üç çocuk babası Oktay Alpyörük (28), eşi Dilek Alpyörük’ü
(21), kendisini Erdal Eyi (22) isimli kişiyle aldattığını iddia ederek 11 Ekim günü silahla başından vurarak

İstanbul Kartal'da 11 Ekim günü elli yerinden bıçaklanıp öldürülmüş olarak bulunan evli ve üç çocuk annesi
Hamit Kara ve Halil İbrahim Kara tarafından öldürüldüğü belirlendi.

kadının, kız kardeşi Neslihan Ö.'nün eşi Emrah Ö. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla aile meclisi kararıyla
(Sabah-31.10.2004)

İstanbul Küçükçekmece’de 20 gün önce cezaevinden çıkan Mehmet Aksoy, 21 Ekim günü, boşanmak isteyen eşi
esi Saadet Bucak’ı da çalıştığı fırında silahla vurarak öldürdü. Mehmet Aksoy

cinayetlerle ilgili olarak “Namusumu temizledim” dedi. (Hürriyet-22.10.04)

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ergün Yıldız, 27 Ekim günü, 10 yıl sonra çay bahçesinde buluştuğu annesi Su
Altundal'ı (41) hayat kadını olduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldürdü. Ergün Yıldız polise verdiği ifadede,
“Önce kardeşim, sonra ben elini öptük. Son duasını yapmasını söyledim, duasını bitirdikten sonra da öldürdüm”

28.10.04)

Adana’da Ayşe Kan (28) isimli kadın, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandığı Birol Yıldız (30) tarafından
16 Kasım günü silahla vurarak yaraladı. Yıldız’ın çocukları ile bayramlaşmak bahanesiyle eski eşinin oturduğu

yer yatağında birlikte uyuyan eski eşi ile sevgilisi Mustafa Yuka’nın başlarına tabancası ile birer el
ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. (Hürriyet-17.11.2004)

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde Yavuz Ç. (29) adlı kişi, iki yıl önce boşandığı eşi
kulübünde çalışmaya başladığı gerekçesiyle sokakta 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (aa) (Hürriyet

Kuşadası’nda 10 Aralık günü, Mürşide Mürüvvet Özcan (17) ile arkadaşı Karmen Banu Dal (18), başlarından tek
uş olarak bulundu. Araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, kısa sürede katil zanlısının,

Özcan’ın terk ettiği sevgilisi İsmail Kılınç olduğunu belirledi. Zanlının kullandığı beyaz Mercedes’in İzmir’de
Sanayi Sitesi’ndeki bir döşemecide olduğunu belirleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde bir boş mermi
kovanı bulundu. Afyon’un Şuhut İlçesi’nde kıstırıldığı evde yakalanacağını anlayan İsmail Kılınç, göğsüne
sıktığı kurşunla yaşamına son verdi. (Hürriyet-11.12.04)

ışan Asiye Soysal (41) isimli kadın, 19 Aralık günü evinde tabanca ile vurularak
öldürüldü. Asiye Soysal’ın, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Mehmet Nuri Tüllo’yla dini nikah kıyması
yüzünden öldürüldüğü öne sürülürken, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Soysal, cinayeti işlediğini söyleyerek polise

Bursa'da 19 Aralık günü, Hüsnü Günebakan (75) isimli kişi para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiğini iddia ettiği
kızı Ayşe Demir ve damadı Oktay Demir'i öldürdü. (Milliyet-20.12.04)

İstanbul Güngören’de Çin uyruklu Jın Shaguang (42) isimli kişi, 21 Aralık günü, başka bir erkekle ilişkisi
olduğu iddiasıyla tartıştığı sevgilisi Bahriye Adakale’yi (53) tabancayla vurarak öldürdü. (Hürriyet

Bursa’da 21 Aralık günü, evden kaçan amcasının oğluyla zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçarak
Bursa'daki akrabalarının yanına gelen F.E. (17) isimli kız çocuğun, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayın
duyulması üzerine F.E.'yi hastanede Bursa Günyüzü Kadın Dayanışma Kooperatifi
Yıldırım şu beyanda bulundu: “F.E, ölümden dönmüştü. Başında annesi vardı. Bize, töreye karşı çıktığı için
vurulduğunu ve kendisini vuranlardan şikâyetçi olduğunu söyledi. Kendisini vuranın evlendirilmek istendiği

rdeşi Rıza Eryılmaz olduğunu söyledi. Bize 'Bana yaklaştı. Ateş ederken, gözlerinden
tanıdım' dedi. Ancak ertesi gün yeniden hastaneye gittiğimizde F.E.'nin ailesi tarafından hastaneden kaçırıldığını
öğrendik.” Kadın örgütleri, F.E.'yi vuranlar hakkında suç duyurusunda bulunurken emniyet genç kızı aramaya
başladı. Rıza Eryılmaz (19) 28 Aralık günü Diyarbakır'da tutuklandı. Eryılmaz, Bursa'dan çıkarılan gıyabi
tutuklama kararı sonrasında Diyarbakır Cezaevi'ne konuldu. F.E'nin babası Kutbettin Eryılmaz 'ın, a
meclisinin diretmesi üzerine abla yerine 15 yaşındaki kızı A.M.E. 'yi Cüneyt Eryılmaz ile evlendirdiğini,
A.M.E'nin bu evlilik üzerine rahat bırakılacağı sözünü aldığını yakınlarına söylediği de öğrenildi. (Cumhuriyet
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde pazarcılık yapan üç çocuk babası Oktay Alpyörük (28), eşi Dilek Alpyörük’ü
(21), kendisini Erdal Eyi (22) isimli kişiyle aldattığını iddia ederek 11 Ekim günü silahla başından vurarak

İstanbul Kartal'da 11 Ekim günü elli yerinden bıçaklanıp öldürülmüş olarak bulunan evli ve üç çocuk annesi
tarafından öldürüldüğü belirlendi. Genç

şi Emrah Ö. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla aile meclisi kararıyla

İstanbul Küçükçekmece’de 20 gün önce cezaevinden çıkan Mehmet Aksoy, 21 Ekim günü, boşanmak isteyen eşi
esi Saadet Bucak’ı da çalıştığı fırında silahla vurarak öldürdü. Mehmet Aksoy

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ergün Yıldız, 27 Ekim günü, 10 yıl sonra çay bahçesinde buluştuğu annesi Sultan
Altundal'ı (41) hayat kadını olduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldürdü. Ergün Yıldız polise verdiği ifadede,
“Önce kardeşim, sonra ben elini öptük. Son duasını yapmasını söyledim, duasını bitirdikten sonra da öldürdüm”

Adana’da Ayşe Kan (28) isimli kadın, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandığı Birol Yıldız (30) tarafından
16 Kasım günü silahla vurarak yaraladı. Yıldız’ın çocukları ile bayramlaşmak bahanesiyle eski eşinin oturduğu

yer yatağında birlikte uyuyan eski eşi ile sevgilisi Mustafa Yuka’nın başlarına tabancası ile birer el

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde Yavuz Ç. (29) adlı kişi, iki yıl önce boşandığı eşi Nurdan Ç'yi (26) gece
kulübünde çalışmaya başladığı gerekçesiyle sokakta 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. (aa) (Hürriyet-04.12.04)

Kuşadası’nda 10 Aralık günü, Mürşide Mürüvvet Özcan (17) ile arkadaşı Karmen Banu Dal (18), başlarından tek
uş olarak bulundu. Araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, kısa sürede katil zanlısının,

Özcan’ın terk ettiği sevgilisi İsmail Kılınç olduğunu belirledi. Zanlının kullandığı beyaz Mercedes’in İzmir’de
rleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde bir boş mermi

kovanı bulundu. Afyon’un Şuhut İlçesi’nde kıstırıldığı evde yakalanacağını anlayan İsmail Kılınç, göğsüne

ışan Asiye Soysal (41) isimli kadın, 19 Aralık günü evinde tabanca ile vurularak
öldürüldü. Asiye Soysal’ın, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Mehmet Nuri Tüllo’yla dini nikah kıyması

cinayeti işlediğini söyleyerek polise

Bursa'da 19 Aralık günü, Hüsnü Günebakan (75) isimli kişi para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiğini iddia ettiği

İstanbul Güngören’de Çin uyruklu Jın Shaguang (42) isimli kişi, 21 Aralık günü, başka bir erkekle ilişkisi
olduğu iddiasıyla tartıştığı sevgilisi Bahriye Adakale’yi (53) tabancayla vurarak öldürdü. (Hürriyet-22.12.04)

n amcasının oğluyla zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçarak
Bursa'daki akrabalarının yanına gelen F.E. (17) isimli kız çocuğun, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayın
duyulması üzerine F.E.'yi hastanede Bursa Günyüzü Kadın Dayanışma Kooperatifi yöneticilerinden Ayla
Yıldırım şu beyanda bulundu: “F.E, ölümden dönmüştü. Başında annesi vardı. Bize, töreye karşı çıktığı için
vurulduğunu ve kendisini vuranlardan şikâyetçi olduğunu söyledi. Kendisini vuranın evlendirilmek istendiği

rdeşi Rıza Eryılmaz olduğunu söyledi. Bize 'Bana yaklaştı. Ateş ederken, gözlerinden
tanıdım' dedi. Ancak ertesi gün yeniden hastaneye gittiğimizde F.E.'nin ailesi tarafından hastaneden kaçırıldığını

ç duyurusunda bulunurken emniyet genç kızı aramaya
başladı. Rıza Eryılmaz (19) 28 Aralık günü Diyarbakır'da tutuklandı. Eryılmaz, Bursa'dan çıkarılan gıyabi
tutuklama kararı sonrasında Diyarbakır Cezaevi'ne konuldu. F.E'nin babası Kutbettin Eryılmaz 'ın, aile
meclisinin diretmesi üzerine abla yerine 15 yaşındaki kızı A.M.E. 'yi Cüneyt Eryılmaz ile evlendirdiğini,
A.M.E'nin bu evlilik üzerine rahat bırakılacağı sözünü aldığını yakınlarına söylediği de öğrenildi. (Cumhuriyet-
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Bandırma’da Mesut Can (44) isimli kişi, kendisini aldattıklarını ileri sürdüğü eşi Sevim Can (39) ile komşusu
Fevzi Kahraman’ı (60), 25 Aralık günü işten eve döndüğünde oturma odasında silahla öldürdü.
26.12.04)

Davalar
Adana'da, 10 yıl beraber yaşadığı Nilüfer İstifçi'yi (29) kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Halil Bakıcı (28),
mahkemede yaptığı son savunmada, “Nilüfer'i bir erkekle yakalayınca eşyaları ve çocukları alıp kaçtı. Evini bulup çocukları a
O sırada başkalarıyla çektirdiği fotoğraflarını gördüm. Arayıp çocukları istedi. Fotoğraftaki adamları sordum, ters cevap verdi.
Buluşma yerine gittiğimde soru sormadan bıçakladım” ifadesinde bulununca mahkeme, önce 8 yıla mahkûm ettiği Bakıcı'nın

cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü. Bakıcı, 2 yıl 6 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kalacak.

Yasak ilişki sonucunda hamile kalan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Demirel hakkında hazırlanan
iddianamede, müebbet hapis cezası istendi.
Ahmet Demirel, yasak ilişki sonucunda hamile kalan 19 yaşındaki kız kardeşi K.D.'yi satırla ağır yaralamış ve
K.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kumhak
iddianamede, kız kardeşini kasten öldürdüğü belirtilen Ahmet Demirel için, müebbet ağır hapis cezası isteminde
bulunuldu. İddianamede, sanık Demirel'in, kız kardeşi K.D.'yi, F.V. ile uygunsuz vaziyette gördükten sonra
İstanbul'a gittiği belirtilerek daha sonra evine dönen sanığın hamile kaldığını gördüğü ve kız kardeşini satırla
vurarak öldürdüğü dile getirildi. İddianamede ayrıca, K.D.'nin yapılan otopsi sonucu ve bilirkişi ifadeleri
doğrultusunda, 28 haftalık hamile olduğu kaydedild
bağlayarak tecavüz ettikleri öne sürülen sanıklar, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4
Temmuz günü görülen ikinci duruşmada da tutuklanmadı. İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk ve Kadın
Komisyonu'ndan Av. Aygül Demirtaş, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesiyle Demeril'e Erdoğan ve Varlı
dışında başka kişi ya da kişilerin de tecavüz ettiğinin ortaya çıktığını belirtti. “Kader öldürülmeseydi sanık veya
sanıklara ulaşma şansımız olacaktı” diyen De
olduğunu ancak Erdoğan ve Varlı'nın yargılandıkları maddeye göre tutuklanmaları gerektiğini belirtti.
(05.07.2004-DİHA) (Radikal-06.01.04)

Diyarbakır’da, erkeklerle gezdiği iddiasıyla öldürülen
sonuçlandı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti , M.T’nin işlediği cinayeti
baba Hasan Tanrıkurt’un (54) planladığına kanaat getirerek 36 yıl hapis cezası verirken, M.T.(1
hapis cezasına çarptırıldı. (Milliyet-

Töre cinayetinin sanığı 17 yaşındaki S.K. için verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'nin iki yıl önce, yengesi Edibe Kaymaz'ı bir başka erkek
gerekçesiyle, yengesinin kardeşi K.K. ile birlikte öldüren S.K. hakkında verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezası ile
ilgili karara, sanık avukatınca Yargıtay'a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren 1. Ceza Dairesi, mahkemenin
verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onayladı. Diyarbakır Çocuk Mahkemesi, S.K. hakkında önce 24 yıl ağır
hapis cezası vermiş, sonra da bu cezayı duruşmadaki iyi hal, tahrik ve yaşının küçük olması gibi nedenlerle 5 yıl
10 aya indirmişti. K.K. ise aranıyor. (Radikal

Trabzon’da, Dağıstan uyruklu sevgilisi Tahkmina Kadadova’yı (21) sokakta 8 kurşunla öldüren Yılmaz
Köse’nin (37) yargılanmasına 13 Temmuz günü başlandı. 30 yıl ağır hapis istemiyle yargılanan Köse
savunmasında, “Tahkmina ile 2 yıl önce tanıştık
istediğini söyledi. Kabul ettim ve kendisine otel odası tuttum. Karı
erkekle gördüm ve ‘Bunların senin yanında ne işi var?’ dedim. Bana, ‘İstediğimle seks ya
bacın değilim. Sana ne? Seni kullanıp paranı yedim’ dedi. Bir anda kendimi kaybettim. Silahımı çekerek bir el
ateş ettim” dedi. Dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kahramanmaraş'ta 2002 yılında yasak
annesi Naciye Atlıhan'la birlikte telkinde bulunan Tufan Atlıhan'a (24) mahkeme tarafından verilen ömür boyu
hapis cezası, Yargıtay tarafından töre indirimi uygulanmayarak onandı

Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan Güldünya Tören'in öldürülmesiyle ilgili davaya Bakırköy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 10 Eylül günü devam edildi. Duruşmada İstanbul Barosu, Amargi Kadın Akademisi ve
Gökkuşağı Kadın Derneği adına bir grup kadın avukat d
olarak davaya müdahil olmak istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, “suçtan doğrudan zarar görmedikleri”
gerekçesiyle bu istemi reddetti. Kadın avukatlar da cübbelerini çıkararak, “Davaya bir kadın ola
olmak istiyoruz” dedi. Mahkeme, bu talebin ise bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına hükmetti.
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andırma’da Mesut Can (44) isimli kişi, kendisini aldattıklarını ileri sürdüğü eşi Sevim Can (39) ile komşusu
Fevzi Kahraman’ı (60), 25 Aralık günü işten eve döndüğünde oturma odasında silahla öldürdü.

yaşadığı Nilüfer İstifçi'yi (29) kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Halil Bakıcı (28),
mahkemede yaptığı son savunmada, “Nilüfer'i bir erkekle yakalayınca eşyaları ve çocukları alıp kaçtı. Evini bulup çocukları a

yla çektirdiği fotoğraflarını gördüm. Arayıp çocukları istedi. Fotoğraftaki adamları sordum, ters cevap verdi.
Buluşma yerine gittiğimde soru sormadan bıçakladım” ifadesinde bulununca mahkeme, önce 8 yıla mahkûm ettiği Bakıcı'nın

dü. Bakıcı, 2 yıl 6 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest kalacak. (Milliyet-31.01.04)

Yasak ilişki sonucunda hamile kalan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Demirel hakkında hazırlanan
iddianamede, müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır Mardinkapı'da 17 Kasım 2003'te meydana gelen olayda,
Ahmet Demirel, yasak ilişki sonucunda hamile kalan 19 yaşındaki kız kardeşi K.D.'yi satırla ağır yaralamış ve
K.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kumhak
iddianamede, kız kardeşini kasten öldürdüğü belirtilen Ahmet Demirel için, müebbet ağır hapis cezası isteminde
bulunuldu. İddianamede, sanık Demirel'in, kız kardeşi K.D.'yi, F.V. ile uygunsuz vaziyette gördükten sonra

iği belirtilerek daha sonra evine dönen sanığın hamile kaldığını gördüğü ve kız kardeşini satırla
vurarak öldürdüğü dile getirildi. İddianamede ayrıca, K.D.'nin yapılan otopsi sonucu ve bilirkişi ifadeleri
doğrultusunda, 28 haftalık hamile olduğu kaydedildi. Kader Demirel'in ağzını bantlayıp, ellerini arkadan
bağlayarak tecavüz ettikleri öne sürülen sanıklar, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4
Temmuz günü görülen ikinci duruşmada da tutuklanmadı. İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk ve Kadın

isyonu'ndan Av. Aygül Demirtaş, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesiyle Demeril'e Erdoğan ve Varlı
dışında başka kişi ya da kişilerin de tecavüz ettiğinin ortaya çıktığını belirtti. “Kader öldürülmeseydi sanık veya
sanıklara ulaşma şansımız olacaktı” diyen Demirtaş, Erdoğan ile Varlı hakkında davanın açılmasının olumlu
olduğunu ancak Erdoğan ve Varlı'nın yargılandıkları maddeye göre tutuklanmaları gerektiğini belirtti.

06.01.04)

Diyarbakır’da, erkeklerle gezdiği iddiasıyla öldürülen Gülseren Tanrıkut (18) ile ilgili dava, 13 Şubat günü
sonuçlandı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti , M.T’nin işlediği cinayeti
baba Hasan Tanrıkurt’un (54) planladığına kanaat getirerek 36 yıl hapis cezası verirken, M.T.(1

-14.02.04)

Töre cinayetinin sanığı 17 yaşındaki S.K. için verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'nin iki yıl önce, yengesi Edibe Kaymaz'ı bir başka erkek
gerekçesiyle, yengesinin kardeşi K.K. ile birlikte öldüren S.K. hakkında verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezası ile
ilgili karara, sanık avukatınca Yargıtay'a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren 1. Ceza Dairesi, mahkemenin

ıl 10 aylık hapis cezasını onayladı. Diyarbakır Çocuk Mahkemesi, S.K. hakkında önce 24 yıl ağır
hapis cezası vermiş, sonra da bu cezayı duruşmadaki iyi hal, tahrik ve yaşının küçük olması gibi nedenlerle 5 yıl
10 aya indirmişti. K.K. ise aranıyor. (Radikal-07.01.04)

Trabzon’da, Dağıstan uyruklu sevgilisi Tahkmina Kadadova’yı (21) sokakta 8 kurşunla öldüren Yılmaz
Köse’nin (37) yargılanmasına 13 Temmuz günü başlandı. 30 yıl ağır hapis istemiyle yargılanan Köse
savunmasında, “Tahkmina ile 2 yıl önce tanıştık. Hayat kadınlığı yapıyordu. Bana sadece benimle olmak
istediğini söyledi. Kabul ettim ve kendisine otel odası tuttum. Karı-koca hayatı yaşıyorduk. Olay günü yanında 2
erkekle gördüm ve ‘Bunların senin yanında ne işi var?’ dedim. Bana, ‘İstediğimle seks ya
bacın değilim. Sana ne? Seni kullanıp paranı yedim’ dedi. Bir anda kendimi kaybettim. Silahımı çekerek bir el
ateş ettim” dedi. Dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (Hürriyet-14.07.2004)

Kahramanmaraş'ta 2002 yılında yasak ilişki sonucu hamile kalan kardeşi Elife Atlıhan’ın (15) intihar etmesi için
annesi Naciye Atlıhan'la birlikte telkinde bulunan Tufan Atlıhan'a (24) mahkeme tarafından verilen ömür boyu
hapis cezası, Yargıtay tarafından töre indirimi uygulanmayarak onandı. (Milliyet-21.11.2004)

Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan Güldünya Tören'in öldürülmesiyle ilgili davaya Bakırköy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 10 Eylül günü devam edildi. Duruşmada İstanbul Barosu, Amargi Kadın Akademisi ve
Gökkuşağı Kadın Derneği adına bir grup kadın avukat da hazır bulundu. Avukat Serap Kaya, sivil toplum örgütü
olarak davaya müdahil olmak istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, “suçtan doğrudan zarar görmedikleri”
gerekçesiyle bu istemi reddetti. Kadın avukatlar da cübbelerini çıkararak, “Davaya bir kadın ola
olmak istiyoruz” dedi. Mahkeme, bu talebin ise bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına hükmetti.
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andırma’da Mesut Can (44) isimli kişi, kendisini aldattıklarını ileri sürdüğü eşi Sevim Can (39) ile komşusu
Fevzi Kahraman’ı (60), 25 Aralık günü işten eve döndüğünde oturma odasında silahla öldürdü. (Hürriyet-

yaşadığı Nilüfer İstifçi'yi (29) kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Halil Bakıcı (28),
mahkemede yaptığı son savunmada, “Nilüfer'i bir erkekle yakalayınca eşyaları ve çocukları alıp kaçtı. Evini bulup çocukları aldım.

yla çektirdiği fotoğraflarını gördüm. Arayıp çocukları istedi. Fotoğraftaki adamları sordum, ters cevap verdi.
Buluşma yerine gittiğimde soru sormadan bıçakladım” ifadesinde bulununca mahkeme, önce 8 yıla mahkûm ettiği Bakıcı'nın

31.01.04)

Yasak ilişki sonucunda hamile kalan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Demirel hakkında hazırlanan
Diyarbakır Mardinkapı'da 17 Kasım 2003'te meydana gelen olayda,

Ahmet Demirel, yasak ilişki sonucunda hamile kalan 19 yaşındaki kız kardeşi K.D.'yi satırla ağır yaralamış ve
K.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kumhak tarafından hazırlanan
iddianamede, kız kardeşini kasten öldürdüğü belirtilen Ahmet Demirel için, müebbet ağır hapis cezası isteminde
bulunuldu. İddianamede, sanık Demirel'in, kız kardeşi K.D.'yi, F.V. ile uygunsuz vaziyette gördükten sonra

iği belirtilerek daha sonra evine dönen sanığın hamile kaldığını gördüğü ve kız kardeşini satırla
vurarak öldürdüğü dile getirildi. İddianamede ayrıca, K.D.'nin yapılan otopsi sonucu ve bilirkişi ifadeleri

Kader Demirel'in ağzını bantlayıp, ellerini arkadan
bağlayarak tecavüz ettikleri öne sürülen sanıklar, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4
Temmuz günü görülen ikinci duruşmada da tutuklanmadı. İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk ve Kadın

isyonu'ndan Av. Aygül Demirtaş, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesiyle Demeril'e Erdoğan ve Varlı
dışında başka kişi ya da kişilerin de tecavüz ettiğinin ortaya çıktığını belirtti. “Kader öldürülmeseydi sanık veya

mirtaş, Erdoğan ile Varlı hakkında davanın açılmasının olumlu
olduğunu ancak Erdoğan ve Varlı'nın yargılandıkları maddeye göre tutuklanmaları gerektiğini belirtti.

Gülseren Tanrıkut (18) ile ilgili dava, 13 Şubat günü
sonuçlandı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti , M.T’nin işlediği cinayeti
baba Hasan Tanrıkurt’un (54) planladığına kanaat getirerek 36 yıl hapis cezası verirken, M.T.(16) ise 12 yıl

Töre cinayetinin sanığı 17 yaşındaki S.K. için verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'nin iki yıl önce, yengesi Edibe Kaymaz'ı bir başka erkekle ilişkisi olduğu
gerekçesiyle, yengesinin kardeşi K.K. ile birlikte öldüren S.K. hakkında verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezası ile
ilgili karara, sanık avukatınca Yargıtay'a itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren 1. Ceza Dairesi, mahkemenin

ıl 10 aylık hapis cezasını onayladı. Diyarbakır Çocuk Mahkemesi, S.K. hakkında önce 24 yıl ağır
hapis cezası vermiş, sonra da bu cezayı duruşmadaki iyi hal, tahrik ve yaşının küçük olması gibi nedenlerle 5 yıl

Trabzon’da, Dağıstan uyruklu sevgilisi Tahkmina Kadadova’yı (21) sokakta 8 kurşunla öldüren Yılmaz
Köse’nin (37) yargılanmasına 13 Temmuz günü başlandı. 30 yıl ağır hapis istemiyle yargılanan Köse

. Hayat kadınlığı yapıyordu. Bana sadece benimle olmak
koca hayatı yaşıyorduk. Olay günü yanında 2

erkekle gördüm ve ‘Bunların senin yanında ne işi var?’ dedim. Bana, ‘İstediğimle seks yaparım. Anan değilim,
bacın değilim. Sana ne? Seni kullanıp paranı yedim’ dedi. Bir anda kendimi kaybettim. Silahımı çekerek bir el

ilişki sonucu hamile kalan kardeşi Elife Atlıhan’ın (15) intihar etmesi için
annesi Naciye Atlıhan'la birlikte telkinde bulunan Tufan Atlıhan'a (24) mahkeme tarafından verilen ömür boyu

21.11.2004)

Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalan Güldünya Tören'in öldürülmesiyle ilgili davaya Bakırköy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 10 Eylül günü devam edildi. Duruşmada İstanbul Barosu, Amargi Kadın Akademisi ve

a hazır bulundu. Avukat Serap Kaya, sivil toplum örgütü
olarak davaya müdahil olmak istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, “suçtan doğrudan zarar görmedikleri”
gerekçesiyle bu istemi reddetti. Kadın avukatlar da cübbelerini çıkararak, “Davaya bir kadın olarak müdahil
olmak istiyoruz” dedi. Mahkeme, bu talebin ise bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına hükmetti. 3 Kasım
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günü görülen duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı İlhami Yılmaz, Prof. Dr. Nur Centel, Yrd. Doç. Dr. Hamide
Zafer ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Cakmut tarafından hazırlanan hukuki mütalaanın dosyaya konulduğunu tutanağa
yazdırdı. Mahkeme Heyeti, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Amargi ve Gökkuşağı Kadın
Derneği’nin müdahil olma taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı İ
Tören'e hakkında ”adam öldürmeye iştirak” suçundan ek iddianame hazırlandığını belirterek, sanığa ek savuma
hakkı verdi. Bunun üzerine Tören, kardeşinin Güldünya Tören'i öldüreceğinden haberi olmadığını, bilgisi olsa
engelleyeceğini söyledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (Hürriyet
11.09.2004)

Diyarbakır’da manken olma hayaliyle evden kaçan kızı P
başından kurşunlayarak öldüren baba Hıdır Kaçmaz 30 yıl, suç ortağı kardeşi Erkan Kaçmaz ise 11 yıl 8 ay ağır
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa “töre indirimi” diye bilinen ve henüz yürürlüğe girmeye
TCK’da kaldırılan “ağır tahrik indirimi” uygulamadı.

2 çocuk annesi kız kardeşi Sultan Yüksekdağ'ı (23) ”evini terk ettiği ve kötü yola düştüğü” gerekçesiyle
öldürdüğü iddiasıyla İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Me
cezasına çarptırıldı. Sanık son savunmasında, “Sigara almak için dışarı çıkmıştım. Arkadaşlarım, kız kardeşimin
Yeşildere yolundaki parkta erkeklerle birlikte olduğunu söylemeleri üzerine parka gittim. Amacım eve
dönmesini sağlamaktı. Ancak o bana hakaret edince kendimi kaybettim. Namusumu temizledim” dedi. Mahkeme
heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 24 yıl hapis cezasını 20 yıla indirdi.
(Hürriyet-30.11.2004)

İzmir’de 2003 yılı Nisan ayında yasak ilişki sonucu hamile kaldığını öğrendiği kardeşi 16 yaşındaki Çiğdem
İnce’yi tabancayla öldüren 24 yaşındaki Cahit İnce’ye verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza
Dairesi tarafından onandı. (Hürriyet-

Fuhuş yaptığı gerekçesiyle 4 ay önce annesi Sakine Demir’i öldüren Hakkı Demir, Adana 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 4 Kasım günü görülen duruşmada 20 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakkı Demir’e 36 yıl ağır
hapis cezası verirken, yeni Türk Ceza Kanunu henüz yürürlüğe girmediği
indirimi’ diye bilinen ağır tahrik hükmünü uyguladı. Böylece Hakkı Demir’in cezası önce 24 yıla, duruşmadaki
iyi hali de göz önünde bulundurularak 20 yıl ağır hapis cezasına indirildi. Savcılık, oğlu ve eşi öldürülen
Makbule Kaymaz için de, “örgütün sair efradı olmak” suçundan dava açılmasını istedi. (Milliyet
(Hürriyet-05.11.2004)

I.12.4 Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz
Konya'da, şoför Sedat Ulupınar ile birlikte yaşayan ve 9 aylık bebeği bulunan Hatice Tümer (
“Bu çocuk benden değil” sözleri üzerine ayrılıp; 3 aydır yanında yaşadığı abisinin Selçuklu ilçesindeki evinde, 1
Ocak günü, evde kimsenin olmadığı bir sırada kızı
gelmesi üzerine ortaya çıkan cinayetten sonra gözaltına alınan genç kadın, “Ağladığı için öldürdüm”
dedi. (Hürriyet-02.01.04)

Batman’da 4 yaşındaki Kerem Çetinkaya,
kaçırılıp, 20 Ocak günü Batman çöplüğünde
incelemede; Çetinkaya’ya tecavüz edildiği tespit edildi. (26 Ocak Yeniden Özgür Gündem
(İHD Batman)

İstanbul Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 6 Ocak günü, üç çocuk babası Cengiz Karabac
gönderdiği 6 yaşındaki kızı A.'nın, bir kadından çaldığı çantadan para çıkmaması üzerine sinirlenerek çocukları; A. (6), A. (
M.'nin (4) ellerini bağladı. Hap alarak kendinden geçtiği iddia edilen işsiz baba, so
alamayan Karabacak, üç çocuğun kafalarını duvara ve yere vurdu. Komşularının polise haber vermesiyle kurtarılan çocuklar, Tak
İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılırken, baba gözaltına alındı. Babalarının sürekli kendi
istemediklerini belirten çocuklar, “Hırsızlık yapmazsak bize yemek vermiyordu” dediler. Dört yaşındaki M., babasının işkences
bıktığını belirterek, “Burnuna bir şeyler çekip sonra da bizi dövüyordu. Artık onunla ya
büyüğü olan 8 yaşındaki A. ise, yediği dayaklar nedeniyle vücudunun her yerinin morardığını belirtti. Babası tarafından okula
gönderilmediğini söyleyen A., “Onunla yaşamak istemiyoruz. Bize babaannem bakar” dedi. Bu
bırakılırken, çocukları da hastaneden alınarak kendisine teslim edildi. Olayı gazetecilerden öğrenen İstanbul Sosyal Hizmetle
Müdürü Kahraman Eroğlu, “Polis bize haber vermeliydi” diyerek, durumu Devlet Bakanı Güldal Akşit'e

çocukları teslim almak için hastaneye uzmanlar gönderildi, fakat çocukların babalarına verildiği öğrenildi.
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Mahkeme Heyeti Başkanı İlhami Yılmaz, Prof. Dr. Nur Centel, Yrd. Doç. Dr. Hamide
mut tarafından hazırlanan hukuki mütalaanın dosyaya konulduğunu tutanağa

yazdırdı. Mahkeme Heyeti, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Amargi ve Gökkuşağı Kadın
Derneği’nin müdahil olma taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı İ
Tören'e hakkında ”adam öldürmeye iştirak” suçundan ek iddianame hazırlandığını belirterek, sanığa ek savuma
hakkı verdi. Bunun üzerine Tören, kardeşinin Güldünya Tören'i öldüreceğinden haberi olmadığını, bilgisi olsa

ledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (Hürriyet-03.11.2004) (Radikal-

Diyarbakır’da manken olma hayaliyle evden kaçan kızı Pınar Kaçmaz’ı “kötü yola düştüğü” gerekçesiyle
başından kurşunlayarak öldüren baba Hıdır Kaçmaz 30 yıl, suç ortağı kardeşi Erkan Kaçmaz ise 11 yıl 8 ay ağır
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa “töre indirimi” diye bilinen ve henüz yürürlüğe girmeye
TCK’da kaldırılan “ağır tahrik indirimi” uygulamadı. (Hürriyet-05.10.04)

2 çocuk annesi kız kardeşi Sultan Yüksekdağ'ı (23) ”evini terk ettiği ve kötü yola düştüğü” gerekçesiyle
öldürdüğü iddiasıyla İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Yüksekdağ (36), 20 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Sanık son savunmasında, “Sigara almak için dışarı çıkmıştım. Arkadaşlarım, kız kardeşimin
Yeşildere yolundaki parkta erkeklerle birlikte olduğunu söylemeleri üzerine parka gittim. Amacım eve

sağlamaktı. Ancak o bana hakaret edince kendimi kaybettim. Namusumu temizledim” dedi. Mahkeme
heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 24 yıl hapis cezasını 20 yıla indirdi.

nda yasak ilişki sonucu hamile kaldığını öğrendiği kardeşi 16 yaşındaki Çiğdem
İnce’yi tabancayla öldüren 24 yaşındaki Cahit İnce’ye verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza

-17.12.04)

yle 4 ay önce annesi Sakine Demir’i öldüren Hakkı Demir, Adana 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 4 Kasım günü görülen duruşmada 20 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakkı Demir’e 36 yıl ağır
hapis cezası verirken, yeni Türk Ceza Kanunu henüz yürürlüğe girmediği için mevcut yasada bulunan ve ’töre
indirimi’ diye bilinen ağır tahrik hükmünü uyguladı. Böylece Hakkı Demir’in cezası önce 24 yıla, duruşmadaki
iyi hali de göz önünde bulundurularak 20 yıl ağır hapis cezasına indirildi. Savcılık, oğlu ve eşi öldürülen

bule Kaymaz için de, “örgütün sair efradı olmak” suçundan dava açılmasını istedi. (Milliyet

I.12.4 Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz
Konya'da, şoför Sedat Ulupınar ile birlikte yaşayan ve 9 aylık bebeği bulunan Hatice Tümer (
“Bu çocuk benden değil” sözleri üzerine ayrılıp; 3 aydır yanında yaşadığı abisinin Selçuklu ilçesindeki evinde, 1
Ocak günü, evde kimsenin olmadığı bir sırada kızı Ceren'i tülbentle boğazını sıkarak öldürdü. Ağabeyinin eve

ortaya çıkan cinayetten sonra gözaltına alınan genç kadın, “Ağladığı için öldürdüm”

Kerem Çetinkaya, 5 Ocak günü evinin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce
kaçırılıp, 20 Ocak günü Batman çöplüğünde bir çuval içinde öldürülmüş bir şekilde bulundu. Yapılan
incelemede; Çetinkaya’ya tecavüz edildiği tespit edildi. (26 Ocak Yeniden Özgür Gündem

İstanbul Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 6 Ocak günü, üç çocuk babası Cengiz Karabacak, hırsızlık yapması için Kasımpaşa'ya
gönderdiği 6 yaşındaki kızı A.'nın, bir kadından çaldığı çantadan para çıkmaması üzerine sinirlenerek çocukları; A. (6), A. (
M.'nin (4) ellerini bağladı. Hap alarak kendinden geçtiği iddia edilen işsiz baba, sopayla çocuklara vurmaya başladı. Hırsını
alamayan Karabacak, üç çocuğun kafalarını duvara ve yere vurdu. Komşularının polise haber vermesiyle kurtarılan çocuklar, Tak
İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılırken, baba gözaltına alındı. Babalarının sürekli kendilerini dövdüğünü ve artık eve dönmek
istemediklerini belirten çocuklar, “Hırsızlık yapmazsak bize yemek vermiyordu” dediler. Dört yaşındaki M., babasının işkences
bıktığını belirterek, “Burnuna bir şeyler çekip sonra da bizi dövüyordu. Artık onunla yaşamak istemiyoruz” derken, çocukların en
büyüğü olan 8 yaşındaki A. ise, yediği dayaklar nedeniyle vücudunun her yerinin morardığını belirtti. Babası tarafından okula
gönderilmediğini söyleyen A., “Onunla yaşamak istemiyoruz. Bize babaannem bakar” dedi. Bu arada baba Karabacak, serbest
bırakılırken, çocukları da hastaneden alınarak kendisine teslim edildi. Olayı gazetecilerden öğrenen İstanbul Sosyal Hizmetle
Müdürü Kahraman Eroğlu, “Polis bize haber vermeliydi” diyerek, durumu Devlet Bakanı Güldal Akşit'e

çocukları teslim almak için hastaneye uzmanlar gönderildi, fakat çocukların babalarına verildiği öğrenildi.
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Mahkeme Heyeti Başkanı İlhami Yılmaz, Prof. Dr. Nur Centel, Yrd. Doç. Dr. Hamide
mut tarafından hazırlanan hukuki mütalaanın dosyaya konulduğunu tutanağa

yazdırdı. Mahkeme Heyeti, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Amargi ve Gökkuşağı Kadın
Derneği’nin müdahil olma taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı İlhami Yılmaz, İrfan
Tören'e hakkında ”adam öldürmeye iştirak” suçundan ek iddianame hazırlandığını belirterek, sanığa ek savuma
hakkı verdi. Bunun üzerine Tören, kardeşinin Güldünya Tören'i öldüreceğinden haberi olmadığını, bilgisi olsa

ledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki
-11.09.2004) Hürriyet-

ınar Kaçmaz’ı “kötü yola düştüğü” gerekçesiyle
başından kurşunlayarak öldüren baba Hıdır Kaçmaz 30 yıl, suç ortağı kardeşi Erkan Kaçmaz ise 11 yıl 8 ay ağır
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa “töre indirimi” diye bilinen ve henüz yürürlüğe girmeyen ve yeni

2 çocuk annesi kız kardeşi Sultan Yüksekdağ'ı (23) ”evini terk ettiği ve kötü yola düştüğü” gerekçesiyle
hmet Yüksekdağ (36), 20 yıl hapis

cezasına çarptırıldı. Sanık son savunmasında, “Sigara almak için dışarı çıkmıştım. Arkadaşlarım, kız kardeşimin
Yeşildere yolundaki parkta erkeklerle birlikte olduğunu söylemeleri üzerine parka gittim. Amacım eve

sağlamaktı. Ancak o bana hakaret edince kendimi kaybettim. Namusumu temizledim” dedi. Mahkeme
heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 24 yıl hapis cezasını 20 yıla indirdi. (aa)

nda yasak ilişki sonucu hamile kaldığını öğrendiği kardeşi 16 yaşındaki Çiğdem
İnce’yi tabancayla öldüren 24 yaşındaki Cahit İnce’ye verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza

yle 4 ay önce annesi Sakine Demir’i öldüren Hakkı Demir, Adana 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 4 Kasım günü görülen duruşmada 20 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakkı Demir’e 36 yıl ağır

için mevcut yasada bulunan ve ’töre
indirimi’ diye bilinen ağır tahrik hükmünü uyguladı. Böylece Hakkı Demir’in cezası önce 24 yıla, duruşmadaki
iyi hali de göz önünde bulundurularak 20 yıl ağır hapis cezasına indirildi. Savcılık, oğlu ve eşi öldürülen

bule Kaymaz için de, “örgütün sair efradı olmak” suçundan dava açılmasını istedi. (Milliyet-29.12.04)

Konya'da, şoför Sedat Ulupınar ile birlikte yaşayan ve 9 aylık bebeği bulunan Hatice Tümer (24), sevgilisinin
“Bu çocuk benden değil” sözleri üzerine ayrılıp; 3 aydır yanında yaşadığı abisinin Selçuklu ilçesindeki evinde, 1

'i tülbentle boğazını sıkarak öldürdü. Ağabeyinin eve
ortaya çıkan cinayetten sonra gözaltına alınan genç kadın, “Ağladığı için öldürdüm”

5 Ocak günü evinin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce
bir çuval içinde öldürülmüş bir şekilde bulundu. Yapılan

incelemede; Çetinkaya’ya tecavüz edildiği tespit edildi. (26 Ocak Yeniden Özgür Gündem – Diyarbakır Gün)

ak, hırsızlık yapması için Kasımpaşa'ya
gönderdiği 6 yaşındaki kızı A.'nın, bir kadından çaldığı çantadan para çıkmaması üzerine sinirlenerek çocukları; A. (6), A. (8) ve

payla çocuklara vurmaya başladı. Hırsını
alamayan Karabacak, üç çocuğun kafalarını duvara ve yere vurdu. Komşularının polise haber vermesiyle kurtarılan çocuklar, Taksim

lerini dövdüğünü ve artık eve dönmek
istemediklerini belirten çocuklar, “Hırsızlık yapmazsak bize yemek vermiyordu” dediler. Dört yaşındaki M., babasının işkencesinden

şamak istemiyoruz” derken, çocukların en
büyüğü olan 8 yaşındaki A. ise, yediği dayaklar nedeniyle vücudunun her yerinin morardığını belirtti. Babası tarafından okula

arada baba Karabacak, serbest
bırakılırken, çocukları da hastaneden alınarak kendisine teslim edildi. Olayı gazetecilerden öğrenen İstanbul Sosyal Hizmetler
Müdürü Kahraman Eroğlu, “Polis bize haber vermeliydi” diyerek, durumu Devlet Bakanı Güldal Akşit'e iletti. Akşit'in talimatıyla

çocukları teslim almak için hastaneye uzmanlar gönderildi, fakat çocukların babalarına verildiği öğrenildi. (Milliyet-08.01.04)
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6 Ocak günü İstanbul’da, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencisi Birkan Çalışkan (11
oyuncakları almak isterken, çöp kutusunu devirmesi üzerine, Yapı Kredi lojmanlarının kapıcısı Sadık Özdemir tarafından dövüld
Yere düşen Birkan, kapıcının karnına vurduğu tekmelerle fenalaşarak kusmaya başladı. Paniğe kapılan Ö
Birkan'ı, hastaneye götürmek yerine 1.5 kilometre uzaklıktaki evinin önüne bıraktı. Ağzından kan gelen ve bayılan Birkan, ann
Nevin Çalışkan tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenede; karaciğeri ve dalağının zedelend

Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili beldesinin Sarıhamzamlı köyünde, 14 yaşındaki B.O. isimli kıza
tecavüz ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına al
mahkeme tarafından tutuklandı. 8 aylık hamile kızın babası Ali O., olayı geç fark ettiklerini ve şikayetçi
olduklarını belirtirken, sanıklardan S.T. (17), M.A.T. (17), Hüseyin Demirbağ (18), Ramazan Tozkopara
Mahmut Akgönül (19), Fahir Dalçek (23), Musa Açar (23), Kasım Çağlayan (23) ve Adem Akgönül (25)
tutuklandı. (Sabah-09.01.04)

11 Ocak günü Şanlıurfa’da, babasının tabancasıyla düğünde havaya ateş eden lise öğrencisi İ.A. (16), amcasının oğlu

cinsel organından vurdu. (Milliyet-12.01.04)

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Maltepe'de bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Behice Eren Çocuk ve
Gençlik Merkezi'nde kalan, D.T. (14) ve T.Y.'nin (15) tecavüze uğradığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık
aralarında Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Timur Koç'un da bulunduğu 7 kişi hakkında "tecavüz ve alıkoyma"
suçlarından dava açtı. Sanıkların 15 yıla kadar ağır hapis cezasıyla yargılanmaları istendi. Koç, ifadesinde, ikisiyle de ili
girmediğini iddia ederken, kızlardan T.Y. ise ifadesinde; D.T.'nin uyuduğu bir gün yanına gelen Koç'un, kendisine fiili livatada

bulunduğunu söylemişti. (Milliyet-13.01.04)

İstanbul Kasımpaşa'da 15 Ocak günü, 2 erkek çocuğa tecavüze yeltendiği iddiasıyla mahkemey
tutuklandı. Yıldırım, çocukların Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporları doğrultusunda, “küçük yaştaki iki kişinin ırzına geçme

teşebbüs” suçundan tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi.

Balıkesir'de, 14 yaşındaki bir kızı alıkoyarak tecavüz ettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı. Melek H. (36), Ş.H.'nin 2 haf
evden kaçtığını ve 20 Ocak'ta geri döndüğünü; ancak durumundan şüphelenerek muayene ettirdiği kızının, cinsel ilişkiye gird
belirlendiğini söyledi. İfadesine başvurulan Ş.H., Gökay Güneş (20), Kazım Teke (20), İshak Kurşun (20) ve Hüseyin Karaaslan'
(33) 6 aydır kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, Fevzi Güzeller (20) ve Metin Elçi'nin (32) ise kendisine daha önce tecav

sürdü. Mahkemeye çıkarılan Güneş, Teke, Kurşun, Karaaslan, Güzeller ve Elçi tutuklandı.

Gaziantep'te İnci Konukoğlu Lisesi'nde okuyan, 31 Aralık 2003 tarihinden beri kayıp; T.D (16) ve A.Ö. (17) adlı
kız öğrencileri bulmak için operasyon düzenleyen polis, iki kız öğrencinin daha önceden tanıştıkları Hüseyin K.
ve Mehmet Y. isimli şahıslar tarafından kaçırıldıklarını belirledi. T.D ve A.Ö'nün Kahramanmaraş'ın Narlı
beldesinde bir evde zorla alıkonulduklarını tespit eden p
çocukları kurtardı. Silah zoruyla kaçırılan ve tecavüze uğrayan iki kız öğrenci ailelerine teslim edilmeyerek
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alıkonularak, görevli psikiyatristiler tarafından terapiye alındıla
Erol Ç’yi gözaltına alırken; zanlılar Hüseyin K. (25) ve Mehmet Y.'i (19) arıyor. (Zaman

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşilyayla köyünde, karnının büyümesi üzerine götürüldüğü doktorda hamile olduğu belirlenen 14
yaşındaki A.A., aynı köyde oturan; Akın Göker (22) ile Musa Esmeray'ın tecavüzüne uğradığını ve tehdit edildiğini belirtti. 2 zanlı

aranıyor. (Milliyet-11.01.04)

Muğla’nın Meke köyünde 2003 yılının Temmuz ayında, evde tek başına oynarken tecavüze uğrayan ilköğretim öğ
kendisini ölümle tehdit edip tecavüz ettiğini söylediği, lise öğrencisi F.K.'nın (14), Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ocak
görülen duruşmasında C.S, “Evde oynarken F.K. yanıma geldi. Soyunmamı söyledi. Soyunmayınca bıçağı boğazıma
tecavüz etti. 'Seni öldürürüm' dediği için, uzun süre kimseye söyleyemedim” derken, F.K. ise, “Olay günü akrabalarımlaydım. C
bende gönlü olduğunu söyledi. Ben istemeyince bana iftira attılar” dedi. F.K.'nin sperm örneklerinin tahlil için Adli

karar verildi. (Milliyet-25.01.04)

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ufuk Kıday (35), baldızı Diler Kuruoğlu ile kurduğu ilişki sonucu doğan bir
yaşındaki kızı Sıla’yı döverek öldürdükten sonra evin bahçesine gömdü. Olay anne Kuruoğlu’nun ihbar
ortaya çıkarken, Kıday’ın 29 Ocak günü “polise hakaret ve sarhoşluk” suçlarından tutuklandığı ve cezaevine
konulduğu belirtildi. (Milliyet-14.02.04)

Bir süredir kayıp olan Mehmet Rıfat Yalman ilköğretim okulu öğrencisi
günü, İstanbul Kağıthane’de bulundu. Ağaçlandırma bölgesinde ölü bulunan Arslan’ın yüzünde çizikler
bulunduğu belirtildi. (İHD İstanbul)
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İstanbul’da, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencisi Birkan Çalışkan (11
oyuncakları almak isterken, çöp kutusunu devirmesi üzerine, Yapı Kredi lojmanlarının kapıcısı Sadık Özdemir tarafından dövüld
Yere düşen Birkan, kapıcının karnına vurduğu tekmelerle fenalaşarak kusmaya başladı. Paniğe kapılan Ö
Birkan'ı, hastaneye götürmek yerine 1.5 kilometre uzaklıktaki evinin önüne bıraktı. Ağzından kan gelen ve bayılan Birkan, ann
Nevin Çalışkan tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenede; karaciğeri ve dalağının zedelend

Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Milliyet-09.01.04)

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili beldesinin Sarıhamzamlı köyünde, 14 yaşındaki B.O. isimli kıza
tecavüz ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 11 kişiden 9’u, 8 Ocak günü çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı. 8 aylık hamile kızın babası Ali O., olayı geç fark ettiklerini ve şikayetçi
olduklarını belirtirken, sanıklardan S.T. (17), M.A.T. (17), Hüseyin Demirbağ (18), Ramazan Tozkopara
Mahmut Akgönül (19), Fahir Dalçek (23), Musa Açar (23), Kasım Çağlayan (23) ve Adem Akgönül (25)

11 Ocak günü Şanlıurfa’da, babasının tabancasıyla düğünde havaya ateş eden lise öğrencisi İ.A. (16), amcasının oğlu

12.01.04)

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Maltepe'de bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Behice Eren Çocuk ve
Gençlik Merkezi'nde kalan, D.T. (14) ve T.Y.'nin (15) tecavüze uğradığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık

a Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Timur Koç'un da bulunduğu 7 kişi hakkında "tecavüz ve alıkoyma"
suçlarından dava açtı. Sanıkların 15 yıla kadar ağır hapis cezasıyla yargılanmaları istendi. Koç, ifadesinde, ikisiyle de ili

ini iddia ederken, kızlardan T.Y. ise ifadesinde; D.T.'nin uyuduğu bir gün yanına gelen Koç'un, kendisine fiili livatada

13.01.04)

İstanbul Kasımpaşa'da 15 Ocak günü, 2 erkek çocuğa tecavüze yeltendiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Hamit Yıldırım (52),
tutuklandı. Yıldırım, çocukların Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporları doğrultusunda, “küçük yaştaki iki kişinin ırzına geçme

teşebbüs” suçundan tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. (Milliyet-16.01.04)

Balıkesir'de, 14 yaşındaki bir kızı alıkoyarak tecavüz ettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı. Melek H. (36), Ş.H.'nin 2 haf
evden kaçtığını ve 20 Ocak'ta geri döndüğünü; ancak durumundan şüphelenerek muayene ettirdiği kızının, cinsel ilişkiye gird
belirlendiğini söyledi. İfadesine başvurulan Ş.H., Gökay Güneş (20), Kazım Teke (20), İshak Kurşun (20) ve Hüseyin Karaaslan'
(33) 6 aydır kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, Fevzi Güzeller (20) ve Metin Elçi'nin (32) ise kendisine daha önce tecav

sürdü. Mahkemeye çıkarılan Güneş, Teke, Kurşun, Karaaslan, Güzeller ve Elçi tutuklandı. (Milliyet-25.01.04)

Gaziantep'te İnci Konukoğlu Lisesi'nde okuyan, 31 Aralık 2003 tarihinden beri kayıp; T.D (16) ve A.Ö. (17) adlı
mak için operasyon düzenleyen polis, iki kız öğrencinin daha önceden tanıştıkları Hüseyin K.

ve Mehmet Y. isimli şahıslar tarafından kaçırıldıklarını belirledi. T.D ve A.Ö'nün Kahramanmaraş'ın Narlı
beldesinde bir evde zorla alıkonulduklarını tespit eden polis, Jandarma ile birlikte ortak baskın düzenleyerek
çocukları kurtardı. Silah zoruyla kaçırılan ve tecavüze uğrayan iki kız öğrenci ailelerine teslim edilmeyerek
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alıkonularak, görevli psikiyatristiler tarafından terapiye alındıla
Erol Ç’yi gözaltına alırken; zanlılar Hüseyin K. (25) ve Mehmet Y.'i (19) arıyor. (Zaman-06.01.04)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşilyayla köyünde, karnının büyümesi üzerine götürüldüğü doktorda hamile olduğu belirlenen 14
, aynı köyde oturan; Akın Göker (22) ile Musa Esmeray'ın tecavüzüne uğradığını ve tehdit edildiğini belirtti. 2 zanlı

Muğla’nın Meke köyünde 2003 yılının Temmuz ayında, evde tek başına oynarken tecavüze uğrayan ilköğretim öğ
kendisini ölümle tehdit edip tecavüz ettiğini söylediği, lise öğrencisi F.K.'nın (14), Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ocak
görülen duruşmasında C.S, “Evde oynarken F.K. yanıma geldi. Soyunmamı söyledi. Soyunmayınca bıçağı boğazıma
tecavüz etti. 'Seni öldürürüm' dediği için, uzun süre kimseye söyleyemedim” derken, F.K. ise, “Olay günü akrabalarımlaydım. C
bende gönlü olduğunu söyledi. Ben istemeyince bana iftira attılar” dedi. F.K.'nin sperm örneklerinin tahlil için Adli

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ufuk Kıday (35), baldızı Diler Kuruoğlu ile kurduğu ilişki sonucu doğan bir
’yı döverek öldürdükten sonra evin bahçesine gömdü. Olay anne Kuruoğlu’nun ihbar

ortaya çıkarken, Kıday’ın 29 Ocak günü “polise hakaret ve sarhoşluk” suçlarından tutuklandığı ve cezaevine
14.02.04)

Bir süredir kayıp olan Mehmet Rıfat Yalman ilköğretim okulu öğrencisi Ümit Arslan’ın (10) cesedi
günü, İstanbul Kağıthane’de bulundu. Ağaçlandırma bölgesinde ölü bulunan Arslan’ın yüzünde çizikler
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İstanbul’da, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencisi Birkan Çalışkan (11), bir kadının çöpe attığı
oyuncakları almak isterken, çöp kutusunu devirmesi üzerine, Yapı Kredi lojmanlarının kapıcısı Sadık Özdemir tarafından dövüldü.
Yere düşen Birkan, kapıcının karnına vurduğu tekmelerle fenalaşarak kusmaya başladı. Paniğe kapılan Özdemir, adresini öğrendiği
Birkan'ı, hastaneye götürmek yerine 1.5 kilometre uzaklıktaki evinin önüne bıraktı. Ağzından kan gelen ve bayılan Birkan, anne
Nevin Çalışkan tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenede; karaciğeri ve dalağının zedelendiği belirlendi. Kapıcı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili beldesinin Sarıhamzamlı köyünde, 14 yaşındaki B.O. isimli kıza
ınan 11 kişiden 9’u, 8 Ocak günü çıkarıldıkları

mahkeme tarafından tutuklandı. 8 aylık hamile kızın babası Ali O., olayı geç fark ettiklerini ve şikayetçi
olduklarını belirtirken, sanıklardan S.T. (17), M.A.T. (17), Hüseyin Demirbağ (18), Ramazan Tozkoparan (19),
Mahmut Akgönül (19), Fahir Dalçek (23), Musa Açar (23), Kasım Çağlayan (23) ve Adem Akgönül (25)

11 Ocak günü Şanlıurfa’da, babasının tabancasıyla düğünde havaya ateş eden lise öğrencisi İ.A. (16), amcasının oğlu İ.A'yı (17)

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Maltepe'de bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Behice Eren Çocuk ve
Gençlik Merkezi'nde kalan, D.T. (14) ve T.Y.'nin (15) tecavüze uğradığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık,

a Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Timur Koç'un da bulunduğu 7 kişi hakkında "tecavüz ve alıkoyma"
suçlarından dava açtı. Sanıkların 15 yıla kadar ağır hapis cezasıyla yargılanmaları istendi. Koç, ifadesinde, ikisiyle de ilişkiye

ini iddia ederken, kızlardan T.Y. ise ifadesinde; D.T.'nin uyuduğu bir gün yanına gelen Koç'un, kendisine fiili livatada

e çıkarılan Hamit Yıldırım (52),
tutuklandı. Yıldırım, çocukların Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporları doğrultusunda, “küçük yaştaki iki kişinin ırzına geçmeye

Balıkesir'de, 14 yaşındaki bir kızı alıkoyarak tecavüz ettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı. Melek H. (36), Ş.H.'nin 2 hafta önce
evden kaçtığını ve 20 Ocak'ta geri döndüğünü; ancak durumundan şüphelenerek muayene ettirdiği kızının, cinsel ilişkiye girdiğinin
belirlendiğini söyledi. İfadesine başvurulan Ş.H., Gökay Güneş (20), Kazım Teke (20), İshak Kurşun (20) ve Hüseyin Karaaslan'la
(33) 6 aydır kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, Fevzi Güzeller (20) ve Metin Elçi'nin (32) ise kendisine daha önce tecavüz ettiğini öne

25.01.04)

Gaziantep'te İnci Konukoğlu Lisesi'nde okuyan, 31 Aralık 2003 tarihinden beri kayıp; T.D (16) ve A.Ö. (17) adlı
mak için operasyon düzenleyen polis, iki kız öğrencinin daha önceden tanıştıkları Hüseyin K.

ve Mehmet Y. isimli şahıslar tarafından kaçırıldıklarını belirledi. T.D ve A.Ö'nün Kahramanmaraş'ın Narlı
olis, Jandarma ile birlikte ortak baskın düzenleyerek

çocukları kurtardı. Silah zoruyla kaçırılan ve tecavüze uğrayan iki kız öğrenci ailelerine teslim edilmeyerek
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alıkonularak, görevli psikiyatristiler tarafından terapiye alındılar. Polis, ev sahibi

06.01.04)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşilyayla köyünde, karnının büyümesi üzerine götürüldüğü doktorda hamile olduğu belirlenen 14
, aynı köyde oturan; Akın Göker (22) ile Musa Esmeray'ın tecavüzüne uğradığını ve tehdit edildiğini belirtti. 2 zanlı

Muğla’nın Meke köyünde 2003 yılının Temmuz ayında, evde tek başına oynarken tecavüze uğrayan ilköğretim öğrencisi C.S. (12),
kendisini ölümle tehdit edip tecavüz ettiğini söylediği, lise öğrencisi F.K.'nın (14), Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ocak günü
görülen duruşmasında C.S, “Evde oynarken F.K. yanıma geldi. Soyunmamı söyledi. Soyunmayınca bıçağı boğazıma dayayıp
tecavüz etti. 'Seni öldürürüm' dediği için, uzun süre kimseye söyleyemedim” derken, F.K. ise, “Olay günü akrabalarımlaydım. C.S.,
bende gönlü olduğunu söyledi. Ben istemeyince bana iftira attılar” dedi. F.K.'nin sperm örneklerinin tahlil için Adli Tıp'a sevkine

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ufuk Kıday (35), baldızı Diler Kuruoğlu ile kurduğu ilişki sonucu doğan bir
’yı döverek öldürdükten sonra evin bahçesine gömdü. Olay anne Kuruoğlu’nun ihbarı üzerine

ortaya çıkarken, Kıday’ın 29 Ocak günü “polise hakaret ve sarhoşluk” suçlarından tutuklandığı ve cezaevine

’ın (10) cesedi, 29 Ocak
günü, İstanbul Kağıthane’de bulundu. Ağaçlandırma bölgesinde ölü bulunan Arslan’ın yüzünde çizikler
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İstanbul Halkalı'da 1 Şubat günü kaybolan
edildikten sonra boğularak öldürülmüş olarak bulundu.

Batman Seyitler mahallesi 3002 sokakta oturan İMKB İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi
Yağmahan (12), 5 Şubat günü mahalledeki bir düğünü izlemek için evden ayrıldıktan so
Yağmahan, 6 Şubat günü boş bir arazide, pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. (Vakit

Gaziantep Daracık mahallesi Acemoğlu sokakta oturan Gülher
Horozoğlu, 3 Şubat günü ailesinin polise
Şubat günü, Şahinbey Belediyesi yakınında bir çöp bidonunda, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş olarak
bulundu. (Sabah-06.02.04.)

İstanbul Avcılar'da, Denizköşkler mahallesi Erişir sokakta
8 Şubat günü evinde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan anne Yaman, temizlik yaptığı
odadan oturma odasına girdiğinde Aleyna'yı üzerinde bıçakla ka
götürmek istediğini, ancak bebeğin öldüğünü, üvey kızı D.'nin, kıskançlık sonucu bebeği öldürdüğünü iddia etti. Baba Gökhan
Karabacak da, imam nikâhıyla beraber yaşadığı Yaman'ın öz kızını öld
D.'nin kardeşine sürekli zarar verdiğini, hatta bir hafta önce kolunu çıkarttığını belirtti. Savcının, dinlediği küçük kız ha
ehliyeti bulunmadığı için yasal olarak işlem yapılmazken, ai
yakınları tarafından da istenmedi. Bunun üzerine D., babasının isteği doğrultusunda, Antalya'dan gelen dedesi Yücel Karabacak

teslim edildi. (Milliyet-10.02.04)

Denizli Buldan'a bağlı Karaköy’de ilköğretim okulunun tek öğretmeni
yaptırdığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, Karaköy İlköğretim Okulu 2. sınıf kız öğrencilerinden
S.D.'ye olayı anlatması ile ortaya çıktı. Baba S.D’nin başka öğrencilerin de aynı olayı yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için, d
aileler ve çocuklarla görüşmesi sonucu 5. sınıf öğrencisi
Haşhaşlı'nın tacizine uğradıkları, ancak bunu korkudan kimseye anlatamadıkları ortaya çıktı. Ailelerin, Jandarma Komutanlığı'
başvurması üzerine gözaltına alınan Haşhaşlı ise tüm iddiaları reddetti. Haşhaşlı, sevk edi

Sarayköy Cezaevi'ne gönderildi. (Milliyet

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Akşemsettin mahallesi'nde 11 Şubat günü,ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki
E.Y. ,okul çıkışı evine giderken, Gökhan Salman (18), Musta
D. ve ismi belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Adres sorma bahanesiyle otomobille genç kızın yanına
yaklaşan saldırganlar, E.Y'yi

zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Çamlık mevkiindeki bir eve
E.Y, kendini 3'üncü katın penceresinden atarak kurtarırken, saldırganlar kaçmaya çalışırken bir binanın içinde
vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan E.Y.'nin sağ bac
çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te, evli ve 6 çocuk babası Ali Çelik (43), nikáhsız yaşadığı Hamide S’nin 3 yaşındaki oğlu
çubukla dövdü. Annesi tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğun kır
kaçan Çelik'i aramaya başladı. (Hürriyet

Afyon'un Bolvadin ilçesindeki Mustafa
öğretmeni Kadir Köken, bir grup veli tarafından okulda bulunan kız öğrencilere tacizde bulundukları iddia
edilerek Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Velilerin şikayetlerini gözönüne alan polis ekipleri okulda
soruşturma yaptı. Öğrencilerin de ifadelerine başvuran polis, soruş
Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen müdür ve sınıf öğretmeni, 14 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erzurum’da bakımını üstlendiği ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan ikiz çocukları, sopalarla döven Meltem Demir
(28), çocuklarının öğretmeninin yaptığı ihbar sonucu tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayene sonucu
çocuklara 15’er gün rapor verildi. (Sabah

Adana Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi’nde, 19 Şubat günü öğrenciler arasında top oynama yüzünden çıkan
kavgada H.D. (15), R.K. (17) ve H.B.S.
çeşitli yerlerinden bıçaklandılar. (Sabah
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İstanbul Halkalı'da 1 Şubat günü kaybolan Damla Çelik (12), 2 Şubat günü TEM otoyolu kenarında, tecavüz
ldikten sonra boğularak öldürülmüş olarak bulundu. (Radikal-03.02.04)

Batman Seyitler mahallesi 3002 sokakta oturan İMKB İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi
, 5 Şubat günü mahalledeki bir düğünü izlemek için evden ayrıldıktan so

Yağmahan, 6 Şubat günü boş bir arazide, pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. (Vakit

Gaziantep Daracık mahallesi Acemoğlu sokakta oturan Gülher-Mehmet Horozoğlu çiftinin çocukları
, 3 Şubat günü ailesinin polise kaybolduğu yönünde başvurmasının ardından yapılan arama sonucu, 4

Şubat günü, Şahinbey Belediyesi yakınında bir çöp bidonunda, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş olarak

İstanbul Avcılar'da, Denizköşkler mahallesi Erişir sokakta oturan ve şarkıcılık yapan Bahar Yaman'ın 11 aylık kızı
8 Şubat günü evinde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan anne Yaman, temizlik yaptığı
odadan oturma odasına girdiğinde Aleyna'yı üzerinde bıçakla kanlar içinde bulduğunu, bıçağın da üzerinde durduğunu, hastaneye
götürmek istediğini, ancak bebeğin öldüğünü, üvey kızı D.'nin, kıskançlık sonucu bebeği öldürdüğünü iddia etti. Baba Gökhan
Karabacak da, imam nikâhıyla beraber yaşadığı Yaman'ın öz kızını öldürmesinin mümkün olmadığını belirterek, ilk eşinden olan
D.'nin kardeşine sürekli zarar verdiğini, hatta bir hafta önce kolunu çıkarttığını belirtti. Savcının, dinlediği küçük kız ha
ehliyeti bulunmadığı için yasal olarak işlem yapılmazken, ailesine teslim edilmesi gereken D., üvey annesi ve babası ile diğer
yakınları tarafından da istenmedi. Bunun üzerine D., babasının isteği doğrultusunda, Antalya'dan gelen dedesi Yücel Karabacak

ilköğretim okulunun tek öğretmeni Ali Haşhaşlı (26), üç kız öğrencisine oral seks
yaptırdığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, Karaköy İlköğretim Okulu 2. sınıf kız öğrencilerinden Ü.M.'nin (7), 10 Şubat günü babası
S.D.'ye olayı anlatması ile ortaya çıktı. Baba S.D’nin başka öğrencilerin de aynı olayı yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için, d
aileler ve çocuklarla görüşmesi sonucu 5. sınıf öğrencisi A.B. (11) ve 4. sınıf öğrencisi D.A.'nın (10) da, dört aydır öğretmenleri
Haşhaşlı'nın tacizine uğradıkları, ancak bunu korkudan kimseye anlatamadıkları ortaya çıktı. Ailelerin, Jandarma Komutanlığı'
başvurması üzerine gözaltına alınan Haşhaşlı ise tüm iddiaları reddetti. Haşhaşlı, sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklanarak

(Milliyet-12.02.04)

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Akşemsettin mahallesi'nde 11 Şubat günü,ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki
,okul çıkışı evine giderken, Gökhan Salman (18), Mustafa Türker (19), soyadı saptanamayan 17 yaşındaki

D. ve ismi belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Adres sorma bahanesiyle otomobille genç kızın yanına

zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Çamlık mevkiindeki bir eve kapatılan, saldırganların tecavüz etmek istediği
E.Y, kendini 3'üncü katın penceresinden atarak kurtarırken, saldırganlar kaçmaya çalışırken bir binanın içinde
vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan E.Y.'nin sağ bac
çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi. (Hürriyet-13.02.04)

Gaziantep'te, evli ve 6 çocuk babası Ali Çelik (43), nikáhsız yaşadığı Hamide S’nin 3 yaşındaki oğlu
çubukla dövdü. Annesi tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğun kırılan sağ bacağı alçıya alındı. Polis,

(Hürriyet-13.02.04)

Afyon'un Bolvadin ilçesindeki Mustafa-Kezban Bayraner İlköğretim Okulu Müdürü İlhami Köksal ve sınıf
bir grup veli tarafından okulda bulunan kız öğrencilere tacizde bulundukları iddia

edilerek Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Velilerin şikayetlerini gözönüne alan polis ekipleri okulda
soruşturma yaptı. Öğrencilerin de ifadelerine başvuran polis, soruşturma sonucunda iki eğitimciyi gözaltına aldı.
Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen müdür ve sınıf öğretmeni, 14 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. (Hürriyet-15.02.04) (Cumhuriyet-15.02.04)

lendiği ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan ikiz çocukları, sopalarla döven Meltem Demir
(28), çocuklarının öğretmeninin yaptığı ihbar sonucu tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayene sonucu
çocuklara 15’er gün rapor verildi. (Sabah-19.02.04)

Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi’nde, 19 Şubat günü öğrenciler arasında top oynama yüzünden çıkan
H.B.S. (16), lise son sınıf öğrencileri M.C. ve arkadaşları tarafından vücutlarının

çeşitli yerlerinden bıçaklandılar. (Sabah-20.02.04)
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(12), 2 Şubat günü TEM otoyolu kenarında, tecavüz

Batman Seyitler mahallesi 3002 sokakta oturan İMKB İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Zeynel Abidin
, 5 Şubat günü mahalledeki bir düğünü izlemek için evden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Yağmahan, 6 Şubat günü boş bir arazide, pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. (Vakit-10.02.04)

Mehmet Horozoğlu çiftinin çocukları Enes
kaybolduğu yönünde başvurmasının ardından yapılan arama sonucu, 4

Şubat günü, Şahinbey Belediyesi yakınında bir çöp bidonunda, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş olarak

oturan ve şarkıcılık yapan Bahar Yaman'ın 11 aylık kızı Aleyna Yaman,
8 Şubat günü evinde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan anne Yaman, temizlik yaptığı

nlar içinde bulduğunu, bıçağın da üzerinde durduğunu, hastaneye
götürmek istediğini, ancak bebeğin öldüğünü, üvey kızı D.'nin, kıskançlık sonucu bebeği öldürdüğünü iddia etti. Baba Gökhan

ürmesinin mümkün olmadığını belirterek, ilk eşinden olan
D.'nin kardeşine sürekli zarar verdiğini, hatta bir hafta önce kolunu çıkarttığını belirtti. Savcının, dinlediği küçük kız hakkında, cezai

lesine teslim edilmesi gereken D., üvey annesi ve babası ile diğer
yakınları tarafından da istenmedi. Bunun üzerine D., babasının isteği doğrultusunda, Antalya'dan gelen dedesi Yücel Karabacak'a

Ali Haşhaşlı (26), üç kız öğrencisine oral seks
'nin (7), 10 Şubat günü babası

S.D.'ye olayı anlatması ile ortaya çıktı. Baba S.D’nin başka öğrencilerin de aynı olayı yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için, diğer
nın (10) da, dört aydır öğretmenleri

Haşhaşlı'nın tacizine uğradıkları, ancak bunu korkudan kimseye anlatamadıkları ortaya çıktı. Ailelerin, Jandarma Komutanlığı'na
ldiği Mahkeme tarafından tutuklanarak

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Akşemsettin mahallesi'nde 11 Şubat günü,ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki
fa Türker (19), soyadı saptanamayan 17 yaşındaki

D. ve ismi belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Adres sorma bahanesiyle otomobille genç kızın yanına

kapatılan, saldırganların tecavüz etmek istediği
E.Y, kendini 3'üncü katın penceresinden atarak kurtarırken, saldırganlar kaçmaya çalışırken bir binanın içinde
vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan E.Y.'nin sağ bacağında ve

Gaziantep'te, evli ve 6 çocuk babası Ali Çelik (43), nikáhsız yaşadığı Hamide S’nin 3 yaşındaki oğlu C.'yi, demir
ılan sağ bacağı alçıya alındı. Polis,

Kezban Bayraner İlköğretim Okulu Müdürü İlhami Köksal ve sınıf
bir grup veli tarafından okulda bulunan kız öğrencilere tacizde bulundukları iddia

edilerek Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Velilerin şikayetlerini gözönüne alan polis ekipleri okulda
turma sonucunda iki eğitimciyi gözaltına aldı.

Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen müdür ve sınıf öğretmeni, 14 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme

lendiği ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan ikiz çocukları, sopalarla döven Meltem Demir
(28), çocuklarının öğretmeninin yaptığı ihbar sonucu tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayene sonucu

Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi’nde, 19 Şubat günü öğrenciler arasında top oynama yüzünden çıkan
(16), lise son sınıf öğrencileri M.C. ve arkadaşları tarafından vücutlarının
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22 Şubat günü İzmir’de, akli dengesi bozuk olan Ömer Yılmaz, eşi pazara gittiği sırada 2,5 yaşındaki oğlu
Emin Yılmaz’ı dokuz yerinden bıçakladı. Yılmaz olaydan sonra, Karşıyaka Örnekköy Karakolu’na giderek
teslim oldu. (23.02.2004 Yeni Asır(İHD İzmir)

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, küçük yaştaki kızların zorla alıkonularak para karşılığı
erkeklere pazarlandığı ihbarını alan güvenlik güçleri, 23 Şubat günü Bahçelievler ve Eski Kuyumcular
mahallesindeki iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle fuhuşa zorlandıkları belirlenen;
F.K. (15), D.S. (18) ve M.S. (19) gözaltına alındı. Çocuklardan F.K.'nin, Balıkesir Kız Yetiştirme Yurdu'nda
barındığı tespit edildi. (Cumhuriyet-

28 Şubat günü İstanbul Zeytinburnu'nda, yol anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada,
tesadüfen olay yerinde bulunan Hambeli Bayat
bayıldı sanılarak gelen ambulansa bindirilmediği ve iç kanamadan öldüğü beli

İstanbul Küçükçekmece’de, Cumhuriyet mahallesi Karanfil sokakta oturan 8 yaşındaki
oynarken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sol kulağının bir kısmı kesilerek ve boğazı da kemerle sıkıla
kafasına taşla vuruldu. Polis ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan, küçük ço

konuşamadığı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 5 Mart günü, evden kaçan
yaptırdıkları iddiası ile, biri bayan 7
ileri sürülen Y.Ö, savcılığın talimatı ile Karşıyaka’da bulunan ailesine teslim edildi. (İHD İzmir) (06.03.2003
Yeni Asır)

Kahramanmaraş’ta, Murat Yılmaz
bahçesinde, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu. (Özgür Gündem

Samsun'a bağlı Düvecik köyünde, ilköğretim öğrencisi
Perihan K. (38) tarafından götürüldüğü hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. H.K., kendisine üvey
babası Erkan K.'nın (36) tecavüz ettiğini söyleyerek, “Annem evde olmadığı zamanlarda, beni yatak odasına
götürüp tecavüz ediyordu. Elinden kurtulamıyordum. Bu
öldüreceğini söylüyordu” dedi. Ocak ayında ortaya çıkan olay sonrası tutuklu yargılanan Erkan K, 12 Mart günü
yapılan ilk duruşmada iddiaları reddetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı beldesinde lise 1. sınıf öğrencisi
tarih dersi sınavında kâğıdını, “Bu sınava hazırlanamadım. Yaşamak istemiyorum” yazarak teslim etmesi ile ortaya çıktı. Ç.K.,
bunun üzerine kendisiyle konuşan öğretmenine, üvey babası C.E.'nin (49) kendisini ilkokul ikinci sınıftan itibaren taciz ettiğini ve 6
ay önce de zorla ilişkiye girdiğini söyledi. C.E. gözaltına alınırken, Ç.K.'nin, annesi Z.E'nin de durumu bildiği halde tepki

göstermediğini söylediği belirtildi. (Milliyet

19 Mart günü İstanbul Kadıköy'deki bir alışveriş merkezinde, İrfan Kordon'a ait ev ve işyerinde, polis tarafından mahkeme kar
yapılan aramada, altısı Türkiye'de çekilmiş 20 adet porno film bulundu. Olayla ilgili S.T. ve Z.

porno filmlerde bizzat oynadığı da belirtilen Kordon’un aranmaya başlandı.

Iğdır'da köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek öldürmeye çalışan, Iğdır Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Kemal Dura
günü, ateş ettiği sırada yoldan geçen lise 2. sınıf öğrencisi

çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Elazığ'da tecavüz suçu nedeniyle tutuklu bulun
çocuğu tecavüz ederek öldürdü. E.B'nin, 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ettiği, ayrıca 19
Ekim 2002 tarihinde başı taşla ezilerek öldürüldükten sonra cesedi tuvalete atılı bul
öldürdüğünü söylediği bildirildi. (Cumhuriyet

1 Nisan günü, Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Şükrü Tülay Yetiştirme Yurdu'nda 12
beş çocuk, aynı yurttan altı genç tarafından demir

miktar et alması ve bazı çocukların bunu ihbar etmesinden kaynaklandığı

1 Nisan günü, Şanlıurfa'nın Dedeosman mahallesinde ikamet eden Veysel Zengin (10), evlerin
bulunan çiftlikteki ağaçtan çağla koparırken, bekçi Şahağ Ağırman tarafından tüfekle ateş edilerek yaralandı.
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22 Şubat günü İzmir’de, akli dengesi bozuk olan Ömer Yılmaz, eşi pazara gittiği sırada 2,5 yaşındaki oğlu
’ı dokuz yerinden bıçakladı. Yılmaz olaydan sonra, Karşıyaka Örnekköy Karakolu’na giderek

sır(İHD İzmir)

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, küçük yaştaki kızların zorla alıkonularak para karşılığı
erkeklere pazarlandığı ihbarını alan güvenlik güçleri, 23 Şubat günü Bahçelievler ve Eski Kuyumcular

yon düzenledi. Operasyonda, tehditle fuhuşa zorlandıkları belirlenen;
(19) gözaltına alındı. Çocuklardan F.K.'nin, Balıkesir Kız Yetiştirme Yurdu'nda

-24.02.04)

nbul Zeytinburnu'nda, yol anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada,
Hambeli Bayat (16) adlı çocuk, vurularak öldürüldü. Bayat’ın, çevredekilerce

bayıldı sanılarak gelen ambulansa bindirilmediği ve iç kanamadan öldüğü belirlendi. (Radikal

İstanbul Küçükçekmece’de, Cumhuriyet mahallesi Karanfil sokakta oturan 8 yaşındaki Y., 5 Mart günü sokakta arkadaşlarıyla
oynarken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sol kulağının bir kısmı kesilerek ve boğazı da kemerle sıkıla
kafasına taşla vuruldu. Polis ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan, küçük çocuğun, geçirdiği şoktan dolayı

konuşamadığı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (Milliyet-06.03.04)

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 5 Mart günü, evden kaçan Y.Ö. (17) isimli kıza Urla’da pansiyonda fuhuş
yaptırdıkları iddiası ile, biri bayan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında pansiyonda erkeklere pazarlandığı
ileri sürülen Y.Ö, savcılığın talimatı ile Karşıyaka’da bulunan ailesine teslim edildi. (İHD İzmir) (06.03.2003

Murat Yılmaz (16) adlı çocuk, 8 Mart günü Evliya mahallesinde bulunan yıkık bir evin
bahçesinde, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu. (Özgür Gündem-09.03.04)

Samsun'a bağlı Düvecik köyünde, ilköğretim öğrencisi H.K. (10), karnındaki ağrılardan şikayet edince, annesi
. (38) tarafından götürüldüğü hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. H.K., kendisine üvey

babası Erkan K.'nın (36) tecavüz ettiğini söyleyerek, “Annem evde olmadığı zamanlarda, beni yatak odasına
götürüp tecavüz ediyordu. Elinden kurtulamıyordum. Bunu kimseye söylemememi istiyor, aksi halde beni
öldüreceğini söylüyordu” dedi. Ocak ayında ortaya çıkan olay sonrası tutuklu yargılanan Erkan K, 12 Mart günü
yapılan ilk duruşmada iddiaları reddetti. (Hürriyet-13.03.04)

1. sınıf öğrencisi Ç.K. (14), üvey babası C.E.'nin (49) tecavüzüne uğradı. Olay, Mart ayında,
tarih dersi sınavında kâğıdını, “Bu sınava hazırlanamadım. Yaşamak istemiyorum” yazarak teslim etmesi ile ortaya çıktı. Ç.K.,

retmenine, üvey babası C.E.'nin (49) kendisini ilkokul ikinci sınıftan itibaren taciz ettiğini ve 6
ay önce de zorla ilişkiye girdiğini söyledi. C.E. gözaltına alınırken, Ç.K.'nin, annesi Z.E'nin de durumu bildiği halde tepki

(Milliyet-14.03.04)

19 Mart günü İstanbul Kadıköy'deki bir alışveriş merkezinde, İrfan Kordon'a ait ev ve işyerinde, polis tarafından mahkeme kar
yapılan aramada, altısı Türkiye'de çekilmiş 20 adet porno film bulundu. Olayla ilgili S.T. ve Z.T. adlı kişiler gözaltına alınırken, bazı

porno filmlerde bizzat oynadığı da belirtilen Kordon’un aranmaya başlandı. (Milliyet-20.03.04)

Iğdır'da köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek öldürmeye çalışan, Iğdır Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Kemal Dura
günü, ateş ettiği sırada yoldan geçen lise 2. sınıf öğrencisi Nazire Evmeş'i karın boşluğundan yaraladı. Gözaltına alınan Duran,

çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. (Milliyet-20.03.04)

Elazığ'da tecavüz suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden afla çıkan E.B.(17), 4 yaşındaki
çocuğu tecavüz ederek öldürdü. E.B'nin, 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ettiği, ayrıca 19
Ekim 2002 tarihinde başı taşla ezilerek öldürüldükten sonra cesedi tuvalete atılı bul
öldürdüğünü söylediği bildirildi. (Cumhuriyet-23.03.04)

1 Nisan günü, Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Şükrü Tülay Yetiştirme Yurdu'nda 12
beş çocuk, aynı yurttan altı genç tarafından demir sopalarla dövüldü. Dayak nedeninin ise, yurtta kalan gençlerin buzdolabından bir

miktar et alması ve bazı çocukların bunu ihbar etmesinden kaynaklandığı bildirildi.

1 Nisan günü, Şanlıurfa'nın Dedeosman mahallesinde ikamet eden Veysel Zengin (10), evlerin
bulunan çiftlikteki ağaçtan çağla koparırken, bekçi Şahağ Ağırman tarafından tüfekle ateş edilerek yaralandı.
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22 Şubat günü İzmir’de, akli dengesi bozuk olan Ömer Yılmaz, eşi pazara gittiği sırada 2,5 yaşındaki oğlu Mert
’ı dokuz yerinden bıçakladı. Yılmaz olaydan sonra, Karşıyaka Örnekköy Karakolu’na giderek

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, küçük yaştaki kızların zorla alıkonularak para karşılığı
erkeklere pazarlandığı ihbarını alan güvenlik güçleri, 23 Şubat günü Bahçelievler ve Eski Kuyumcular

yon düzenledi. Operasyonda, tehditle fuhuşa zorlandıkları belirlenen; İ.E. (16),
(19) gözaltına alındı. Çocuklardan F.K.'nin, Balıkesir Kız Yetiştirme Yurdu'nda

nbul Zeytinburnu'nda, yol anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada,
(16) adlı çocuk, vurularak öldürüldü. Bayat’ın, çevredekilerce

rlendi. (Radikal-01.03.04)

, 5 Mart günü sokakta arkadaşlarıyla
oynarken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sol kulağının bir kısmı kesilerek ve boğazı da kemerle sıkılarak

cuğun, geçirdiği şoktan dolayı

(17) isimli kıza Urla’da pansiyonda fuhuş
kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında pansiyonda erkeklere pazarlandığı

ileri sürülen Y.Ö, savcılığın talimatı ile Karşıyaka’da bulunan ailesine teslim edildi. (İHD İzmir) (06.03.2003

günü Evliya mahallesinde bulunan yıkık bir evin
09.03.04)

(10), karnındaki ağrılardan şikayet edince, annesi
. (38) tarafından götürüldüğü hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. H.K., kendisine üvey

babası Erkan K.'nın (36) tecavüz ettiğini söyleyerek, “Annem evde olmadığı zamanlarda, beni yatak odasına
nu kimseye söylemememi istiyor, aksi halde beni

öldüreceğini söylüyordu” dedi. Ocak ayında ortaya çıkan olay sonrası tutuklu yargılanan Erkan K, 12 Mart günü

(14), üvey babası C.E.'nin (49) tecavüzüne uğradı. Olay, Mart ayında,
tarih dersi sınavında kâğıdını, “Bu sınava hazırlanamadım. Yaşamak istemiyorum” yazarak teslim etmesi ile ortaya çıktı. Ç.K.,

retmenine, üvey babası C.E.'nin (49) kendisini ilkokul ikinci sınıftan itibaren taciz ettiğini ve 6
ay önce de zorla ilişkiye girdiğini söyledi. C.E. gözaltına alınırken, Ç.K.'nin, annesi Z.E'nin de durumu bildiği halde tepki

19 Mart günü İstanbul Kadıköy'deki bir alışveriş merkezinde, İrfan Kordon'a ait ev ve işyerinde, polis tarafından mahkeme kararıyla
T. adlı kişiler gözaltına alınırken, bazı

Iğdır'da köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek öldürmeye çalışan, Iğdır Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Kemal Duran, 19 Mart
'i karın boşluğundan yaraladı. Gözaltına alınan Duran,

.(17), 4 yaşındaki M.G. adlı bir
çocuğu tecavüz ederek öldürdü. E.B'nin, 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ettiği, ayrıca 19
Ekim 2002 tarihinde başı taşla ezilerek öldürüldükten sonra cesedi tuvalete atılı bulunan G.D. 'yi (5) de

1 Nisan günü, Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Şükrü Tülay Yetiştirme Yurdu'nda 12 - 14 yaşlarındaki
sopalarla dövüldü. Dayak nedeninin ise, yurtta kalan gençlerin buzdolabından bir

1 Nisan günü, Şanlıurfa'nın Dedeosman mahallesinde ikamet eden Veysel Zengin (10), evlerinin yanında
bulunan çiftlikteki ağaçtan çağla koparırken, bekçi Şahağ Ağırman tarafından tüfekle ateş edilerek yaralandı.



99 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

2 Nisan günü, Küçükyalı Çocuk Yuvası'nda daha önce bir tecavüz olayına karıştığı belirlendiği için Samandıra
Yetiştirme Yurdu'na nakledilen 13 yaşındaki K. K., yuva arkadaşının tecavüzüne uğradı. Yurtta geçen hafta
gerçekleşen olayın polise bildirilmesinin ardından adli tıp devreye girdi ve çocuklar muayeneye alındı. Olayın
doğrulanması üzerine Kartal Başsavcılığı'na götürülerek ifadesi
Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne gönderildi.

4 Nisan günü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kapkaç ve yankesicilik olaylarının artması üzerine, Karagümrük'te bir eve ba
düzenlemesi sonucu; 5 kişi tutuklanırken, hırsızlığa zorlanan ve yaşları 13
Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

4 Nisan günü Mardin'in Ömerli ilçesi emniyet müdürlüğü ekipleri, Çimenli köyünde oturan R.S. (14) ile para
karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıyla 4'ü memur 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar
çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yaparken
yakaladıkları 13 yaşındaki S.S.'yi herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular.
Barosu Çocuk Merkezi sorumlusu avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, bu davranışın 2253 Sayılı Çocuk Yargılaması
Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile örtüşmeyen bi
Topuzoğlu, çocuğun duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini
söyledi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı avukat Eren Keskin de, zabıtanın davranışının suç
olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: ‘Bu, Çocuk Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine
aykırıdır. Bir çocuğun dilenci olarak çalıştırılması suç; ama bu suçu önlemek için onur kırıcı muameleye maruz
bırakılması daha ağır bir suç. Zabıtanın böyle bi

9 Nisan günü, İstanbul Zeytinburnu'nda küçük bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra kaçan Y.E.(31), başka
bir çocuğa da tecavüze kalkışınca yakalandı.

10 Nisan günü, Kayseri’nin Tomarza ilçesi
içtiklerini ailelerine söyleyen okul arkadaşları Ali Karaduman'ı (15), ıssız bir bölgeye götürerek, boğazını sıkarak öldürdü.
öldürülen çocuğun babası Gazi Karaduman'ın, oğlunun kayıp olduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan araştırmada çocuğun
cesedi mıcır ocağında bulundu. Polisin gözaltına aldığı S. ile B. de suçlarını itiraf etti.

13 Nisan günü 10 ve 14 yaşında iki kız çocuğu, Küçükyalı Çocuk Yuv
öğretmenin evinde Sabah muhabirine şu iddialarda bulundu: ‘Geceleri erkek bölümünden 14
öğrenciler kızların yataklarına girip zorla taciz hatta tecavüzde bulunuyorlar, uzak mahallelerden gelen çocuklar
da küçük erkek çocukların yada kızların odalarına girip, elle taciz ederek ses çıkaranı dövüyorlar.’ Söz konusu
çocuklar, olayların duyulmaması için görevlilerin kayıtsız kaldığını belirttiler.

14 Nisan günü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşları 13 ile 14 arasınd
ettikleri iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.
Polis olayın duyulmasının ardından tecavüz sanıklarından bir kısmının ilçeden kaçtığını belirledi. Kaça
yakalanmasıyla sanık sayısının 100'e ulaşacağı bildirildi.

17 Nisan günü İbrahim Güneş (16) ile Eyüp Kaya (13) isimli iki çocuk arasında çıkan kavgada Kaya, elindeki
bıçak ile Güneş'i kalbinden yaraladı. Vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Has
yaşamını yitirirken, Eyüp Kaya da polisler tarafından gözaltına alındı. (DİHA

20 Nisan günü Niğde Kız Yetiştirme Yurdu’ndan kaçan
fabrikasında, Ethem Altın, Seyit Bektaş ve Hakan Geçmiş tarafından tecavüze uğradı. Bu kişilerin elinden
kurtulmak için fabrikanın 3. katından atlayarak ağır yaralanan Ö.Y., kendisine tecavüz eden kişilerce Kayseri’nin
Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarına terk edildi.

22 Nisan günü, Yalova'da ilköğretim okulu öğrencisi olan U., Necati Aksoy tarafından kaçırılarak tecavüze
maruz kaldı. Yakalanan Aksoy, sorgulamasının tamamlanmasının ardından, ''Ruhsatsız tabancayla adam
öldürme, yaralama, küçük yaştaki erkek çocuğunu kaçırma, alıkoyma ve tecavüz, silahlı tehdit ve cürüm eşyasını
saklamak'' suçlarından sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Nisan günü, İzmir Bornova Özkanlar’da, bir akrabasının evlerinde
Kuzgun(14), kendini yaraladı.
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Küçükyalı Çocuk Yuvası'nda daha önce bir tecavüz olayına karıştığı belirlendiği için Samandıra
edilen 13 yaşındaki K. K., yuva arkadaşının tecavüzüne uğradı. Yurtta geçen hafta

gerçekleşen olayın polise bildirilmesinin ardından adli tıp devreye girdi ve çocuklar muayeneye alındı. Olayın
doğrulanması üzerine Kartal Başsavcılığı'na götürülerek ifadesi alınan 17 yaşındaki M. A. tutuklanarak Bakırköy
Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne gönderildi.

4 Nisan günü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kapkaç ve yankesicilik olaylarının artması üzerine, Karagümrük'te bir eve ba
rken, hırsızlığa zorlanan ve yaşları 13 - 17 arasında değişen beş çocuk ise, Çocukları Koruma

4 Nisan günü Mardin'in Ömerli ilçesi emniyet müdürlüğü ekipleri, Çimenli köyünde oturan R.S. (14) ile para
ilişkiye girdikleri iddiasıyla 4'ü memur 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar

çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yaparken
i herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular.

Barosu Çocuk Merkezi sorumlusu avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, bu davranışın 2253 Sayılı Çocuk Yargılaması
Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile örtüşmeyen bir davranış olduğunu belirtti.
Topuzoğlu, çocuğun duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini
söyledi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı avukat Eren Keskin de, zabıtanın davranışının suç

yleyerek, şöyle konuştu: ‘Bu, Çocuk Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine
aykırıdır. Bir çocuğun dilenci olarak çalıştırılması suç; ama bu suçu önlemek için onur kırıcı muameleye maruz
bırakılması daha ağır bir suç. Zabıtanın böyle bir yetkisi yok. Zabıta için yasal işlem yapılması gerekir.’

Zeytinburnu'nda küçük bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra kaçan Y.E.(31), başka
bir çocuğa da tecavüze kalkışınca yakalandı.

10 Nisan günü, Kayseri’nin Tomarza ilçesi Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi S.S. (15) ile 10. sınıf öğrencisi Ö.B. (16), sigara
içtiklerini ailelerine söyleyen okul arkadaşları Ali Karaduman'ı (15), ıssız bir bölgeye götürerek, boğazını sıkarak öldürdü.

Karaduman'ın, oğlunun kayıp olduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan araştırmada çocuğun
cesedi mıcır ocağında bulundu. Polisin gözaltına aldığı S. ile B. de suçlarını itiraf etti.

13 Nisan günü 10 ve 14 yaşında iki kız çocuğu, Küçükyalı Çocuk Yuvası'ndan kaçarak sığındıkları bir
öğretmenin evinde Sabah muhabirine şu iddialarda bulundu: ‘Geceleri erkek bölümünden 14
öğrenciler kızların yataklarına girip zorla taciz hatta tecavüzde bulunuyorlar, uzak mahallelerden gelen çocuklar

k erkek çocukların yada kızların odalarına girip, elle taciz ederek ses çıkaranı dövüyorlar.’ Söz konusu
çocuklar, olayların duyulmaması için görevlilerin kayıtsız kaldığını belirttiler.

14 Nisan günü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşları 13 ile 14 arasında değişen 4 erkek çocuğuna tecavüz
ettikleri iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.
Polis olayın duyulmasının ardından tecavüz sanıklarından bir kısmının ilçeden kaçtığını belirledi. Kaça
yakalanmasıyla sanık sayısının 100'e ulaşacağı bildirildi.

17 Nisan günü İbrahim Güneş (16) ile Eyüp Kaya (13) isimli iki çocuk arasında çıkan kavgada Kaya, elindeki
bıçak ile Güneş'i kalbinden yaraladı. Vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yolda
yaşamını yitirirken, Eyüp Kaya da polisler tarafından gözaltına alındı. (DİHA-18.04.03)

20 Nisan günü Niğde Kız Yetiştirme Yurdu’ndan kaçan Ö.Y., merkeze bağlı Höyük köyü yakınlarındaki bir un
eyit Bektaş ve Hakan Geçmiş tarafından tecavüze uğradı. Bu kişilerin elinden

kurtulmak için fabrikanın 3. katından atlayarak ağır yaralanan Ö.Y., kendisine tecavüz eden kişilerce Kayseri’nin
Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarına terk edildi. (Özgür Gündem-21.04.03)

Yalova'da ilköğretim okulu öğrencisi olan U., Necati Aksoy tarafından kaçırılarak tecavüze
maruz kaldı. Yakalanan Aksoy, sorgulamasının tamamlanmasının ardından, ''Ruhsatsız tabancayla adam

aştaki erkek çocuğunu kaçırma, alıkoyma ve tecavüz, silahlı tehdit ve cürüm eşyasını
saklamak'' suçlarından sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Nisan günü, İzmir Bornova Özkanlar’da, bir akrabasının evlerinde unuttuğu tabancasıyla oynayan Aykut
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Küçükyalı Çocuk Yuvası'nda daha önce bir tecavüz olayına karıştığı belirlendiği için Samandıra
edilen 13 yaşındaki K. K., yuva arkadaşının tecavüzüne uğradı. Yurtta geçen hafta

gerçekleşen olayın polise bildirilmesinin ardından adli tıp devreye girdi ve çocuklar muayeneye alındı. Olayın
alınan 17 yaşındaki M. A. tutuklanarak Bakırköy

4 Nisan günü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kapkaç ve yankesicilik olaylarının artması üzerine, Karagümrük'te bir eve baskın
17 arasında değişen beş çocuk ise, Çocukları Koruma

4 Nisan günü Mardin'in Ömerli ilçesi emniyet müdürlüğü ekipleri, Çimenli köyünde oturan R.S. (14) ile para
ilişkiye girdikleri iddiasıyla 4'ü memur 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar

9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yaparken
i herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular. İstanbul

Barosu Çocuk Merkezi sorumlusu avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, bu davranışın 2253 Sayılı Çocuk Yargılaması
r davranış olduğunu belirtti.

Topuzoğlu, çocuğun duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini
söyledi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı avukat Eren Keskin de, zabıtanın davranışının suç

yleyerek, şöyle konuştu: ‘Bu, Çocuk Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine
aykırıdır. Bir çocuğun dilenci olarak çalıştırılması suç; ama bu suçu önlemek için onur kırıcı muameleye maruz

r yetkisi yok. Zabıta için yasal işlem yapılması gerekir.’

Zeytinburnu'nda küçük bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra kaçan Y.E.(31), başka

Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi S.S. (15) ile 10. sınıf öğrencisi Ö.B. (16), sigara
içtiklerini ailelerine söyleyen okul arkadaşları Ali Karaduman'ı (15), ıssız bir bölgeye götürerek, boğazını sıkarak öldürdü. Olay,

Karaduman'ın, oğlunun kayıp olduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan araştırmada çocuğun

ası'ndan kaçarak sığındıkları bir
öğretmenin evinde Sabah muhabirine şu iddialarda bulundu: ‘Geceleri erkek bölümünden 14-15 yaşındaki
öğrenciler kızların yataklarına girip zorla taciz hatta tecavüzde bulunuyorlar, uzak mahallelerden gelen çocuklar

k erkek çocukların yada kızların odalarına girip, elle taciz ederek ses çıkaranı dövüyorlar.’ Söz konusu

a değişen 4 erkek çocuğuna tecavüz
ettikleri iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.
Polis olayın duyulmasının ardından tecavüz sanıklarından bir kısmının ilçeden kaçtığını belirledi. Kaçan kişilerin

17 Nisan günü İbrahim Güneş (16) ile Eyüp Kaya (13) isimli iki çocuk arasında çıkan kavgada Kaya, elindeki
tanesi'ne kaldırılan Güneş, yolda

, merkeze bağlı Höyük köyü yakınlarındaki bir un
eyit Bektaş ve Hakan Geçmiş tarafından tecavüze uğradı. Bu kişilerin elinden

kurtulmak için fabrikanın 3. katından atlayarak ağır yaralanan Ö.Y., kendisine tecavüz eden kişilerce Kayseri’nin

Yalova'da ilköğretim okulu öğrencisi olan U., Necati Aksoy tarafından kaçırılarak tecavüze
maruz kaldı. Yakalanan Aksoy, sorgulamasının tamamlanmasının ardından, ''Ruhsatsız tabancayla adam

aştaki erkek çocuğunu kaçırma, alıkoyma ve tecavüz, silahlı tehdit ve cürüm eşyasını
saklamak'' suçlarından sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

unuttuğu tabancasıyla oynayan Aykut
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29 Nisan günü, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere köyünde köy bekçiliği yapan M. Emin Y. (50), eşi Gönül
Y.'nin ilk kocasından olan kızı E.A.'yı(6), köyün erkek çocuklarıyla oynadığ
gözaltına alındığı belirtildi.

E.B (17) adlı kişi, ailesi kendisini terk ettikten sonra Selçuk E.’nin tecavüzüne uğradı. Daha sonra bir polis
memuru ve akrabası 83 yaşındaki bir yaşlının da bulunduğu 16 kişi daha ona tecavüz etti. E.B, ifadesinde, annesi
ile babasının küçükken ayrıldığını, geçen yıl da annesinin kendisini terk ederek kayıplara karıştığını, yalnızlığını
bilen herkesin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şavşat Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan günü görülen
davada tecavüz sanığı Selçuk E. isimli şoför tutuklanırken, diğe
bırakıldı.

3 Mayıs günü Fatih'te, ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin, Mehmet A.(68) tarafından elle taciz edilmesi üzerine,
mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Ağır yaralanan Mehmet A., hastaney

5 Mayıs günü, Urfa’nın Bozova ilçesinde ikamet eden F.A. (11) adlı kız çocuğunun, 16 yaşındaki H.Ö.
tarafından tecavüze uğradığı bildirildi.

9 Mayıs günü, Samsun'da ikamet eden S.A.(15), kaybolduğu şehir merkezinde yardım istediği Yılmaz
(43), Sedat Süer (22) ve İbrahim Memiş (33) tarafından, alıkonularak tecavüze uğradı. Tekrar gara bırakılan
S.A.’nın zanlıların eşgalini vermesi üzerine üç kişi tutuklandı.

12 Mayıs günü Bayrampaşa’da, kitaplarını taşımak bahanesiyle ilköğretim ö
Mehmet İnce tutuklandı. İnce’nin 1999 yılında da kendisini taciz eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

13 Mayıs günü Bursa'da, sık sık okuldan kaçan Demirtaşpaşa İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi A.A. (13),
öfkelenen babası ATP İl Başkanı Mustafa Arı tarafından, otomobilinin arkasına bağlanarak sokakta gezdirildi.
Durumun ihbar edilmesi üzerine gelen polis, Arı’yı; ifadesi alınmak üzere Muammer Sencer Polis Merkezi'ne
götürdü.

14 Mayıs günü, Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi'nde hemşire N.Ç'nin, üzerine işediği için 5 günlük olan
Doğukan Eker’i, masanın üzerine firlattığı, ailesi tarafından götürüldüğü Çorum Devlet Hastanesi'nde, küçük
çocuğun yere sert bir şekilde atılması sonucu
hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken, başhekim Opt. Dr. Erdal Orhanoğlu ise olayın doğru
olmadığını iddia ederek ''Çocuğun omuzundaki kırık, doğum sırasında meydana gelmiş ola

15 Mayıs günü Mersin'de, Mevlani Bozdemir adlı kişi, altını ıslatan 2.5 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdü.
Adana Adli Tıp Kurumu’ndan cenazeyi almaya gelen küçük çocuğun dayısı Mikail Çakmak, "Kendisini daha
önce uyarmıştık. Diğer yeğenim Özlem'i de birkaç kez sobanın üzerine oturtmuş. Böyle vicdansızlık olmaz.
İnsan el kadar çocuğa nasıl bir vahşet uygular, anlamak mümkün değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

22 Mayıs günü Büyükçekmece'de, yeni evlendiği eşinin "ya oğlun ya b
eski eşinden olan 7 yaşındaki oğlu Onur K.'yı boğarak öldürdüğü belirtildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.S.,
çıkarıldığı Savcılıkta, 100'ün üzerinde kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Savcılıkça yürütülen gizli
soruşturmada, İl Nufüs Müdürü Bayram Ş, F.S'nin teyzesi Zeynep T, abisi Kenan S, İ.A, İshak T, Cengiz A,
Kemal Y, Yaver B, Mızrak A, Mehmet K, Serkan D, Fuat K, Mehmet
Süleyman A, Halim B, Femil B, Ahmet A, Osman T, Hamdullah B, Abdulselam Y, Gafar A, Cengizhan A., 25
Mayıs günü tutuklanarak Iğdır Cezaevi’ne konuldu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Tayar Öğmen tarafından
soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Ürpertici iddiaların yer aldığı iddianamede şunlara yer verildi:
"Sanık Fahrettin'in, kızı olan mağdureye sürekli olarak kötü muamelede bulunduğu, darp ettiği ve evden
çıkmasını engellemek amacıyla bağladığı, mağdurenin bey
yılı eğitim dönemi yarı yıl tatilinde konutunda zincirle bağlandığı ve evde kimsenin olmadığı sırada nüfus
kaydına göre 11-15 yaş gurubunda olan ancak gerçekte yaşı büyük olan ve hazırlık tahkikatı sır
ulaşılamayan ağbeyi Kenan S'nin, zorla mağdurenin ırzına geçtiği ve kızlığını bozduğu, bu hususun tanık Feyzi
Ç'nin duyuma dayalı tanık beyanı ile de sabit olduğu, sanık Zeynep'in mağdurenin teyzesinin kızı olduğu ve
mağdureyi sürekli olarak küçük maddi menfaat karşılığı zorla fuhuşa sevk ettiği bu sebeple ücret ve giyecek,
yiyecekler karşılığında sanıklara 5-
ile Halfeli caddesi kanal boyunda Resmi araç içerisinde para
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Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere köyünde köy bekçiliği yapan M. Emin Y. (50), eşi Gönül
Y.'nin ilk kocasından olan kızı E.A.'yı(6), köyün erkek çocuklarıyla oynadığı gerekçesiyle dövdüğü, ardından da

E.B (17) adlı kişi, ailesi kendisini terk ettikten sonra Selçuk E.’nin tecavüzüne uğradı. Daha sonra bir polis
memuru ve akrabası 83 yaşındaki bir yaşlının da bulunduğu 16 kişi daha ona tecavüz etti. E.B, ifadesinde, annesi

ını, geçen yıl da annesinin kendisini terk ederek kayıplara karıştığını, yalnızlığını
bilen herkesin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şavşat Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan günü görülen
davada tecavüz sanığı Selçuk E. isimli şoför tutuklanırken, diğer 16 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest

3 Mayıs günü Fatih'te, ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin, Mehmet A.(68) tarafından elle taciz edilmesi üzerine,
mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Ağır yaralanan Mehmet A., hastaneye kaldırıldı

5 Mayıs günü, Urfa’nın Bozova ilçesinde ikamet eden F.A. (11) adlı kız çocuğunun, 16 yaşındaki H.Ö.
tarafından tecavüze uğradığı bildirildi.

9 Mayıs günü, Samsun'da ikamet eden S.A.(15), kaybolduğu şehir merkezinde yardım istediği Yılmaz
(43), Sedat Süer (22) ve İbrahim Memiş (33) tarafından, alıkonularak tecavüze uğradı. Tekrar gara bırakılan
S.A.’nın zanlıların eşgalini vermesi üzerine üç kişi tutuklandı.

12 Mayıs günü Bayrampaşa’da, kitaplarını taşımak bahanesiyle ilköğretim öğrencisi E.K.’ya tecavüz eden
Mehmet İnce tutuklandı. İnce’nin 1999 yılında da kendisini taciz eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

sık sık okuldan kaçan Demirtaşpaşa İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi A.A. (13),
ı ATP İl Başkanı Mustafa Arı tarafından, otomobilinin arkasına bağlanarak sokakta gezdirildi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine gelen polis, Arı’yı; ifadesi alınmak üzere Muammer Sencer Polis Merkezi'ne

14 Mayıs günü, Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi'nde hemşire N.Ç'nin, üzerine işediği için 5 günlük olan
Doğukan Eker’i, masanın üzerine firlattığı, ailesi tarafından götürüldüğü Çorum Devlet Hastanesi'nde, küçük
çocuğun yere sert bir şekilde atılması sonucu sağ omuz köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Aile, N.Ç. ve
hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken, başhekim Opt. Dr. Erdal Orhanoğlu ise olayın doğru
olmadığını iddia ederek ''Çocuğun omuzundaki kırık, doğum sırasında meydana gelmiş ola

15 Mayıs günü Mersin'de, Mevlani Bozdemir adlı kişi, altını ıslatan 2.5 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdü.
Adana Adli Tıp Kurumu’ndan cenazeyi almaya gelen küçük çocuğun dayısı Mikail Çakmak, "Kendisini daha

er yeğenim Özlem'i de birkaç kez sobanın üzerine oturtmuş. Böyle vicdansızlık olmaz.
İnsan el kadar çocuğa nasıl bir vahşet uygular, anlamak mümkün değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

22 Mayıs günü Büyükçekmece'de, yeni evlendiği eşinin "ya oğlun ya ben" sözlerinden etkilenen Yılmaz K.'nın,
eski eşinden olan 7 yaşındaki oğlu Onur K.'yı boğarak öldürdüğü belirtildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.S.,
a, 100'ün üzerinde kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Savcılıkça yürütülen gizli

soruşturmada, İl Nufüs Müdürü Bayram Ş, F.S'nin teyzesi Zeynep T, abisi Kenan S, İ.A, İshak T, Cengiz A,
Kemal Y, Yaver B, Mızrak A, Mehmet K, Serkan D, Fuat K, Mehmet S, İbrahim S, Rıfat E, Tuncel A, Hasan Ç,
Süleyman A, Halim B, Femil B, Ahmet A, Osman T, Hamdullah B, Abdulselam Y, Gafar A, Cengizhan A., 25
Mayıs günü tutuklanarak Iğdır Cezaevi’ne konuldu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Tayar Öğmen tarafından

n ardından iddianame hazırlandı. Ürpertici iddiaların yer aldığı iddianamede şunlara yer verildi:
"Sanık Fahrettin'in, kızı olan mağdureye sürekli olarak kötü muamelede bulunduğu, darp ettiği ve evden
çıkmasını engellemek amacıyla bağladığı, mağdurenin beyanı ile tespit edildiği, sanık Fahrettin'in, 1990
yılı eğitim dönemi yarı yıl tatilinde konutunda zincirle bağlandığı ve evde kimsenin olmadığı sırada nüfus

15 yaş gurubunda olan ancak gerçekte yaşı büyük olan ve hazırlık tahkikatı sır
ulaşılamayan ağbeyi Kenan S'nin, zorla mağdurenin ırzına geçtiği ve kızlığını bozduğu, bu hususun tanık Feyzi
Ç'nin duyuma dayalı tanık beyanı ile de sabit olduğu, sanık Zeynep'in mağdurenin teyzesinin kızı olduğu ve

ak küçük maddi menfaat karşılığı zorla fuhuşa sevk ettiği bu sebeple ücret ve giyecek,
10 milyon karşılğında pazarladığı, Tarım Müdürlüğü'nde görevli Cengiz A

ile Halfeli caddesi kanal boyunda Resmi araç içerisinde para karşılığı ilişkiye girmelerini sağladığı, 2000
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Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere köyünde köy bekçiliği yapan M. Emin Y. (50), eşi Gönül
ı gerekçesiyle dövdüğü, ardından da

E.B (17) adlı kişi, ailesi kendisini terk ettikten sonra Selçuk E.’nin tecavüzüne uğradı. Daha sonra bir polis
memuru ve akrabası 83 yaşındaki bir yaşlının da bulunduğu 16 kişi daha ona tecavüz etti. E.B, ifadesinde, annesi

ını, geçen yıl da annesinin kendisini terk ederek kayıplara karıştığını, yalnızlığını
bilen herkesin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şavşat Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan günü görülen

r 16 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest

3 Mayıs günü Fatih'te, ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin, Mehmet A.(68) tarafından elle taciz edilmesi üzerine,
e kaldırıldı

5 Mayıs günü, Urfa’nın Bozova ilçesinde ikamet eden F.A. (11) adlı kız çocuğunun, 16 yaşındaki H.Ö.

9 Mayıs günü, Samsun'da ikamet eden S.A.(15), kaybolduğu şehir merkezinde yardım istediği Yılmaz Topal
(43), Sedat Süer (22) ve İbrahim Memiş (33) tarafından, alıkonularak tecavüze uğradı. Tekrar gara bırakılan

ğrencisi E.K.’ya tecavüz eden
Mehmet İnce tutuklandı. İnce’nin 1999 yılında da kendisini taciz eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

sık sık okuldan kaçan Demirtaşpaşa İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi A.A. (13),
ı ATP İl Başkanı Mustafa Arı tarafından, otomobilinin arkasına bağlanarak sokakta gezdirildi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine gelen polis, Arı’yı; ifadesi alınmak üzere Muammer Sencer Polis Merkezi'ne

14 Mayıs günü, Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi'nde hemşire N.Ç'nin, üzerine işediği için 5 günlük olan
Doğukan Eker’i, masanın üzerine firlattığı, ailesi tarafından götürüldüğü Çorum Devlet Hastanesi'nde, küçük

sağ omuz köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Aile, N.Ç. ve
hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken, başhekim Opt. Dr. Erdal Orhanoğlu ise olayın doğru
olmadığını iddia ederek ''Çocuğun omuzundaki kırık, doğum sırasında meydana gelmiş olabilir'' diye konuştu.

15 Mayıs günü Mersin'de, Mevlani Bozdemir adlı kişi, altını ıslatan 2.5 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdü.
Adana Adli Tıp Kurumu’ndan cenazeyi almaya gelen küçük çocuğun dayısı Mikail Çakmak, "Kendisini daha

er yeğenim Özlem'i de birkaç kez sobanın üzerine oturtmuş. Böyle vicdansızlık olmaz.
İnsan el kadar çocuğa nasıl bir vahşet uygular, anlamak mümkün değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

en" sözlerinden etkilenen Yılmaz K.'nın,

Iğdır Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.S.,
a, 100'ün üzerinde kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Savcılıkça yürütülen gizli

soruşturmada, İl Nufüs Müdürü Bayram Ş, F.S'nin teyzesi Zeynep T, abisi Kenan S, İ.A, İshak T, Cengiz A,
S, İbrahim S, Rıfat E, Tuncel A, Hasan Ç,

Süleyman A, Halim B, Femil B, Ahmet A, Osman T, Hamdullah B, Abdulselam Y, Gafar A, Cengizhan A., 25
Mayıs günü tutuklanarak Iğdır Cezaevi’ne konuldu. Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Tayar Öğmen tarafından

n ardından iddianame hazırlandı. Ürpertici iddiaların yer aldığı iddianamede şunlara yer verildi:
"Sanık Fahrettin'in, kızı olan mağdureye sürekli olarak kötü muamelede bulunduğu, darp ettiği ve evden

anı ile tespit edildiği, sanık Fahrettin'in, 1990-2000
yılı eğitim dönemi yarı yıl tatilinde konutunda zincirle bağlandığı ve evde kimsenin olmadığı sırada nüfus

15 yaş gurubunda olan ancak gerçekte yaşı büyük olan ve hazırlık tahkikatı sırasında kendisine
ulaşılamayan ağbeyi Kenan S'nin, zorla mağdurenin ırzına geçtiği ve kızlığını bozduğu, bu hususun tanık Feyzi
Ç'nin duyuma dayalı tanık beyanı ile de sabit olduğu, sanık Zeynep'in mağdurenin teyzesinin kızı olduğu ve

ak küçük maddi menfaat karşılığı zorla fuhuşa sevk ettiği bu sebeple ücret ve giyecek,
10 milyon karşılğında pazarladığı, Tarım Müdürlüğü'nde görevli Cengiz A

karşılığı ilişkiye girmelerini sağladığı, 2000 -2001
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yılında bir çok kişinin Zeynep'in aracılığıyla birçok kişinin defalaraca ilişkiye girdiği 2002 yılı içerisinde sanık
Zeynep'in aracılığı ile ücret karşılığı sanık Hasan Ç. ile ilişkiye girdiği, bu tarih
Süleyman A. tarafından kendi evinde zorla ırzına geçildiği anlaşılmakla; sanıkların yargılanmasının
mahkemenizce yapılarak cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." Sanıklar, "Aile efradına
suimuamele, insan ticareti, müessir fiil ve reşit olmayan mağdurenin ırzına geçmekten" Iğdır Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanacak. F.S'nin teyzesi Zeynep T, TCK'nın 456/2, 201/b, 80, 414 /1
F.S'nin babası Fahrettin S, TCK'nın 478/2, 80; Sanık İshak T, Kemal Y, Mız
İbrahim S, Rıfat E, Hasan Ç, Abdulselam Y, Cengizhan A, Femil B, TCK'nın 414/1, 31, 33, 40; İ.A., Serkan D,
Fuat K, Süleyman A, Hamdullah B, TCK'nın 414/2, 33, 40; Kenan S ve Ahmet A TCK'nın 414/2, 31, 33, 2253;
Sanık Osman T ise TCK'nın 414/2, 31, 55/3, 40. maddelerinden ayrı ayrı yargılanacak. Sanıklar 2 Temmuz'da ilk
duruşmalarına çıkacak.

26 Mayıs günü, Ankara Batıkent'teki Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Z. A. (49),
15 yaşından küçük 10 kız öğrenciye 'cinsel tacizde' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddeden Z. A.,
görevinden de uzaklaştırıldı.
28 Mayıs günü, Bandırma'da ilköğretim okulu öğrencisi Hüseyin Cevahir(13), bir grup çocuğun, 8 yaşındaki
kıza tecavüz ettiklerini öğrenince, ola
gerekçesiyle yaşları 11 ila 17 arasında değişen 8 kişiyi gözaltına aldı. Cevahir olayı şöyle anlattı: "Bir arkadaşım
bana mahalleden bir kıza tecavüz ettiklerini söyledi. Ben de gittim
bir abi bana gelip ‘Niye öğretmene söyledin?' dedi. Ben de ‘Söyledim işte!' cevabını verince ‘Tamam, sana bir
şey yapmayacağız.' dedi. Ertesi gün okul çıkışında, ağzımı kapatarak ziraat bahçesine götürdüler. Elb
soyduktan sonra üstümü tuzlayarak kemerlerle dövdüler. Gerisini hatırlamıyorum."

Ankara Beşevler'de bulunan Körler Okulu’nda, öğrencisini taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen
K.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görme özürlü
K.M'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine okula gelen Ahlak Büro Amirliği Cinsel Suçlar
Birimi uzmanları, konu hakkında araştırma yaptı. Okul müdürünün odasında olayı polislere anlatan
olarak kaldığı okulun etüt dersinden sonra öğretmeni K.M'nin kendisini nöbetçi öğretmen yatakhanesine
götürdüğünü ve cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Cinsel taciz suçlamalarını reddeden öğretmen, çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de, ailesinin 3 Haziran günü kaybolduğunu bildirdiği 13 yaşındaki
halde öldürülmüş olarak bulundu.

Aksaray’ın Taşpınar beldesinde seyyar satıcı Ahmet Ay (35) ile nikáhsız yaşayan Dudu Yavuz (33), 3 Haziran
günü, 1.5 yaşındaki kızı Elif’in ağlaması üzerine dövmeye başladı. Çocuğun kol ve bacaklarını hareket
ettiremediğini fark edince dayağa son veren ann
“Salıncaktan düştü” derken, muayene sonucu sağ bacağında iki, sol bacağı ile sol kolunda birer kırık bulunan
çocuğun dövüldüğü ortaya çıktı. Gözaltında, dayak iddialarını kabul etmeyen anne, se
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedaviye alınan küçük Elif’in henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı
belirtildi.

Isparta Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören T.K. (16) adlı genç kızla, Gazi Lisesi'nden arkadaşla
T.G. (17), amcasının oğlu M.A.G. (17) ve M.A.S. (17) adlı gençler, 9 Haziran günü fidye için kaçırdıkları T.K.
adlı genç kızın amcasının oğlu olan 8 yaşındaki Ömer Faruk K.'yı öldürdüler.

Denizli’de, ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi N.S. (16), 9 Ha
arkadaşları H.E.Y. (14), B.D. (14) ve M.K'nin (14) tecavüzüne uğradı. N.S'nin olayı önce ailesinden ve okul
idaresinden gizlediği ancak, şüpheli hareketlerinin babası tarafından fark edilmesi üzerine açıklam
kaldığı bildirildi. Tecavüzle suçlanan H.E.Y, B.D ve M.K yakalandı, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

19 Haziran günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Bayram Ünal; kızı Mahire Ünal’ın(1988), iki ay önce
Ramazan Türkaslan tarafından iş vaadiyle kandırılıp götürüldüğü Afyon’da bu kişinin tecavüzüne uğradığını ve
kimi kişilere satıldığı iddiasında bulunarak, hukuki yardım talebinde bulundu.

Sivas Yeşilyurt mahallesinde oturan ve 15 Haziran günü “Hastayım, doktora gidiyorum" diyerek e
Gülsen Taşçı (17), Kaleardı mahallesinde bulunan bir apartmanda, beş bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak
bulundu.
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yılında bir çok kişinin Zeynep'in aracılığıyla birçok kişinin defalaraca ilişkiye girdiği 2002 yılı içerisinde sanık
Zeynep'in aracılığı ile ücret karşılığı sanık Hasan Ç. ile ilişkiye girdiği, bu tarihten 2 ay sonra da dayısı
Süleyman A. tarafından kendi evinde zorla ırzına geçildiği anlaşılmakla; sanıkların yargılanmasının
mahkemenizce yapılarak cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." Sanıklar, "Aile efradına

ssir fiil ve reşit olmayan mağdurenin ırzına geçmekten" Iğdır Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanacak. F.S'nin teyzesi Zeynep T, TCK'nın 456/2, 201/b, 80, 414 /1
F.S'nin babası Fahrettin S, TCK'nın 478/2, 80; Sanık İshak T, Kemal Y, Mızrak A, Mehmet K, Mehmet S,
İbrahim S, Rıfat E, Hasan Ç, Abdulselam Y, Cengizhan A, Femil B, TCK'nın 414/1, 31, 33, 40; İ.A., Serkan D,
Fuat K, Süleyman A, Hamdullah B, TCK'nın 414/2, 33, 40; Kenan S ve Ahmet A TCK'nın 414/2, 31, 33, 2253;

TCK'nın 414/2, 31, 55/3, 40. maddelerinden ayrı ayrı yargılanacak. Sanıklar 2 Temmuz'da ilk

26 Mayıs günü, Ankara Batıkent'teki Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Z. A. (49),
ye 'cinsel tacizde' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddeden Z. A.,

28 Mayıs günü, Bandırma'da ilköğretim okulu öğrencisi Hüseyin Cevahir(13), bir grup çocuğun, 8 yaşındaki
kıza tecavüz ettiklerini öğrenince, olayı öğretmenine söylediği için kemerle dövüldü. Polis olaya karıştıkları
gerekçesiyle yaşları 11 ila 17 arasında değişen 8 kişiyi gözaltına aldı. Cevahir olayı şöyle anlattı: "Bir arkadaşım
bana mahalleden bir kıza tecavüz ettiklerini söyledi. Ben de gittim öğretmene anlattım. Daha sonra Özgür adında
bir abi bana gelip ‘Niye öğretmene söyledin?' dedi. Ben de ‘Söyledim işte!' cevabını verince ‘Tamam, sana bir
şey yapmayacağız.' dedi. Ertesi gün okul çıkışında, ağzımı kapatarak ziraat bahçesine götürdüler. Elb
soyduktan sonra üstümü tuzlayarak kemerlerle dövdüler. Gerisini hatırlamıyorum."

Beşevler'de bulunan Körler Okulu’nda, öğrencisini taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen
K.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görme özürlü kız öğrenci K.Ş’nin (12), okul müdürüne öğretmeni
K.M'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine okula gelen Ahlak Büro Amirliği Cinsel Suçlar
Birimi uzmanları, konu hakkında araştırma yaptı. Okul müdürünün odasında olayı polislere anlatan
olarak kaldığı okulun etüt dersinden sonra öğretmeni K.M'nin kendisini nöbetçi öğretmen yatakhanesine
götürdüğünü ve cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Cinsel taciz suçlamalarını reddeden öğretmen, çıkarıldığı

ak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de, ailesinin 3 Haziran günü kaybolduğunu bildirdiği 13 yaşındaki Ö. D.

Aksaray’ın Taşpınar beldesinde seyyar satıcı Ahmet Ay (35) ile nikáhsız yaşayan Dudu Yavuz (33), 3 Haziran
günü, 1.5 yaşındaki kızı Elif’in ağlaması üzerine dövmeye başladı. Çocuğun kol ve bacaklarını hareket
ettiremediğini fark edince dayağa son veren anne, küçük kızı gece yarısı hastaneye kaldırdı. Yavuz, kızı için
“Salıncaktan düştü” derken, muayene sonucu sağ bacağında iki, sol bacağı ile sol kolunda birer kırık bulunan
çocuğun dövüldüğü ortaya çıktı. Gözaltında, dayak iddialarını kabul etmeyen anne, sevk edildiği mahkemede
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedaviye alınan küçük Elif’in henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı

Isparta Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören T.K. (16) adlı genç kızla, Gazi Lisesi'nden arkadaşla
T.G. (17), amcasının oğlu M.A.G. (17) ve M.A.S. (17) adlı gençler, 9 Haziran günü fidye için kaçırdıkları T.K.
adlı genç kızın amcasının oğlu olan 8 yaşındaki Ömer Faruk K.'yı öldürdüler.

Denizli’de, ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi N.S. (16), 9 Haziran günü, sınıfta yalnız kaldığı sırada, sınıf
arkadaşları H.E.Y. (14), B.D. (14) ve M.K'nin (14) tecavüzüne uğradı. N.S'nin olayı önce ailesinden ve okul
idaresinden gizlediği ancak, şüpheli hareketlerinin babası tarafından fark edilmesi üzerine açıklam
kaldığı bildirildi. Tecavüzle suçlanan H.E.Y, B.D ve M.K yakalandı, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

19 Haziran günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Bayram Ünal; kızı Mahire Ünal’ın(1988), iki ay önce
vaadiyle kandırılıp götürüldüğü Afyon’da bu kişinin tecavüzüne uğradığını ve

kimi kişilere satıldığı iddiasında bulunarak, hukuki yardım talebinde bulundu.

Yeşilyurt mahallesinde oturan ve 15 Haziran günü “Hastayım, doktora gidiyorum" diyerek e
Gülsen Taşçı (17), Kaleardı mahallesinde bulunan bir apartmanda, beş bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak
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yılında bir çok kişinin Zeynep'in aracılığıyla birçok kişinin defalaraca ilişkiye girdiği 2002 yılı içerisinde sanık
ten 2 ay sonra da dayısı

Süleyman A. tarafından kendi evinde zorla ırzına geçildiği anlaşılmakla; sanıkların yargılanmasının
mahkemenizce yapılarak cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." Sanıklar, "Aile efradına

ssir fiil ve reşit olmayan mağdurenin ırzına geçmekten" Iğdır Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanacak. F.S'nin teyzesi Zeynep T, TCK'nın 456/2, 201/b, 80, 414 /1-2, 64, 80, 31, 33, 40;

rak A, Mehmet K, Mehmet S,
İbrahim S, Rıfat E, Hasan Ç, Abdulselam Y, Cengizhan A, Femil B, TCK'nın 414/1, 31, 33, 40; İ.A., Serkan D,
Fuat K, Süleyman A, Hamdullah B, TCK'nın 414/2, 33, 40; Kenan S ve Ahmet A TCK'nın 414/2, 31, 33, 2253;

TCK'nın 414/2, 31, 55/3, 40. maddelerinden ayrı ayrı yargılanacak. Sanıklar 2 Temmuz'da ilk

26 Mayıs günü, Ankara Batıkent'teki Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Z. A. (49),
ye 'cinsel tacizde' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddeden Z. A.,

28 Mayıs günü, Bandırma'da ilköğretim okulu öğrencisi Hüseyin Cevahir(13), bir grup çocuğun, 8 yaşındaki
yı öğretmenine söylediği için kemerle dövüldü. Polis olaya karıştıkları

gerekçesiyle yaşları 11 ila 17 arasında değişen 8 kişiyi gözaltına aldı. Cevahir olayı şöyle anlattı: "Bir arkadaşım
öğretmene anlattım. Daha sonra Özgür adında

bir abi bana gelip ‘Niye öğretmene söyledin?' dedi. Ben de ‘Söyledim işte!' cevabını verince ‘Tamam, sana bir
şey yapmayacağız.' dedi. Ertesi gün okul çıkışında, ağzımı kapatarak ziraat bahçesine götürdüler. Elbiselerimi

Beşevler'de bulunan Körler Okulu’nda, öğrencisini taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen
kız öğrenci K.Ş’nin (12), okul müdürüne öğretmeni

K.M'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine okula gelen Ahlak Büro Amirliği Cinsel Suçlar
Birimi uzmanları, konu hakkında araştırma yaptı. Okul müdürünün odasında olayı polislere anlatan K.Ş, yatılı
olarak kaldığı okulun etüt dersinden sonra öğretmeni K.M'nin kendisini nöbetçi öğretmen yatakhanesine
götürdüğünü ve cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Cinsel taciz suçlamalarını reddeden öğretmen, çıkarıldığı

Ö. D., el ve ayakları bağlı

Aksaray’ın Taşpınar beldesinde seyyar satıcı Ahmet Ay (35) ile nikáhsız yaşayan Dudu Yavuz (33), 3 Haziran
günü, 1.5 yaşındaki kızı Elif’in ağlaması üzerine dövmeye başladı. Çocuğun kol ve bacaklarını hareket

e, küçük kızı gece yarısı hastaneye kaldırdı. Yavuz, kızı için
“Salıncaktan düştü” derken, muayene sonucu sağ bacağında iki, sol bacağı ile sol kolunda birer kırık bulunan

vk edildiği mahkemede
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedaviye alınan küçük Elif’in henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı

Isparta Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören T.K. (16) adlı genç kızla, Gazi Lisesi'nden arkadaşları
T.G. (17), amcasının oğlu M.A.G. (17) ve M.A.S. (17) adlı gençler, 9 Haziran günü fidye için kaçırdıkları T.K.

ziran günü, sınıfta yalnız kaldığı sırada, sınıf
arkadaşları H.E.Y. (14), B.D. (14) ve M.K'nin (14) tecavüzüne uğradı. N.S'nin olayı önce ailesinden ve okul
idaresinden gizlediği ancak, şüpheli hareketlerinin babası tarafından fark edilmesi üzerine açıklamak zorunda
kaldığı bildirildi. Tecavüzle suçlanan H.E.Y, B.D ve M.K yakalandı, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

19 Haziran günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Bayram Ünal; kızı Mahire Ünal’ın(1988), iki ay önce
vaadiyle kandırılıp götürüldüğü Afyon’da bu kişinin tecavüzüne uğradığını ve

Yeşilyurt mahallesinde oturan ve 15 Haziran günü “Hastayım, doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan
Gülsen Taşçı (17), Kaleardı mahallesinde bulunan bir apartmanda, beş bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak
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Malatya'da 18 Haziran günü, balık avlamak bahanesiyle dere kenarına götürdüğü yeğeni Hasan Nacar'a (11)
tecavüz eden İsmail Zengin (18), daha sonra küçük çocuğu boğazını keserek öldürdükten sonra dereye attı.

İstanbul Pendik’te 25 Haziran günü, psikolojik tedavi gören Aziz Şengel, evinde geçirdiği kriz sonucu eşi Arzu
Şengel’in müdahalesine rağmen 3 yaşındaki kızı Melike Şengel’i b
kızı ağır yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan ve sokakta ağlarken bulunup jandarmaya teslim edilen R.Y. (14), büyük
dayısı Mehmet Gezer’in (34) kendisini şarkıcı yapma bahanesiyle 1 milyar lira
etti. (Hürriyet-14.07.2004)

Muş’ta ilköğretim okulu müdür yardımcısı Şahin Turan (27), yedinci sınıfa geçen öğrencisi E.A.’yı 5 Temmuz
günü kaçırdı. Ailenin başvurusuyla E.A.’yı aramak için ortak operasyon başlatan polis ve jandarma, 18 Temmuz
günü Turan’ı yakaladı. Öğretmen Turan, ‘
konulurken E.A. ailesine teslim edildi.

Adana'da öz kızı H.E.'ye (15) tecavüz edip, ondan bir erkek çocuğu olan İ.E. (44), 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına
çarptırıldı. Olay, Eylül 2003'te liseli H.E.'nin karnının büyümesiyle ortaya çıktı. H.E.'nin annesi de polise, eşinin
kızına tecavüz edip hamile bıraktığını ihbar etti. Tutuklanan İ.E. hakkında "15 yaşını bitirmeyen öz kızının
birden fazla ırzına geçmek" suçundan dava açı
okula gitmediğini belirten İ.E., "Okul yöneticileri 'Kızın okulun en kötü öğrencisi' dedi. Kendisine kızdım. Bir
tokat vurdum. Tecavüz etmedim" diye ifade verdi. Tedavi gören H.E. ise bab
söyledi. Dava sürerken, H.E. tedavi gördüğü hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. DNA testi sonucu, bebeğin,
İ.E'den olduğu yüzde 99.99 saptandı. Rapor sonucuna göre mahkeme, 16 Temmuz günü gerçekleşen duruşmada
İ.E'ye 17 yıl 6 ay ağır hapis cezası verdi.

Konya’nın Karatay ilçesinde cami imamı Mustafa Gültekin (65), Kuran öğrettiği ilköğretim öğrencisi 3 kıza
tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltın alındı. Camiye Kuran öğrenmeye gelen 9 yaşındaki E.A
H.B.G. ve aynı yaştaki T.B., yakınlarına, imamın kendilerine öpüşmeyi, doğumu ve evlenmeyi öğrettiğini
söylediler. Elle taciz ettiği iddiaları üzerine camiye giden Kadir Helvacı (32), imamı feci şekilde dövdü.
(Hürriyet-30.07.2004)

Kütahya'nın Osman Gazi Mahallesi'nde hamallık yapan Ferdi Demirci (22), evlenmek istediği 10 yaşındaki
A.N.'yi 28 Temmuz günü kaçırdı. Kızın babası Canip N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ferdi Demirci,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderild

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos günü, bütünleme kursunda kavga eden lise öğrencilerinden M.K. son
sınıfta okuyan Himmet Öksüz’ü bıçaklayarak öldürdü. M.K. polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem
10.08.04)

Afyon’un Şuhut ilçesinde, 14 yaşındaki S.N.K. isimli kız 10 Ağustos günü babası M.K.'ya ilçede yaşayan bazı
erkeklerin kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet K. Cumhuriyet Savcılığı'na
suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma
arasında değişen M.K, A.K., S.A., A.K., H.D., Y.T., A.K., H.B., H.D., gözaltına alındı. Zanlılar 12 Ağustos günü
çıkarıldıkları mahkemece, "15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek su
13.08.04)

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi köyünde 16 Ağustos günü, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi,
ilköğretim okulunun tuvaletinde tecavüz edildikten sonra boğulmuş olarak bulundu.

Manisa’da 6 Eylül günü, anne ve babası ayrı olan ve dedesi tarafından bakamadığı için 3 hafta önce Akhisar
Yetiştirme Yurdu'na teslim edilen ancak iki hafta sonra virane bir evde yaşamaya başlayan A.K. (15) isimli kız
çocuğu, 16 ile 18 yaşları arasındaki
üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, C.B. (17) adlı genç kız, 20 Ağustos günü ikinci kattaki evlerinin penceresinde
düşerek öldü. C.B.'nin, babası Ercan B. (34) tarafından dövüldüğü sırada kaçarken, pencereden düştüğü
belirlendi. Gözaltına alınan baba B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (Milliyet
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Malatya'da 18 Haziran günü, balık avlamak bahanesiyle dere kenarına götürdüğü yeğeni Hasan Nacar'a (11)
(18), daha sonra küçük çocuğu boğazını keserek öldürdükten sonra dereye attı.

İstanbul Pendik’te 25 Haziran günü, psikolojik tedavi gören Aziz Şengel, evinde geçirdiği kriz sonucu eşi Arzu
Şengel’in müdahalesine rağmen 3 yaşındaki kızı Melike Şengel’i balkondan aşağıya attı. 4. kattan atılan küçük

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan ve sokakta ağlarken bulunup jandarmaya teslim edilen R.Y. (14), büyük
dayısı Mehmet Gezer’in (34) kendisini şarkıcı yapma bahanesiyle 1 milyar liraya randevuevine sattığını iddia

Muş’ta ilköğretim okulu müdür yardımcısı Şahin Turan (27), yedinci sınıfa geçen öğrencisi E.A.’yı 5 Temmuz
günü kaçırdı. Ailenin başvurusuyla E.A.’yı aramak için ortak operasyon başlatan polis ve jandarma, 18 Temmuz
günü Turan’ı yakaladı. Öğretmen Turan, ‘küçük yaşta kızı kaçırmak’ suçundan tutuklanıp Muş Cezaevi’ne
konulurken E.A. ailesine teslim edildi. (Hürriyet-19.07.2004)

Adana'da öz kızı H.E.'ye (15) tecavüz edip, ondan bir erkek çocuğu olan İ.E. (44), 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına
y, Eylül 2003'te liseli H.E.'nin karnının büyümesiyle ortaya çıktı. H.E.'nin annesi de polise, eşinin

kızına tecavüz edip hamile bıraktığını ihbar etti. Tutuklanan İ.E. hakkında "15 yaşını bitirmeyen öz kızının
birden fazla ırzına geçmek" suçundan dava açıldı. Duruşmalarda İ.E. kızına tecavüz etmediğini iddia etti. Kızının
okula gitmediğini belirten İ.E., "Okul yöneticileri 'Kızın okulun en kötü öğrencisi' dedi. Kendisine kızdım. Bir
tokat vurdum. Tecavüz etmedim" diye ifade verdi. Tedavi gören H.E. ise babasının kendisine tecavüz ettiğini
söyledi. Dava sürerken, H.E. tedavi gördüğü hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. DNA testi sonucu, bebeğin,
İ.E'den olduğu yüzde 99.99 saptandı. Rapor sonucuna göre mahkeme, 16 Temmuz günü gerçekleşen duruşmada

yıl 6 ay ağır hapis cezası verdi. (Milliyet-20.07.2004)

Konya’nın Karatay ilçesinde cami imamı Mustafa Gültekin (65), Kuran öğrettiği ilköğretim öğrencisi 3 kıza
tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltın alındı. Camiye Kuran öğrenmeye gelen 9 yaşındaki E.A
H.B.G. ve aynı yaştaki T.B., yakınlarına, imamın kendilerine öpüşmeyi, doğumu ve evlenmeyi öğrettiğini
söylediler. Elle taciz ettiği iddiaları üzerine camiye giden Kadir Helvacı (32), imamı feci şekilde dövdü.

nın Osman Gazi Mahallesi'nde hamallık yapan Ferdi Demirci (22), evlenmek istediği 10 yaşındaki
A.N.'yi 28 Temmuz günü kaçırdı. Kızın babası Canip N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ferdi Demirci,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Zaman-30.07.2004)

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos günü, bütünleme kursunda kavga eden lise öğrencilerinden M.K. son
sınıfta okuyan Himmet Öksüz’ü bıçaklayarak öldürdü. M.K. polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem

uhut ilçesinde, 14 yaşındaki S.N.K. isimli kız 10 Ağustos günü babası M.K.'ya ilçede yaşayan bazı
erkeklerin kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet K. Cumhuriyet Savcılığı'na
suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında K.'nın, ilişkiye girdiği iddia edilen yaşları 17 ile 18
arasında değişen M.K, A.K., S.A., A.K., H.D., Y.T., A.K., H.B., H.D., gözaltına alındı. Zanlılar 12 Ağustos günü
çıkarıldıkları mahkemece, "15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan" tutuklandı. (Milliyet

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi köyünde 16 Ağustos günü, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi,
ilköğretim okulunun tuvaletinde tecavüz edildikten sonra boğulmuş olarak bulundu. (Sabah

Manisa’da 6 Eylül günü, anne ve babası ayrı olan ve dedesi tarafından bakamadığı için 3 hafta önce Akhisar
Yetiştirme Yurdu'na teslim edilen ancak iki hafta sonra virane bir evde yaşamaya başlayan A.K. (15) isimli kız
çocuğu, 16 ile 18 yaşları arasındaki 5 kişi tarafından kaçırılarak tecavüz edilmek istendi. Kız çocuğu ihbar
üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı. (Sabah-07.09.2004)

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, C.B. (17) adlı genç kız, 20 Ağustos günü ikinci kattaki evlerinin penceresinde
düşerek öldü. C.B.'nin, babası Ercan B. (34) tarafından dövüldüğü sırada kaçarken, pencereden düştüğü
belirlendi. Gözaltına alınan baba B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (Milliyet
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Malatya'da 18 Haziran günü, balık avlamak bahanesiyle dere kenarına götürdüğü yeğeni Hasan Nacar'a (11)
(18), daha sonra küçük çocuğu boğazını keserek öldürdükten sonra dereye attı.

İstanbul Pendik’te 25 Haziran günü, psikolojik tedavi gören Aziz Şengel, evinde geçirdiği kriz sonucu eşi Arzu
alkondan aşağıya attı. 4. kattan atılan küçük

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan ve sokakta ağlarken bulunup jandarmaya teslim edilen R.Y. (14), büyük
ya randevuevine sattığını iddia

Muş’ta ilköğretim okulu müdür yardımcısı Şahin Turan (27), yedinci sınıfa geçen öğrencisi E.A.’yı 5 Temmuz
günü kaçırdı. Ailenin başvurusuyla E.A.’yı aramak için ortak operasyon başlatan polis ve jandarma, 18 Temmuz

küçük yaşta kızı kaçırmak’ suçundan tutuklanıp Muş Cezaevi’ne

Adana'da öz kızı H.E.'ye (15) tecavüz edip, ondan bir erkek çocuğu olan İ.E. (44), 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına
y, Eylül 2003'te liseli H.E.'nin karnının büyümesiyle ortaya çıktı. H.E.'nin annesi de polise, eşinin

kızına tecavüz edip hamile bıraktığını ihbar etti. Tutuklanan İ.E. hakkında "15 yaşını bitirmeyen öz kızının
ldı. Duruşmalarda İ.E. kızına tecavüz etmediğini iddia etti. Kızının

okula gitmediğini belirten İ.E., "Okul yöneticileri 'Kızın okulun en kötü öğrencisi' dedi. Kendisine kızdım. Bir
asının kendisine tecavüz ettiğini

söyledi. Dava sürerken, H.E. tedavi gördüğü hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. DNA testi sonucu, bebeğin,
İ.E'den olduğu yüzde 99.99 saptandı. Rapor sonucuna göre mahkeme, 16 Temmuz günü gerçekleşen duruşmada

Konya’nın Karatay ilçesinde cami imamı Mustafa Gültekin (65), Kuran öğrettiği ilköğretim öğrencisi 3 kıza
tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltın alındı. Camiye Kuran öğrenmeye gelen 9 yaşındaki E.A., 8 yaşındaki
H.B.G. ve aynı yaştaki T.B., yakınlarına, imamın kendilerine öpüşmeyi, doğumu ve evlenmeyi öğrettiğini
söylediler. Elle taciz ettiği iddiaları üzerine camiye giden Kadir Helvacı (32), imamı feci şekilde dövdü.

nın Osman Gazi Mahallesi'nde hamallık yapan Ferdi Demirci (22), evlenmek istediği 10 yaşındaki
A.N.'yi 28 Temmuz günü kaçırdı. Kızın babası Canip N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ferdi Demirci,

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos günü, bütünleme kursunda kavga eden lise öğrencilerinden M.K. son
sınıfta okuyan Himmet Öksüz’ü bıçaklayarak öldürdü. M.K. polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem-

uhut ilçesinde, 14 yaşındaki S.N.K. isimli kız 10 Ağustos günü babası M.K.'ya ilçede yaşayan bazı
erkeklerin kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet K. Cumhuriyet Savcılığı'na

kapsamında K.'nın, ilişkiye girdiği iddia edilen yaşları 17 ile 18
arasında değişen M.K, A.K., S.A., A.K., H.D., Y.T., A.K., H.B., H.D., gözaltına alındı. Zanlılar 12 Ağustos günü

çundan" tutuklandı. (Milliyet-

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi köyünde 16 Ağustos günü, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi,
(Sabah-17.08.04)

Manisa’da 6 Eylül günü, anne ve babası ayrı olan ve dedesi tarafından bakamadığı için 3 hafta önce Akhisar
Yetiştirme Yurdu'na teslim edilen ancak iki hafta sonra virane bir evde yaşamaya başlayan A.K. (15) isimli kız

5 kişi tarafından kaçırılarak tecavüz edilmek istendi. Kız çocuğu ihbar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, C.B. (17) adlı genç kız, 20 Ağustos günü ikinci kattaki evlerinin penceresinden
düşerek öldü. C.B.'nin, babası Ercan B. (34) tarafından dövüldüğü sırada kaçarken, pencereden düştüğü
belirlendi. Gözaltına alınan baba B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (Milliyet-21. 08.2004)
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lise öğr
İlköğretim Okulu yanındaki boş arazide başı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. (Milliyet

İzmir’in Bornova İlçesi’nde lise ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Eren (16), 21 Ağustos günü ev
kesilerek ve vücudunun 90 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde, Saraykent İlçesi'ndeki evlerinden evden kaçan N.Z. (15) isimli kız çocuğu,
ilçede bulunan pastane sahibi Şahin Güneşdoğmuş (39)
Güneşdoğmuş (32) tarafıdan tecavüze uğradı. Emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul eden sanıklar,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (Hürriyet

Rize Kız Yetiştirme Yurdu’ndan uyumsuzluk nedeni
E.S. (15) isimli kardeşler, 23 Ağustos günü tartıştıkları S. O. İsimli kızı bıçakladılar. Yaralı kız hastaneye
kaldırılırken iki kardeş gözaltına alındı. (Birgün

Afyon Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdu’nda televizyon kanalı değiştirme nedeniyle iki grup arasında çıkan
kavgada S.A, S.S, İ.Ç ve S.K isimli çocuklar bıçakla yaralandılar. (Yeni Şafak

İzmir'in Bornova İlçesi'nde Sezai T. isimli kişi, oyun sırasında vücuduna döktüğü kolony
oğlu M.T.'nin (12) yanmasına neden olduğunu iddia ettiği E.K. (9) isimli çocuğu, 28 Ağustos günü sokakta
dövdükten sonra elbiselerini tutuşturmaya çalıştı. Sezai T. giysilerin alev almaması üzerine küçük çocuğu boş bir
arsanın ortasına götürdü ve arsa içindeki otları ateşe verdi. E.K. mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Olaydan
sonra kaçan Sezai T. bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Öldürmeye teşebbüs ve darp"
suçlarından mahkemeye sevk edilen T., tut

İstanbul Samandıra’da yaşayan ve bir süre önce eşi tarafından terk edilen Neslihan Yaşar (32) isimli kadın, 4
yaşındaki kızı Gülpembe’yi 23 Ağustos günü banyo yaptırdığı leğenin içinde boğarak öl
daha sonra bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. (Hürriyet

Kahramanmaraş'ta altını ıslattığı gerekçesiyle dövülen üç yaşındaki Şule Doğan, 28 Ağustos günü kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi. Şule'nin babası
Akbaba, küçük kızı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Kozan Yolu üzerinde bulunan buzdolabı tamirhanesinin sahibi Yusu
Volkan P., komşu dükkanda çıraklık yapan B. Ç. (13) ile M. K.’yi (10) ve kendi çırakları M.Y’yi “kendileri ile
dalga geçtikleri gerekçesiyle” dövdüler. Yusuf K., çıraklardan B.Ç’yi dövdükten sonra cep telefonları ile çıplak
fotoğraflarını çekerken, M.K. ise buzdolabına kapatıldı ve kaynak makinesiyle dolaba ısı verildi. M.T. de
patronu tarafından dövüldü. Çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine olay ortaya çıkarken, gözaltına
alınan Yusuf K. tutuklandı. (Birgün-

Adana’da Mehmet Damar (26), Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası’nda kalan zihinsel özürlü
S.E.’ye (13), ellerini bağlayıp silahla tehdit ederek tecavüz etti. 4 çocuklarını bakamadıkları için Çocuk
Yuvası’na veren Mehmet, 25 Eylül günü peşlerine
Olay, Aynur Damar’ın (23) olanları kız kardeşi Z.D.’ye (21) anlatmasıyla ortaya çıktı. S.E.’yi doktora götüren
Z.D., küçük kızın fiili livataya uğradığını raporla belgeledi ve eniştesini polis
suçlamayı reddederken eşi Aynur Damar’da olayı doğruladı. (Hürriyet

Iğdır'da M. T. (15) adlı kız çocuğunun fuhuş amaçlı pazarlandığını tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri 3 Eylül
günü gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında kızın annesi ve babasının da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Mahkeme heyeti, ifadeleri alınan Mehmet T, Minadiye T, B.B, A.G, A.Y. ve V.A'nın tutuklu yargılanmalarına
karar verdi. M. T'nin 2 yıldır para karşılığı fuhuş amacıyla pazar
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait yetiştirme yurtlarına yerleştirileceğini belirttiler. (Hürriyet

Adana’da 5 Eylül günü, bir apartmanın asansöründe 9 yaşındaki S.A.’yı bıçakla tehdit ederek
bulunan Duran Elçin, apartman sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Tecavüz ve cinsel taciz suçundan iki kez
hapse giren Duran Elçin’in (28), serbest kaldığı 1.5 yılda yaşları 6 ile 11 arasında değişen 10 kız çocuğuna cinsel
tacizde bulunduğu saptandı. Elçin’in verdiği bilgiler üzerine emniyete çağrılan 5 çocuk, tacizciyi teşhis ederken,
diğer mağdurlara ulaşılmaya çalışılıyor. (Hürriyet
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lise öğrencisi Sihat Aykut (16), 20 Ağustos günü Vali Erdoğan Gürbüz
İlköğretim Okulu yanındaki boş arazide başı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. (Milliyet

İzmir’in Bornova İlçesi’nde lise ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Eren (16), 21 Ağustos günü ev
kesilerek ve vücudunun 90 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. (Hürriyet-23.08.04)

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde, Saraykent İlçesi'ndeki evlerinden evden kaçan N.Z. (15) isimli kız çocuğu,
ilçede bulunan pastane sahibi Şahin Güneşdoğmuş (39) ile kardeşleri Harun Güneşdoğmuş (27) ve Adem
Güneşdoğmuş (32) tarafıdan tecavüze uğradı. Emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul eden sanıklar,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (Hürriyet-23.08.04)

Rize Kız Yetiştirme Yurdu’ndan uyumsuzluk nedeniyle Kilis Kız Yetiştirme Yurdu’na gönderilen E.S. (16) ve
E.S. (15) isimli kardeşler, 23 Ağustos günü tartıştıkları S. O. İsimli kızı bıçakladılar. Yaralı kız hastaneye
kaldırılırken iki kardeş gözaltına alındı. (Birgün-24.08.04)

irme Yurdu’nda televizyon kanalı değiştirme nedeniyle iki grup arasında çıkan
kavgada S.A, S.S, İ.Ç ve S.K isimli çocuklar bıçakla yaralandılar. (Yeni Şafak-26.08.04)

İzmir'in Bornova İlçesi'nde Sezai T. isimli kişi, oyun sırasında vücuduna döktüğü kolonyanın alev alması sonucu
oğlu M.T.'nin (12) yanmasına neden olduğunu iddia ettiği E.K. (9) isimli çocuğu, 28 Ağustos günü sokakta
dövdükten sonra elbiselerini tutuşturmaya çalıştı. Sezai T. giysilerin alev almaması üzerine küçük çocuğu boş bir

ına götürdü ve arsa içindeki otları ateşe verdi. E.K. mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Olaydan
sonra kaçan Sezai T. bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Öldürmeye teşebbüs ve darp"
suçlarından mahkemeye sevk edilen T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Sabah

İstanbul Samandıra’da yaşayan ve bir süre önce eşi tarafından terk edilen Neslihan Yaşar (32) isimli kadın, 4
yaşındaki kızı Gülpembe’yi 23 Ağustos günü banyo yaptırdığı leğenin içinde boğarak öl
daha sonra bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. (Hürriyet-24.08.04)

altını ıslattığı gerekçesiyle dövülen üç yaşındaki Şule Doğan, 28 Ağustos günü kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi. Şule'nin babası İsmail Doğan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi ve teyzesinin kızı Ayşegül
Akbaba, küçük kızı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sabah-29.08.04)

Adana’nın Yüreğir ilçesi Kozan Yolu üzerinde bulunan buzdolabı tamirhanesinin sahibi Yusu
Volkan P., komşu dükkanda çıraklık yapan B. Ç. (13) ile M. K.’yi (10) ve kendi çırakları M.Y’yi “kendileri ile
dalga geçtikleri gerekçesiyle” dövdüler. Yusuf K., çıraklardan B.Ç’yi dövdükten sonra cep telefonları ile çıplak

ını çekerken, M.K. ise buzdolabına kapatıldı ve kaynak makinesiyle dolaba ısı verildi. M.T. de
patronu tarafından dövüldü. Çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine olay ortaya çıkarken, gözaltına

-31.08.04)

a’da Mehmet Damar (26), Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası’nda kalan zihinsel özürlü
S.E.’ye (13), ellerini bağlayıp silahla tehdit ederek tecavüz etti. 4 çocuklarını bakamadıkları için Çocuk
Yuvası’na veren Mehmet, 25 Eylül günü peşlerine takılan zihinsel özürlü S.E.’yi evlerine götürüp tecavüz etti.
Olay, Aynur Damar’ın (23) olanları kız kardeşi Z.D.’ye (21) anlatmasıyla ortaya çıktı. S.E.’yi doktora götüren
Z.D., küçük kızın fiili livataya uğradığını raporla belgeledi ve eniştesini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Damar
suçlamayı reddederken eşi Aynur Damar’da olayı doğruladı. (Hürriyet-01.09.2004)

Iğdır'da M. T. (15) adlı kız çocuğunun fuhuş amaçlı pazarlandığını tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri 3 Eylül
rasyonda aralarında kızın annesi ve babasının da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti, ifadeleri alınan Mehmet T, Minadiye T, B.B, A.G, A.Y. ve V.A'nın tutuklu yargılanmalarına
karar verdi. M. T'nin 2 yıldır para karşılığı fuhuş amacıyla pazarlandığının tespit edildiğini kaydeden yetkililer,
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait yetiştirme yurtlarına yerleştirileceğini belirttiler. (Hürriyet

Adana’da 5 Eylül günü, bir apartmanın asansöründe 9 yaşındaki S.A.’yı bıçakla tehdit ederek
bulunan Duran Elçin, apartman sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Tecavüz ve cinsel taciz suçundan iki kez
hapse giren Duran Elçin’in (28), serbest kaldığı 1.5 yılda yaşları 6 ile 11 arasında değişen 10 kız çocuğuna cinsel

uğu saptandı. Elçin’in verdiği bilgiler üzerine emniyete çağrılan 5 çocuk, tacizciyi teşhis ederken,
diğer mağdurlara ulaşılmaya çalışılıyor. (Hürriyet-08.09.2004)
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encisi Sihat Aykut (16), 20 Ağustos günü Vali Erdoğan Gürbüz
İlköğretim Okulu yanındaki boş arazide başı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. (Milliyet-22.08.04)

İzmir’in Bornova İlçesi’nde lise ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Eren (16), 21 Ağustos günü evlerinde boğazı

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde, Saraykent İlçesi'ndeki evlerinden evden kaçan N.Z. (15) isimli kız çocuğu,
ile kardeşleri Harun Güneşdoğmuş (27) ve Adem

Güneşdoğmuş (32) tarafıdan tecavüze uğradı. Emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul eden sanıklar,

yle Kilis Kız Yetiştirme Yurdu’na gönderilen E.S. (16) ve
E.S. (15) isimli kardeşler, 23 Ağustos günü tartıştıkları S. O. İsimli kızı bıçakladılar. Yaralı kız hastaneye

irme Yurdu’nda televizyon kanalı değiştirme nedeniyle iki grup arasında çıkan

anın alev alması sonucu
oğlu M.T.'nin (12) yanmasına neden olduğunu iddia ettiği E.K. (9) isimli çocuğu, 28 Ağustos günü sokakta
dövdükten sonra elbiselerini tutuşturmaya çalıştı. Sezai T. giysilerin alev almaması üzerine küçük çocuğu boş bir

ına götürdü ve arsa içindeki otları ateşe verdi. E.K. mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Olaydan
sonra kaçan Sezai T. bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Öldürmeye teşebbüs ve darp"

(Sabah-29.08.04)

İstanbul Samandıra’da yaşayan ve bir süre önce eşi tarafından terk edilen Neslihan Yaşar (32) isimli kadın, 4
yaşındaki kızı Gülpembe’yi 23 Ağustos günü banyo yaptırdığı leğenin içinde boğarak öldürdü. Neslihan Yaşar

altını ıslattığı gerekçesiyle dövülen üç yaşındaki Şule Doğan, 28 Ağustos günü kaldırıldığı
İsmail Doğan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi ve teyzesinin kızı Ayşegül

29.08.04)

Adana’nın Yüreğir ilçesi Kozan Yolu üzerinde bulunan buzdolabı tamirhanesinin sahibi Yusuf K. (25) ve kalfası
Volkan P., komşu dükkanda çıraklık yapan B. Ç. (13) ile M. K.’yi (10) ve kendi çırakları M.Y’yi “kendileri ile
dalga geçtikleri gerekçesiyle” dövdüler. Yusuf K., çıraklardan B.Ç’yi dövdükten sonra cep telefonları ile çıplak

ını çekerken, M.K. ise buzdolabına kapatıldı ve kaynak makinesiyle dolaba ısı verildi. M.T. de
patronu tarafından dövüldü. Çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine olay ortaya çıkarken, gözaltına

a’da Mehmet Damar (26), Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası’nda kalan zihinsel özürlü
S.E.’ye (13), ellerini bağlayıp silahla tehdit ederek tecavüz etti. 4 çocuklarını bakamadıkları için Çocuk

takılan zihinsel özürlü S.E.’yi evlerine götürüp tecavüz etti.
Olay, Aynur Damar’ın (23) olanları kız kardeşi Z.D.’ye (21) anlatmasıyla ortaya çıktı. S.E.’yi doktora götüren

e ihbar etti. Gözaltına alınan Damar

Iğdır'da M. T. (15) adlı kız çocuğunun fuhuş amaçlı pazarlandığını tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri 3 Eylül
rasyonda aralarında kızın annesi ve babasının da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti, ifadeleri alınan Mehmet T, Minadiye T, B.B, A.G, A.Y. ve V.A'nın tutuklu yargılanmalarına
landığının tespit edildiğini kaydeden yetkililer,

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait yetiştirme yurtlarına yerleştirileceğini belirttiler. (Hürriyet-04.09.2004)

Adana’da 5 Eylül günü, bir apartmanın asansöründe 9 yaşındaki S.A.’yı bıçakla tehdit ederek cinsel tacizde
bulunan Duran Elçin, apartman sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Tecavüz ve cinsel taciz suçundan iki kez
hapse giren Duran Elçin’in (28), serbest kaldığı 1.5 yılda yaşları 6 ile 11 arasında değişen 10 kız çocuğuna cinsel

uğu saptandı. Elçin’in verdiği bilgiler üzerine emniyete çağrılan 5 çocuk, tacizciyi teşhis ederken,
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Beşiktaş Ortaköy’de 6 Eylül günü, evinin balkonundan imdat çığlığı atan 14 yaşındaki G.S. i
yerinden bıçaklanmış olarak bulundu. G.S., polise, eve gelen elektrikçinin kendisine tecavüz etmek istediğini,
karşı koyunca bıçakladığını belirtti.

İzmir'in Buca semtine Bağlı Akıncılar Mahallesi'nde Abdurrahman Aka (15
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aka'nın (15) Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Köyü nüfusuna
kayıtlı olduğu belirtildi. (13.09.2004

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen 3 kişi, 12 Eylül günü, 9 yaşındaki E.B.
etti. (Milliyet-14.09.2004)

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin Almanya'da kaybolan ve Adana'nın Kozan
ilçesinde el ve ayaklarından zincire vurularak çalıştırıldığı iddia edilen özürlü 13 yaşında
için jandarma ekipleri 15 Eylül günü Kozan ilçesine bağlı Arslanlı Köyü'ne baskın yaptı. Yaklaşık 400 askerin
katıldığı baskında, simsarların sokaklardan toplayıp Kozan'a bağlı Arslanlı köyündeki toprak ağalarına 500
milyon lira karşılığı sattığı, 4'ü çocuk ve çoğu zihinsel engelli 18 kişi, ahırlardan kurtarıldı. 13
zihinsel engellileri çalıştırdıkları için gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı. Engellilerin aileleri hakkında da
bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıktı. Jandarmada ifadeleri alınan bu kişiler, 24 saat ağalarına hizmet ettiklerini,
her türlü işi yaptıklarını ve karşılığında para alamadıklarını belirttiler. Aralarında zihinsel engellilerin de
bulunduğu 15 kişi Adana Huzurevi'ne, üç çocuk da Adana
Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana'da sokaklardan bulunup köylerde köle gibi çalıştırılan çoğu zihinsel engelli 4'ü
çocuk 19 kişi, Valilik tarafından korumaya alındı. Bu kişilerin çalıştırıldığı Arslanlı köyünde çiftçili
yakını tutuklanan Halil Topaloğlu, "Evlerimizde 350 yıldır bu şekilde işçiler gelir ve çalışır. Daha önce de
jandarma ekipleri bunları gördü. Ancak o zaman bunun suç olduğuyla ilgili bir şey söylemediler" dedi.
Operasyonun ardından çevre köylerde istihbarat çalışması başlatan jandarma, 1 Eylül günü İmamoğlu'na bağlı
Sokutaş Köyü'ne de baskın düzenledi. Çoban olarak çalıştırıldıkları öne sürülen Ahmet Demir, Hüseyin Zeytin,
Rahmi Eroğlu, Niyazi Polat ve M.A. ile adı açıklanmayan bir kişiyi kurta
aldı. Çobanlardan dördü maaşla ikisi ise zorla çalıştırıldıklarını belirtti. (Radikal
18.09.2004) (Milliyet-17.09.2004) (Radikal

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu köyünde 17 Eylül günü, G.K. (11) ile E.K. (13) arasında cep telefonu
nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla kardeşini korkutmak isteyen G.K. ablasını kasığından bıçaklayarak öldürdü.
Savcılık, jandarma tarafından gözlem altına alınan G. K.'nın, yaşının
edilmesine karar verdi. (Sabah-18.09.2004)

Samsun'da Yenidoğan Mahallesi'nde oturan G.Y. (14), annesi bir ay önce Gaziantep'e gidince babası Muzaffer
Y.'nin (55), arkadaşı Davut Çelebi'nin evinde kendisini para karşı
Bugüne kadar 7 erkekle 150'şer dolar karşlığında birlikte olduğunu söyleyen Y., "Cinsel ilişkiye girmediğimde
hem Davut hem de babam beni dövüyordu. Durum ortaya çıkınca babam kaçtı" dedi. (Milliyet

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Eylül günü, gezmek için evinden çıkan Mustafa Toprak (14), boş bir arazide
madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. (Milliyet

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde 1 Ekim günü lise ö
öğrenci yaralandı. (BİRGÜN-02.10.04)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1 Ekim günü yine lise öğrencileri arasında çıkan kavgada Yılmaz, Metin,
Muhammed, Erdal, Ozan, Engin ve Çiğdem isimli öğrenci

Bolu’da, anne ve babası tarafından “Merdivenden düştü” denilerek hastaneye getirilen 3.5 yaşındaki S.A’nın
dövüldüğü ortaya çıktı. Çocuğun muayenesini yapan doktor, merdivenden düştüğü iddia edilen S.A.'nın,
vücudunda çok sayıda darp izi, diş izi ve morluk olduğunu tespit edince, olayı polise ihbar etti. Hastaneye gelen
Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çocuğu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müşahede
altına alınan S.'nin tıpta 'Dövülmüş Çocuk Sendromu'
Uzmanı Dr. Savaş Tunay, "Bizim tespitlerimize göre çocuğun vücudunda genel bir vücut travması, kol ve
bacaklarında bariz morluklar ve diş izleri tespit edildi. Bahsettiğim noktalarda, ısırıldığını or
barizlezyonlar var. Bunlar özellikle bacaklarda daha belirgin" dedi. Çocuk, annesinin kendisinin sürekli
dövdüğünü belirterek, "Annem beni döverken, babamda beni ısırıyordu. Bana yemek vermiyorlardı" dedi. Bolu
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören S.'yi geçici olarak koruma altına
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Beşiktaş Ortaköy’de 6 Eylül günü, evinin balkonundan imdat çığlığı atan 14 yaşındaki G.S. i
yerinden bıçaklanmış olarak bulundu. G.S., polise, eve gelen elektrikçinin kendisine tecavüz etmek istediğini,

(Hürriyet-07.09.2004)

İzmir'in Buca semtine Bağlı Akıncılar Mahallesi'nde Abdurrahman Aka (15) adlı çocuk, 12 Eylül günü 32
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aka'nın (15) Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Köyü nüfusuna
kayıtlı olduğu belirtildi. (13.09.2004-DIHA)

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen 3 kişi, 12 Eylül günü, 9 yaşındaki E.B.'ye kaçırdıkları bağ evinde tecavüz

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin Almanya'da kaybolan ve Adana'nın Kozan
ilçesinde el ve ayaklarından zincire vurularak çalıştırıldığı iddia edilen özürlü 13 yaşında
için jandarma ekipleri 15 Eylül günü Kozan ilçesine bağlı Arslanlı Köyü'ne baskın yaptı. Yaklaşık 400 askerin

imsarların sokaklardan toplayıp Kozan'a bağlı Arslanlı köyündeki toprak ağalarına 500
karşılığı sattığı, 4'ü çocuk ve çoğu zihinsel engelli 18 kişi, ahırlardan kurtarıldı. 13

zihinsel engellileri çalıştırdıkları için gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı. Engellilerin aileleri hakkında da
aya çıktı. Jandarmada ifadeleri alınan bu kişiler, 24 saat ağalarına hizmet ettiklerini,

her türlü işi yaptıklarını ve karşılığında para alamadıklarını belirttiler. Aralarında zihinsel engellilerin de
bulunduğu 15 kişi Adana Huzurevi'ne, üç çocuk da Adana Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube
Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana'da sokaklardan bulunup köylerde köle gibi çalıştırılan çoğu zihinsel engelli 4'ü
çocuk 19 kişi, Valilik tarafından korumaya alındı. Bu kişilerin çalıştırıldığı Arslanlı köyünde çiftçili
yakını tutuklanan Halil Topaloğlu, "Evlerimizde 350 yıldır bu şekilde işçiler gelir ve çalışır. Daha önce de
jandarma ekipleri bunları gördü. Ancak o zaman bunun suç olduğuyla ilgili bir şey söylemediler" dedi.

rde istihbarat çalışması başlatan jandarma, 1 Eylül günü İmamoğlu'na bağlı
Sokutaş Köyü'ne de baskın düzenledi. Çoban olarak çalıştırıldıkları öne sürülen Ahmet Demir, Hüseyin Zeytin,
Rahmi Eroğlu, Niyazi Polat ve M.A. ile adı açıklanmayan bir kişiyi kurtaran jandarma, 10 köylüyü de gözaltına
aldı. Çobanlardan dördü maaşla ikisi ise zorla çalıştırıldıklarını belirtti. (Radikal-

17.09.2004) (Radikal-16.09.2004) (Radikal-18.09.2004)

Abdioğlu köyünde 17 Eylül günü, G.K. (11) ile E.K. (13) arasında cep telefonu
nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla kardeşini korkutmak isteyen G.K. ablasını kasığından bıçaklayarak öldürdü.
Savcılık, jandarma tarafından gözlem altına alınan G. K.'nın, yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim

18.09.2004)

Samsun'da Yenidoğan Mahallesi'nde oturan G.Y. (14), annesi bir ay önce Gaziantep'e gidince babası Muzaffer
Y.'nin (55), arkadaşı Davut Çelebi'nin evinde kendisini para karşılığında erkeklere pazarladığını iddia etti.
Bugüne kadar 7 erkekle 150'şer dolar karşlığında birlikte olduğunu söyleyen Y., "Cinsel ilişkiye girmediğimde
hem Davut hem de babam beni dövüyordu. Durum ortaya çıkınca babam kaçtı" dedi. (Milliyet

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Eylül günü, gezmek için evinden çıkan Mustafa Toprak (14), boş bir arazide
madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. (Milliyet-

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde 1 Ekim günü lise öğrencileri arasında çıkan tartışmada Levent Çalan (18) isimli
02.10.04)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1 Ekim günü yine lise öğrencileri arasında çıkan kavgada Yılmaz, Metin,
Muhammed, Erdal, Ozan, Engin ve Çiğdem isimli öğrenciler yaralandı. BİRGÜN-02.10.04)

Bolu’da, anne ve babası tarafından “Merdivenden düştü” denilerek hastaneye getirilen 3.5 yaşındaki S.A’nın
dövüldüğü ortaya çıktı. Çocuğun muayenesini yapan doktor, merdivenden düştüğü iddia edilen S.A.'nın,

ayıda darp izi, diş izi ve morluk olduğunu tespit edince, olayı polise ihbar etti. Hastaneye gelen
Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çocuğu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müşahede
altına alınan S.'nin tıpta 'Dövülmüş Çocuk Sendromu' diye bilinen bir sendrom geçirdiğini ifade eden Ortopedi
Uzmanı Dr. Savaş Tunay, "Bizim tespitlerimize göre çocuğun vücudunda genel bir vücut travması, kol ve
bacaklarında bariz morluklar ve diş izleri tespit edildi. Bahsettiğim noktalarda, ısırıldığını or
barizlezyonlar var. Bunlar özellikle bacaklarda daha belirgin" dedi. Çocuk, annesinin kendisinin sürekli
dövdüğünü belirterek, "Annem beni döverken, babamda beni ısırıyordu. Bana yemek vermiyorlardı" dedi. Bolu

zet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören S.'yi geçici olarak koruma altına
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Beşiktaş Ortaköy’de 6 Eylül günü, evinin balkonundan imdat çığlığı atan 14 yaşındaki G.S. isimli kız, 5
yerinden bıçaklanmış olarak bulundu. G.S., polise, eve gelen elektrikçinin kendisine tecavüz etmek istediğini,

) adlı çocuk, 12 Eylül günü 32
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aka'nın (15) Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Köyü nüfusuna

'ye kaçırdıkları bağ evinde tecavüz

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin Almanya'da kaybolan ve Adana'nın Kozan
ilçesinde el ve ayaklarından zincire vurularak çalıştırıldığı iddia edilen özürlü 13 yaşındaki bir çocuğu bulmak
için jandarma ekipleri 15 Eylül günü Kozan ilçesine bağlı Arslanlı Köyü'ne baskın yaptı. Yaklaşık 400 askerin

imsarların sokaklardan toplayıp Kozan'a bağlı Arslanlı köyündeki toprak ağalarına 500
karşılığı sattığı, 4'ü çocuk ve çoğu zihinsel engelli 18 kişi, ahırlardan kurtarıldı. 13 - 65 yaşlarındaki

zihinsel engellileri çalıştırdıkları için gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı. Engellilerin aileleri hakkında da
aya çıktı. Jandarmada ifadeleri alınan bu kişiler, 24 saat ağalarına hizmet ettiklerini,

her türlü işi yaptıklarını ve karşılığında para alamadıklarını belirttiler. Aralarında zihinsel engellilerin de
Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube

Müdürlüğü'ne gönderildi. Adana'da sokaklardan bulunup köylerde köle gibi çalıştırılan çoğu zihinsel engelli 4'ü
çocuk 19 kişi, Valilik tarafından korumaya alındı. Bu kişilerin çalıştırıldığı Arslanlı köyünde çiftçilik yapan ve 7
yakını tutuklanan Halil Topaloğlu, "Evlerimizde 350 yıldır bu şekilde işçiler gelir ve çalışır. Daha önce de
jandarma ekipleri bunları gördü. Ancak o zaman bunun suç olduğuyla ilgili bir şey söylemediler" dedi.

rde istihbarat çalışması başlatan jandarma, 1 Eylül günü İmamoğlu'na bağlı
Sokutaş Köyü'ne de baskın düzenledi. Çoban olarak çalıştırıldıkları öne sürülen Ahmet Demir, Hüseyin Zeytin,

ran jandarma, 10 köylüyü de gözaltına
-22.09.2004) (Milliyet-

Abdioğlu köyünde 17 Eylül günü, G.K. (11) ile E.K. (13) arasında cep telefonu
nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla kardeşini korkutmak isteyen G.K. ablasını kasığından bıçaklayarak öldürdü.

küçük olması nedeniyle ailesine teslim

Samsun'da Yenidoğan Mahallesi'nde oturan G.Y. (14), annesi bir ay önce Gaziantep'e gidince babası Muzaffer
lığında erkeklere pazarladığını iddia etti.

Bugüne kadar 7 erkekle 150'şer dolar karşlığında birlikte olduğunu söyleyen Y., "Cinsel ilişkiye girmediğimde
hem Davut hem de babam beni dövüyordu. Durum ortaya çıkınca babam kaçtı" dedi. (Milliyet-23.09.2004)

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Eylül günü, gezmek için evinden çıkan Mustafa Toprak (14), boş bir arazide
-01.10.2004)

ğrencileri arasında çıkan tartışmada Levent Çalan (18) isimli

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1 Ekim günü yine lise öğrencileri arasında çıkan kavgada Yılmaz, Metin,
02.10.04)

Bolu’da, anne ve babası tarafından “Merdivenden düştü” denilerek hastaneye getirilen 3.5 yaşındaki S.A’nın
dövüldüğü ortaya çıktı. Çocuğun muayenesini yapan doktor, merdivenden düştüğü iddia edilen S.A.'nın,

ayıda darp izi, diş izi ve morluk olduğunu tespit edince, olayı polise ihbar etti. Hastaneye gelen
Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çocuğu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müşahede

diye bilinen bir sendrom geçirdiğini ifade eden Ortopedi
Uzmanı Dr. Savaş Tunay, "Bizim tespitlerimize göre çocuğun vücudunda genel bir vücut travması, kol ve
bacaklarında bariz morluklar ve diş izleri tespit edildi. Bahsettiğim noktalarda, ısırıldığını ortaya koyan
barizlezyonlar var. Bunlar özellikle bacaklarda daha belirgin" dedi. Çocuk, annesinin kendisinin sürekli
dövdüğünü belirterek, "Annem beni döverken, babamda beni ısırıyordu. Bana yemek vermiyorlardı" dedi. Bolu

zet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören S.'yi geçici olarak koruma altına



105 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

alırken, velayetinin anne ve babasından alınması için Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme,
sosyal hizmet uzmanları ve doktorların raporlarını inceleyerek S. ve
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verilmesini kararlaştırdı. (Radikal
02.10.2004)

Bursa'da 7 Ekim günü, 6 aylık bir bebek babası Şükrü Acar (33) tarafından dövülerek hastanelik e
şikayeti üzerine baba Acar (33) gözaltında, olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini iddia etti.
(Zaman-10.10.04)

Antalya Kızıltoprak Mahallesi'nde 7 Ekim günü, 7 yaşındaki Mirim Yılmaz isimli kız çocuğu tecavüze
uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Mirim Yılmaz'ın, arkadaşının babası Yusuf Kıncı (44) tarafından
öldürüldüğü belirlendi. (Sabah-09.10.04)

Antalya Alanya'da 11 Ekim günü, “markete gidiyorum” diye annesinin yanından ayrıldıktan sonra bir daha
kendisinden haber alınamayan Alman turist Lisa Eder (11), ormanlık bir alanda boğularak öldürülmüş olarak
bulundu. Lisa Eder’in, Bülent Gülbay isimli kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gülbay tutuklandı. (Hürriyet
15.10.04) (Milliyet-12.10.04)

Burdur'un Gölhisar İlçesi Yusufça beldesinde 12 Ekim günü, baba Samin Ö. (47) tartıştığı oğlu Çağlayan Ö’yü
(13) av tüfeğiyle ağır yaraladı. (Yeni Şafak

5 yıl önce 11 yaşındaki kız çocuğu S.Ü. ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle aralarında devlet memurları
esnafın da bulunduğu 2’si tutuklu 12 kişinin yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Ekim günü
başlandı. Duruşmaya haklarında ‘fiile mukavemet edemeyecek mağdure ile ilişki kurmak’,’reşit olmayan
mağdure ile tehdit kullanarak ilişki kurmak’
katıldı. 11 yaşındaki kızkardeşinin, kocası M.Ç. ile cinsel ilişkiye girmesine gözyumduğu iddiasıyla aynı davada
sanık olarak yargılanan abla S.Ç, “Annem küçükken beni de satardı, evlendi
savcısı, abla S.Ç’nin de mahkeme sırasında tutuklanmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti S.Ç’yi tutuklamadı.
5 yıl önce 11 yaşındaki öz kızını erkeklere pazarladığı iddia edilen anne G.Ü. ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme G.Ü. hakkında tutuklama kararı çıkarttı. G.Ü’nün uzun zamandır kayıp olduğu belirtilirken, boşandığı
eski eşi hakında şikayette bulunan baba N.Ü. ise, kızının kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi.
Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyelerinin reddine, i
kurumuna sevkine karar verip duruşmayı erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eylül ayında açtığı
soruşturma çerçevesinde S.Ü. ile ilişkiye girdikleri tesbit edilen A.E, A.Y, O.K, H.A, M.Y’yi tutuklamı
sanıklardan O.K, H.A. ile A.Y. 11 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

Konya'nın Ilgın ilçesi Ağlar köyünde yaşayan Ayten Cesur (35), 15 Ekim günü bilinmeyen bir nedenle önce
büyük kızı Hasibe'yi (11) 17 yerinden, 8 ya
bıçakla ağır yaraladı. Ayten Cesur, kızlarının ardından, kendini de kolundan ve karnından bıçakladı. (aa)
(Hürriyet-16.10.04)

Adana Anadolu İlköğretim Okulu’nda 18 Ekim günü, aileleri arası
öğrencileri K.U. (12) ile M.A. (12) okulun bahçesinde tartıştı. K.U. daha sonra yanında getirdiği tabancayla ateş
ederek M.A.’yı başından vurarak öldürdü. Olay sonrası 14 yaşındaki K.U. ile olaya azmettiren babas
Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (Hürriyet

Balıkesir Erdek'e bağlı Kestanelik Köyü İlköğretim Okulu'nda bir kız öğrencinin ailesi, öğretmen hakkında taciz
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. O
ağlaması üzerine ortaya çıktı. Anne çocuğunun “Öğretmenim benim dudaklarımdan öpüyor. Artık okula gitmek
istemiyorum” demesi üzerine, hemen komşusu olan diğer öğrenci velilerine koştu. Diğer v
sordukları çocuklarının öğretmenlerinden benzer yaklaşımlar gördüğünü anlatması üzerine, 9 öğrenci velisi
jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Jandarma durumu Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na bildirirken 25
yıllık öğretmen K.A. gözaltına alındı. 7 çocuğun ifadesi alınırken, iki çocuğun şok nedeniyle ifade veremediği
öğrenildi. Çocukların bazıları, verdikleri bilgiler üzerine Erdek Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. Bu
çocuklarla ilgili tecavüz bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Soruşt
atıldığını iddia etti. Ancak öğrencilerin ifadelerinin birbirini tutması sonucu tutuklanarak Erdek Cezaevi'ne
konuldu. (Sabah-20.10.04)
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alırken, velayetinin anne ve babasından alınması için Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme,
sosyal hizmet uzmanları ve doktorların raporlarını inceleyerek S. ve ağabeyi İ.'nin velayetinin aileden alınıp
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verilmesini kararlaştırdı. (Radikal-27.10.04) (Radikal

Bursa'da 7 Ekim günü, 6 aylık bir bebek babası Şükrü Acar (33) tarafından dövülerek hastanelik e
şikayeti üzerine baba Acar (33) gözaltında, olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini iddia etti.

Antalya Kızıltoprak Mahallesi'nde 7 Ekim günü, 7 yaşındaki Mirim Yılmaz isimli kız çocuğu tecavüze
an sonra bıçaklanarak öldürüldü. Mirim Yılmaz'ın, arkadaşının babası Yusuf Kıncı (44) tarafından

09.10.04)

Antalya Alanya'da 11 Ekim günü, “markete gidiyorum” diye annesinin yanından ayrıldıktan sonra bir daha
ber alınamayan Alman turist Lisa Eder (11), ormanlık bir alanda boğularak öldürülmüş olarak

bulundu. Lisa Eder’in, Bülent Gülbay isimli kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gülbay tutuklandı. (Hürriyet

İlçesi Yusufça beldesinde 12 Ekim günü, baba Samin Ö. (47) tartıştığı oğlu Çağlayan Ö’yü
(13) av tüfeğiyle ağır yaraladı. (Yeni Şafak-13.10.04)

5 yıl önce 11 yaşındaki kız çocuğu S.Ü. ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle aralarında devlet memurları
esnafın da bulunduğu 2’si tutuklu 12 kişinin yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Ekim günü
başlandı. Duruşmaya haklarında ‘fiile mukavemet edemeyecek mağdure ile ilişki kurmak’,’reşit olmayan
mağdure ile tehdit kullanarak ilişki kurmak’, ‘yardım ve yataklık etmek’ suçlarından dava açılan 12 sanıktan üçü
katıldı. 11 yaşındaki kızkardeşinin, kocası M.Ç. ile cinsel ilişkiye girmesine gözyumduğu iddiasıyla aynı davada
sanık olarak yargılanan abla S.Ç, “Annem küçükken beni de satardı, evlendim kurtuldum” dedi. Duruşma
savcısı, abla S.Ç’nin de mahkeme sırasında tutuklanmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti S.Ç’yi tutuklamadı.
5 yıl önce 11 yaşındaki öz kızını erkeklere pazarladığı iddia edilen anne G.Ü. ise duruşmaya katılmadı.

akkında tutuklama kararı çıkarttı. G.Ü’nün uzun zamandır kayıp olduğu belirtilirken, boşandığı
eski eşi hakında şikayette bulunan baba N.Ü. ise, kızının kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi.
Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyelerinin reddine, iktidarsız olduğunu iddia eden sanık A.E’nin adli tıp
kurumuna sevkine karar verip duruşmayı erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eylül ayında açtığı
soruşturma çerçevesinde S.Ü. ile ilişkiye girdikleri tesbit edilen A.E, A.Y, O.K, H.A, M.Y’yi tutuklamı
sanıklardan O.K, H.A. ile A.Y. 11 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı. (Hürriyet

Konya'nın Ilgın ilçesi Ağlar köyünde yaşayan Ayten Cesur (35), 15 Ekim günü bilinmeyen bir nedenle önce
büyük kızı Hasibe'yi (11) 17 yerinden, 8 yaşındaki Emine'yi 4 yerinden, 3 yaşındaki Halime'yi ise 5 yerinden
bıçakla ağır yaraladı. Ayten Cesur, kızlarının ardından, kendini de kolundan ve karnından bıçakladı. (aa)

Adana Anadolu İlköğretim Okulu’nda 18 Ekim günü, aileleri arasında kan davası bulunduğu öğrenilen 7. sınıf
öğrencileri K.U. (12) ile M.A. (12) okulun bahçesinde tartıştı. K.U. daha sonra yanında getirdiği tabancayla ateş
ederek M.A.’yı başından vurarak öldürdü. Olay sonrası 14 yaşındaki K.U. ile olaya azmettiren babas
Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (Hürriyet-22.10.04) (Zaman-19.10.04)

Balıkesir Erdek'e bağlı Kestanelik Köyü İlköğretim Okulu'nda bir kız öğrencinin ailesi, öğretmen hakkında taciz
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay, 8 yaşındaki kız öğrenci A.K.'nin okula gitmek istememesi ve sürekli
ağlaması üzerine ortaya çıktı. Anne çocuğunun “Öğretmenim benim dudaklarımdan öpüyor. Artık okula gitmek
istemiyorum” demesi üzerine, hemen komşusu olan diğer öğrenci velilerine koştu. Diğer v
sordukları çocuklarının öğretmenlerinden benzer yaklaşımlar gördüğünü anlatması üzerine, 9 öğrenci velisi
jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Jandarma durumu Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na bildirirken 25

na alındı. 7 çocuğun ifadesi alınırken, iki çocuğun şok nedeniyle ifade veremediği
öğrenildi. Çocukların bazıları, verdikleri bilgiler üzerine Erdek Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. Bu
çocuklarla ilgili tecavüz bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Soruşturması süren öğretmen ise, kendisine iftira
atıldığını iddia etti. Ancak öğrencilerin ifadelerinin birbirini tutması sonucu tutuklanarak Erdek Cezaevi'ne
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alırken, velayetinin anne ve babasından alınması için Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme,
ağabeyi İ.'nin velayetinin aileden alınıp
27.10.04) (Radikal-20.10.04) (Radikal-

Bursa'da 7 Ekim günü, 6 aylık bir bebek babası Şükrü Acar (33) tarafından dövülerek hastanelik edildi. Annenin
şikayeti üzerine baba Acar (33) gözaltında, olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini iddia etti.

Antalya Kızıltoprak Mahallesi'nde 7 Ekim günü, 7 yaşındaki Mirim Yılmaz isimli kız çocuğu tecavüze
an sonra bıçaklanarak öldürüldü. Mirim Yılmaz'ın, arkadaşının babası Yusuf Kıncı (44) tarafından

Antalya Alanya'da 11 Ekim günü, “markete gidiyorum” diye annesinin yanından ayrıldıktan sonra bir daha
ber alınamayan Alman turist Lisa Eder (11), ormanlık bir alanda boğularak öldürülmüş olarak

bulundu. Lisa Eder’in, Bülent Gülbay isimli kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gülbay tutuklandı. (Hürriyet-

İlçesi Yusufça beldesinde 12 Ekim günü, baba Samin Ö. (47) tartıştığı oğlu Çağlayan Ö’yü

5 yıl önce 11 yaşındaki kız çocuğu S.Ü. ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle aralarında devlet memurları ve
esnafın da bulunduğu 2’si tutuklu 12 kişinin yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Ekim günü
başlandı. Duruşmaya haklarında ‘fiile mukavemet edemeyecek mağdure ile ilişki kurmak’,’reşit olmayan

, ‘yardım ve yataklık etmek’ suçlarından dava açılan 12 sanıktan üçü
katıldı. 11 yaşındaki kızkardeşinin, kocası M.Ç. ile cinsel ilişkiye girmesine gözyumduğu iddiasıyla aynı davada

m kurtuldum” dedi. Duruşma
savcısı, abla S.Ç’nin de mahkeme sırasında tutuklanmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti S.Ç’yi tutuklamadı.
5 yıl önce 11 yaşındaki öz kızını erkeklere pazarladığı iddia edilen anne G.Ü. ise duruşmaya katılmadı.

akkında tutuklama kararı çıkarttı. G.Ü’nün uzun zamandır kayıp olduğu belirtilirken, boşandığı
eski eşi hakında şikayette bulunan baba N.Ü. ise, kızının kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

ktidarsız olduğunu iddia eden sanık A.E’nin adli tıp
kurumuna sevkine karar verip duruşmayı erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eylül ayında açtığı
soruşturma çerçevesinde S.Ü. ile ilişkiye girdikleri tesbit edilen A.E, A.Y, O.K, H.A, M.Y’yi tutuklamış,

(Hürriyet-15.10.04)

Konya'nın Ilgın ilçesi Ağlar köyünde yaşayan Ayten Cesur (35), 15 Ekim günü bilinmeyen bir nedenle önce
şındaki Emine'yi 4 yerinden, 3 yaşındaki Halime'yi ise 5 yerinden

bıçakla ağır yaraladı. Ayten Cesur, kızlarının ardından, kendini de kolundan ve karnından bıçakladı. (aa)

nda kan davası bulunduğu öğrenilen 7. sınıf
öğrencileri K.U. (12) ile M.A. (12) okulun bahçesinde tartıştı. K.U. daha sonra yanında getirdiği tabancayla ateş
ederek M.A.’yı başından vurarak öldürdü. Olay sonrası 14 yaşındaki K.U. ile olaya azmettiren babası S.U. 21

19.10.04)

Balıkesir Erdek'e bağlı Kestanelik Köyü İlköğretim Okulu'nda bir kız öğrencinin ailesi, öğretmen hakkında taciz
şındaki kız öğrenci A.K.'nin okula gitmek istememesi ve sürekli

ağlaması üzerine ortaya çıktı. Anne çocuğunun “Öğretmenim benim dudaklarımdan öpüyor. Artık okula gitmek
istemiyorum” demesi üzerine, hemen komşusu olan diğer öğrenci velilerine koştu. Diğer veliler de durumu
sordukları çocuklarının öğretmenlerinden benzer yaklaşımlar gördüğünü anlatması üzerine, 9 öğrenci velisi
jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Jandarma durumu Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na bildirirken 25

na alındı. 7 çocuğun ifadesi alınırken, iki çocuğun şok nedeniyle ifade veremediği
öğrenildi. Çocukların bazıları, verdikleri bilgiler üzerine Erdek Devlet Hastanesi'nde muayene edildi. Bu

urması süren öğretmen ise, kendisine iftira
atıldığını iddia etti. Ancak öğrencilerin ifadelerinin birbirini tutması sonucu tutuklanarak Erdek Cezaevi'ne
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Nevşehir merkeze bağlı Balcın köyünde Serdar Ö. İsimli bir kişi, 8 aylık oğ
kanepenin üzerine fırlattığı, yere düşen bebeğin de olay yerinde öldüğü iddiasıyla gözaltına alındı. (Hürriyet
20.10.04)

İzmir'in Altındağ semtinde Dilek O. İsimli kadın polise giderek, kocasının kızları E. (14) ve C.
ettiği ihbarında bulundu. Kamyon şoförlüğü yapan Hüseyin O. (45), iş dönüşü evinin önünde gözaltına aldı.
Karakolda suçlamaları kabul etmeyen O., kızlarıyla yapılan yüzleştirmeden sonra suçunu itiraf etti. Tutuklanan
O., küçük yaşta kendisinin de tecavüze uğradığını, bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. (Milliyet
20.10.04)

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Meslek Teknik Eğitim Merkezi Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer Hulagu
(17), okul önünde 20 Ekim günü tartıştığı Demir Doğru
bıçaklanarak öldürüldü. (Zaman-21.10.04)

Samsun'da 26 Ekim günü, iftar sonrası Ramazan eğlencesinde tanıştığı S.K. (15) adlı gence uyuşturucu ilaç
vererek tecavüz ettiği öne sürülen evli ve 1 çocuk babası Tural S
Sütemen ise suçlamayı reddederek, "Ben Kuran satarak geçimimi sağlarım. Böyle şey yapmam. Kendi
kullandığım yeşil reçeteli (Rivodril) ilaçtan verdim. Sonra ben de içtim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Adliyeye götürüldüğünde ilacın etkisiyle savcılık kapısında uyuya kalan Sütemen, tutuklanarak cezaevine
gönderildi. (Milliyet-27.10.04)

26 Ekim günü Manisa Nurlupınar mahallesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu’nun bahçesinde
arkadaşlarıyla top oynayan Y.Ö. (13), topunu vermek istemeyen R.K. (14) isimli çocuğu bıçakla yaraladı.
(BİRGÜN-27.10.04)

Eskişehir'de 27 Ekim günü, cep telefonunu istediği kişiye vermeyen E.B. (17) isimli genç kız, başı taşla ezilerek
ağır yaralandı. (Hürriyet-28.10.04)

İstanbul Başakkent’te, 17 yaşındaki eski sevgilisi Perihan Aktürk’ü yeniden birlikte olmaya ikna edemeyen
Osman Özen, 29 Ekim günü Aktürk’ü kalbinden vurarak öldürdü. (Hürriyet
30.10.2004)

İzmir Selçuk'ta, 13 yaşındaki Gökhan Bektaş, 31 ekim gün
aralarında çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile öldürüldü. (Milliyet

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde ramazan davulcusu Mustafa Yaman (42), sahurda davul tokmağıyla dövülünce, 1
Kasım günü bahşiş toplamak için gezerken B.S (8), A.Ö (10) ve S.B. (10) adlı kız çocuklarına tacizde bulunduğu
gerekçesiyle tutuklandı. (aa) (Hürriyet

Çorum’da 5 Ekim günü Semiha Tekin (44) isimli kadın, 17 yaşındaki kızı B.A.’nın evden kaçtığını
savcılığı başvurdu. B.A., 27 Ekim günü bir parkta otururken yakalandı. Yetiştirme Yuvası’na teslim edilen B.A.
polislere, annesi Semiha Tekin ile birlikte yaşadığı sevgilisi taksici Muammer Duygun’un (52) kendisini
erkeklere para karşılığında zorla ilişkiye zorladığını iddia etti. B.A.’nın şikáyeti üzerine polis, onu cep
telefonundan arayan 23 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında doktor, avukat, işadamları ve esnafın da
bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzer
gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Anne ile sevgilisi tutuklandı. (Hürriyet

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 5 Kasım günü, İsrafil A.(40) isimli kişi, okuldan eve geç dönen lise birinci sınıf
öğrencisi 15 yaşındaki kızı D’ye işkence yaptı. Kızının eve geç kalması ile ilgili açıklamadan tatmin olmayan
İsrafil A, bahçe suladığı hortuma su doldurup kızına vurduktan sonra iki ucu çıplak kablonun fişini prize sokarak
vücuduna elektrik verdi. İsrafil A, daha sonra
annesi Esra Aktursun’un (20) polisten yardım istemesi sonucu kurtarıldı.
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
08.11.2004)

İzmir Bornova’da bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Abidin Şimşek (30), 10 Kasım günü, aralarındaki özel
sorunlar nedeniyle evden ayrılıp 15 gündür babasının evinde kalmaya başlayan eşi Aysel Şimşek’le (26)
tartıştktan sonra, uyumakta olan 4 yaşındaki oğlu Emre ile 7 yaşındaki kızı Cansel’i boğarak öldürdü. Daha
sonra 3’üncü kattaki evinin balkonundan atlayan Şimşek, ağır yaralandı. (Hürriyet
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Nevşehir merkeze bağlı Balcın köyünde Serdar Ö. İsimli bir kişi, 8 aylık oğlu Nebi Ö'yü çok fazla ağladığı için
kanepenin üzerine fırlattığı, yere düşen bebeğin de olay yerinde öldüğü iddiasıyla gözaltına alındı. (Hürriyet

İzmir'in Altındağ semtinde Dilek O. İsimli kadın polise giderek, kocasının kızları E. (14) ve C.
ettiği ihbarında bulundu. Kamyon şoförlüğü yapan Hüseyin O. (45), iş dönüşü evinin önünde gözaltına aldı.
Karakolda suçlamaları kabul etmeyen O., kızlarıyla yapılan yüzleştirmeden sonra suçunu itiraf etti. Tutuklanan

nin de tecavüze uğradığını, bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. (Milliyet

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Meslek Teknik Eğitim Merkezi Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer Hulagu
(17), okul önünde 20 Ekim günü tartıştığı Demir Doğrultma Bölümü öğrencisi A.K. (16) tarafından

21.10.04)

Samsun'da 26 Ekim günü, iftar sonrası Ramazan eğlencesinde tanıştığı S.K. (15) adlı gence uyuşturucu ilaç
vererek tecavüz ettiği öne sürülen evli ve 1 çocuk babası Tural Sütemen (22) tutuklandı. Gözaltına alınan
Sütemen ise suçlamayı reddederek, "Ben Kuran satarak geçimimi sağlarım. Böyle şey yapmam. Kendi
kullandığım yeşil reçeteli (Rivodril) ilaçtan verdim. Sonra ben de içtim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

rüldüğünde ilacın etkisiyle savcılık kapısında uyuya kalan Sütemen, tutuklanarak cezaevine

26 Ekim günü Manisa Nurlupınar mahallesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu’nun bahçesinde
13), topunu vermek istemeyen R.K. (14) isimli çocuğu bıçakla yaraladı.

Eskişehir'de 27 Ekim günü, cep telefonunu istediği kişiye vermeyen E.B. (17) isimli genç kız, başı taşla ezilerek

kent’te, 17 yaşındaki eski sevgilisi Perihan Aktürk’ü yeniden birlikte olmaya ikna edemeyen
Osman Özen, 29 Ekim günü Aktürk’ü kalbinden vurarak öldürdü. (Hürriyet-30.10.2004) (Yeni Şafak

İzmir Selçuk'ta, 13 yaşındaki Gökhan Bektaş, 31 ekim günü birlikte içki içtiği İsmail Başkaya (32) tarafından
aralarında çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile öldürüldü. (Milliyet-01.11.2004)

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde ramazan davulcusu Mustafa Yaman (42), sahurda davul tokmağıyla dövülünce, 1
ahşiş toplamak için gezerken B.S (8), A.Ö (10) ve S.B. (10) adlı kız çocuklarına tacizde bulunduğu

gerekçesiyle tutuklandı. (aa) (Hürriyet-03.11.2004)

Çorum’da 5 Ekim günü Semiha Tekin (44) isimli kadın, 17 yaşındaki kızı B.A.’nın evden kaçtığını
savcılığı başvurdu. B.A., 27 Ekim günü bir parkta otururken yakalandı. Yetiştirme Yuvası’na teslim edilen B.A.
polislere, annesi Semiha Tekin ile birlikte yaşadığı sevgilisi taksici Muammer Duygun’un (52) kendisini

rla ilişkiye zorladığını iddia etti. B.A.’nın şikáyeti üzerine polis, onu cep
telefonundan arayan 23 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında doktor, avukat, işadamları ve esnafın da
bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişi hakkında ise
gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Anne ile sevgilisi tutuklandı. (Hürriyet-06.11.2004)

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 5 Kasım günü, İsrafil A.(40) isimli kişi, okuldan eve geç dönen lise birinci sınıf
aşındaki kızı D’ye işkence yaptı. Kızının eve geç kalması ile ilgili açıklamadan tatmin olmayan

İsrafil A, bahçe suladığı hortuma su doldurup kızına vurduktan sonra iki ucu çıplak kablonun fişini prize sokarak
vücuduna elektrik verdi. İsrafil A, daha sonra kızının jiletle saçlarını kazıdı ve vücudunu jiletle kesti. D.A. üvey
annesi Esra Aktursun’un (20) polisten yardım istemesi sonucu kurtarıldı. 20 Kasım günü polise teslim olan İ.A.,
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. (Sabah-22.11.2004) (Hürriyet

İzmir Bornova’da bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Abidin Şimşek (30), 10 Kasım günü, aralarındaki özel
sorunlar nedeniyle evden ayrılıp 15 gündür babasının evinde kalmaya başlayan eşi Aysel Şimşek’le (26)
tartıştktan sonra, uyumakta olan 4 yaşındaki oğlu Emre ile 7 yaşındaki kızı Cansel’i boğarak öldürdü. Daha
sonra 3’üncü kattaki evinin balkonundan atlayan Şimşek, ağır yaralandı. (Hürriyet-12.11.2004)
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lu Nebi Ö'yü çok fazla ağladığı için
kanepenin üzerine fırlattığı, yere düşen bebeğin de olay yerinde öldüğü iddiasıyla gözaltına alındı. (Hürriyet-

İzmir'in Altındağ semtinde Dilek O. İsimli kadın polise giderek, kocasının kızları E. (14) ve C. (18) ye tecavüz
ettiği ihbarında bulundu. Kamyon şoförlüğü yapan Hüseyin O. (45), iş dönüşü evinin önünde gözaltına aldı.
Karakolda suçlamaları kabul etmeyen O., kızlarıyla yapılan yüzleştirmeden sonra suçunu itiraf etti. Tutuklanan

nin de tecavüze uğradığını, bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. (Milliyet-

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Meslek Teknik Eğitim Merkezi Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer Hulagu
ltma Bölümü öğrencisi A.K. (16) tarafından

Samsun'da 26 Ekim günü, iftar sonrası Ramazan eğlencesinde tanıştığı S.K. (15) adlı gence uyuşturucu ilaç
ütemen (22) tutuklandı. Gözaltına alınan

Sütemen ise suçlamayı reddederek, "Ben Kuran satarak geçimimi sağlarım. Böyle şey yapmam. Kendi
kullandığım yeşil reçeteli (Rivodril) ilaçtan verdim. Sonra ben de içtim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

rüldüğünde ilacın etkisiyle savcılık kapısında uyuya kalan Sütemen, tutuklanarak cezaevine

26 Ekim günü Manisa Nurlupınar mahallesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu’nun bahçesinde
13), topunu vermek istemeyen R.K. (14) isimli çocuğu bıçakla yaraladı.

Eskişehir'de 27 Ekim günü, cep telefonunu istediği kişiye vermeyen E.B. (17) isimli genç kız, başı taşla ezilerek

kent’te, 17 yaşındaki eski sevgilisi Perihan Aktürk’ü yeniden birlikte olmaya ikna edemeyen
30.10.2004) (Yeni Şafak-

ü birlikte içki içtiği İsmail Başkaya (32) tarafından

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde ramazan davulcusu Mustafa Yaman (42), sahurda davul tokmağıyla dövülünce, 1
ahşiş toplamak için gezerken B.S (8), A.Ö (10) ve S.B. (10) adlı kız çocuklarına tacizde bulunduğu

Çorum’da 5 Ekim günü Semiha Tekin (44) isimli kadın, 17 yaşındaki kızı B.A.’nın evden kaçtığını belirterek
savcılığı başvurdu. B.A., 27 Ekim günü bir parkta otururken yakalandı. Yetiştirme Yuvası’na teslim edilen B.A.
polislere, annesi Semiha Tekin ile birlikte yaşadığı sevgilisi taksici Muammer Duygun’un (52) kendisini

rla ilişkiye zorladığını iddia etti. B.A.’nın şikáyeti üzerine polis, onu cep
telefonundan arayan 23 kişinin isimlerini tespit etti. Aralarında doktor, avukat, işadamları ve esnafın da

e serbest bırakıldı. 4 kişi hakkında ise

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 5 Kasım günü, İsrafil A.(40) isimli kişi, okuldan eve geç dönen lise birinci sınıf
aşındaki kızı D’ye işkence yaptı. Kızının eve geç kalması ile ilgili açıklamadan tatmin olmayan

İsrafil A, bahçe suladığı hortuma su doldurup kızına vurduktan sonra iki ucu çıplak kablonun fişini prize sokarak
kızının jiletle saçlarını kazıdı ve vücudunu jiletle kesti. D.A. üvey

20 Kasım günü polise teslim olan İ.A.,
22.11.2004) (Hürriyet-

İzmir Bornova’da bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Abidin Şimşek (30), 10 Kasım günü, aralarındaki özel
sorunlar nedeniyle evden ayrılıp 15 gündür babasının evinde kalmaya başlayan eşi Aysel Şimşek’le (26)
tartıştktan sonra, uyumakta olan 4 yaşındaki oğlu Emre ile 7 yaşındaki kızı Cansel’i boğarak öldürdü. Daha

12.11.2004)
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Erzurum’da 11 Kasım günü, lise öğrencisi Zeynep Yenikö
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Zekai Kaya tarafından vuruldu. Kaya’nın olayda kullandığı tabancayı adı
açıklanmayan bir kişiye vererek, ‘Git emniyete, işte tabanca. Ben ateş açtım de’ diyerek suçu üstlenmesin
istediği, ancak polislerin şüphelenmesi üzerine gerçeğin ortaya çıktığı belirtildi. (Hürriyet

Antalya’da inşaat işçisi Şükrü Ç., yanında namaz kılmadığı iddiasıyla 13 yaşındaki oğlu S.Ç.’yi döverek
hastanelik etti. Babasından yediği dayakla
öğrenim gördüğü ilköğretim okuluna gitti. 7’nci sınıf öğrencisi S.Ç.’yi iki gözü morarmış ve kanlanmış halde
gören öğretmenleri, durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmenlerin başvurusu üzerin
Polis soruşturma başlatırken, hastaneye götürülen S.Ç.’ye doktorlar 10 günlük rapor verdi. (Hürriyet

Samsun’da 23 yaşındaki Orhan Aksu, kendisinden 15 milyar lira başlık parası istenince, aşık olduğu 14
yaşındaki G.U.’yu kaçırdı. Ormanda bir mağarada 4 gün saklanıp ilişkiye giren çift 18 Kasım günü ihbar üzerine
yakalandı. “15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek, alıkoymak ve kızlık bozmak” suçundan Nöbetçi
Mahkeme’ye sevk edilen Orhan Aksu tutuklandı. (Hürriyet

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde ilköğretim 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki C.Ö, 26 Kasım günü, kendisine yumruk
atan arkadaşı V.T'yi eve giderek aldığı meyve bıçağıyla öldürdü. Olayın ardından yakalanan Selçuk Yaşar
İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki C.Ö, nöbetçi savcının talimatıyla “cezai ehliyeti bulunmadığı”
için ailesine teslim edildi. (aa) (Hürriyet

Kırklareli'ye bağlı Dokuzhöyük Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören K.E. (10) ve B.D. (9), ok
arkadaşlarından 10 yaşındaki A.E., M.D. ve G.A. ile 9 yaşındaki K.Ç.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunarak
zorla cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E. ve D.'ye Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede D.'nin
fiili livataya uğradığının saptandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. (Milliyet

Denizli'nin Çivril ilçesinde, nişanlısı İhsan Doğan'dan hamile kalan S.K’nin (16), 24 Kasım
Hastanesi'nin tuvaletinde doğurduğu bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. S.K.'ya, cinayeti işlerken annesi
Huriye Ketik'in (37) de yardımcı olduğu iddia edildi. Kaçmaya çalışan anne
27.11.2004)

Samsun’da 14 yaşındaki M.K. isimli kız çocuğu, amcasının kendisini para karşılığında erkeklerle fuhuşa
zorladığını söyleyerek 28 Kasım günü polise sığındı. Amcası Mehmet K.’nin, annesiyle birlikte oturduğu eve
gelerek “Haydi alışverişe gidelim” diyerek kendis
lira karşılığında fuhuşa zorladığını, karşı gelince de dövdüğünü belirtti.(Hürriyet

Denizli'de 29 Kasım günü, cep telefonu tamircisi Mehmet T, kendisine arkadaşlık teklif ettiği S.Ç'y
boğazının iki tarafından, çenesinden ve omzundan yaraladı. (Hürriyet

Ankara Mamak’ta, ortaokul öğrencisi Z.Ç.B.'nin (14), son üç yıl içinde, yedisi ilköğretim
yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi tarafından t
bir gençle birlikte olduğunu “fiili livata” ile başlayan cinsel ilişkilerin, “Ailene söyleriz. Seni öldürürüz. Ailen de
seni öldürür” tehditleriyle sürdüğünü, beraber olduğu kişilerin kendisin
Küçük kıza tecavüz, Adli Tıp raporuyla da doğrulandı. Olay sonrası 21 kişi, tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak
cezaevine kondu. Ankara Başsavcılığı, 21 sanık hakkında TCK'nın '15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün akıl ve
beden hastalığından faydalanarak, ırzına geçmek' suçunu düzenleyen 414 /2. maddesi uyarınca 10'ar yıldan az
olmamak üzere hapis istemiyle dava açtı. (Radikal

Adana’da 15 yaşındaki M.Ş. isimli kız çocuğu, arkadaşını ararken
Ahmet K. (38) tarafından İzmir’e kaçırıldı. M.Ş, Çocuk Şubesi ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. (Milliyet
02.12.04)

İstanbul Ümraniye'de, 16 yaşındaki Ü.O'yu 27 Kasım günü kaçırıp bir evde 6 gün alıkoyduğu v
iddiasıyla yakalanan iki çocuk babası Hakkı G. (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de 4 Aralık günü, Neslihan Kapan (17) isimli kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi
tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırgan, Kapan'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. (aa) (Hürriyet
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Erzurum’da 11 Kasım günü, lise öğrencisi Zeynep Yeniköylü (17) kavga eden iki kişinin arasında kalarak
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Zekai Kaya tarafından vuruldu. Kaya’nın olayda kullandığı tabancayı adı
açıklanmayan bir kişiye vererek, ‘Git emniyete, işte tabanca. Ben ateş açtım de’ diyerek suçu üstlenmesin
istediği, ancak polislerin şüphelenmesi üzerine gerçeğin ortaya çıktığı belirtildi. (Hürriyet-

inşaat işçisi Şükrü Ç., yanında namaz kılmadığı iddiasıyla 13 yaşındaki oğlu S.Ç.’yi döverek
hastanelik etti. Babasından yediği dayakla yüzü gözü şişen ve vücudunda çürükler oluşan S.Ç. 18 Kasım günü
öğrenim gördüğü ilköğretim okuluna gitti. 7’nci sınıf öğrencisi S.Ç.’yi iki gözü morarmış ve kanlanmış halde
gören öğretmenleri, durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmenlerin başvurusu üzerine, polis olaya el koydu.
Polis soruşturma başlatırken, hastaneye götürülen S.Ç.’ye doktorlar 10 günlük rapor verdi. (Hürriyet

Samsun’da 23 yaşındaki Orhan Aksu, kendisinden 15 milyar lira başlık parası istenince, aşık olduğu 14
yu kaçırdı. Ormanda bir mağarada 4 gün saklanıp ilişkiye giren çift 18 Kasım günü ihbar üzerine

yakalandı. “15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek, alıkoymak ve kızlık bozmak” suçundan Nöbetçi
Mahkeme’ye sevk edilen Orhan Aksu tutuklandı. (Hürriyet-19.11.2004)

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde ilköğretim 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki C.Ö, 26 Kasım günü, kendisine yumruk
atan arkadaşı V.T'yi eve giderek aldığı meyve bıçağıyla öldürdü. Olayın ardından yakalanan Selçuk Yaşar

encisi 7 yaşındaki C.Ö, nöbetçi savcının talimatıyla “cezai ehliyeti bulunmadığı”
(aa) (Hürriyet-27.11.2004) (Radikal-28.11.2004)

Kırklareli'ye bağlı Dokuzhöyük Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören K.E. (10) ve B.D. (9), ok
arkadaşlarından 10 yaşındaki A.E., M.D. ve G.A. ile 9 yaşındaki K.Ç.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunarak
zorla cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E. ve D.'ye Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede D.'nin

saptandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. (Milliyet-27.11.2004)

Denizli'nin Çivril ilçesinde, nişanlısı İhsan Doğan'dan hamile kalan S.K’nin (16), 24 Kasım
Hastanesi'nin tuvaletinde doğurduğu bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. S.K.'ya, cinayeti işlerken annesi
Huriye Ketik'in (37) de yardımcı olduğu iddia edildi. Kaçmaya çalışan anne - kız gözaltına alındı. (Milliyet

sun’da 14 yaşındaki M.K. isimli kız çocuğu, amcasının kendisini para karşılığında erkeklerle fuhuşa
zorladığını söyleyerek 28 Kasım günü polise sığındı. Amcası Mehmet K.’nin, annesiyle birlikte oturduğu eve
gelerek “Haydi alışverişe gidelim” diyerek kendisini kandırdığını Havza’da 12 gün içinde 12 erkeğe 50 milyon
lira karşılığında fuhuşa zorladığını, karşı gelince de dövdüğünü belirtti.(Hürriyet-29.11.2004)

Denizli'de 29 Kasım günü, cep telefonu tamircisi Mehmet T, kendisine arkadaşlık teklif ettiği S.Ç'y
boğazının iki tarafından, çenesinden ve omzundan yaraladı. (Hürriyet-30.11.2004)

Ankara Mamak’ta, ortaokul öğrencisi Z.Ç.B.'nin (14), son üç yıl içinde, yedisi ilköğretim
yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Küçük kız önce kendisinden büyük
bir gençle birlikte olduğunu “fiili livata” ile başlayan cinsel ilişkilerin, “Ailene söyleriz. Seni öldürürüz. Ailen de
seni öldürür” tehditleriyle sürdüğünü, beraber olduğu kişilerin kendisini başkalarına da pazarladığını belirtti.
Küçük kıza tecavüz, Adli Tıp raporuyla da doğrulandı. Olay sonrası 21 kişi, tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak
cezaevine kondu. Ankara Başsavcılığı, 21 sanık hakkında TCK'nın '15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün akıl ve
beden hastalığından faydalanarak, ırzına geçmek' suçunu düzenleyen 414 /2. maddesi uyarınca 10'ar yıldan az
olmamak üzere hapis istemiyle dava açtı. (Radikal-27.12.04) (Hürriyet-02.12.04)

Adana’da 15 yaşındaki M.Ş. isimli kız çocuğu, arkadaşını ararken çevirdiği yanlış numara yüzünden tanıştığı
Ahmet K. (38) tarafından İzmir’e kaçırıldı. M.Ş, Çocuk Şubesi ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. (Milliyet

İstanbul Ümraniye'de, 16 yaşındaki Ü.O'yu 27 Kasım günü kaçırıp bir evde 6 gün alıkoyduğu v
iddiasıyla yakalanan iki çocuk babası Hakkı G. (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sabah

Mersin'de 4 Aralık günü, Neslihan Kapan (17) isimli kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi
bıçaklandı. Saldırgan, Kapan'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. (aa) (Hürriyet
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ylü (17) kavga eden iki kişinin arasında kalarak
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Zekai Kaya tarafından vuruldu. Kaya’nın olayda kullandığı tabancayı adı
açıklanmayan bir kişiye vererek, ‘Git emniyete, işte tabanca. Ben ateş açtım de’ diyerek suçu üstlenmesini

-12.11.2004)

inşaat işçisi Şükrü Ç., yanında namaz kılmadığı iddiasıyla 13 yaşındaki oğlu S.Ç.’yi döverek
yüzü gözü şişen ve vücudunda çürükler oluşan S.Ç. 18 Kasım günü

öğrenim gördüğü ilköğretim okuluna gitti. 7’nci sınıf öğrencisi S.Ç.’yi iki gözü morarmış ve kanlanmış halde
e, polis olaya el koydu.

Polis soruşturma başlatırken, hastaneye götürülen S.Ç.’ye doktorlar 10 günlük rapor verdi. (Hürriyet-19.11.2004)

Samsun’da 23 yaşındaki Orhan Aksu, kendisinden 15 milyar lira başlık parası istenince, aşık olduğu 14
yu kaçırdı. Ormanda bir mağarada 4 gün saklanıp ilişkiye giren çift 18 Kasım günü ihbar üzerine

yakalandı. “15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek, alıkoymak ve kızlık bozmak” suçundan Nöbetçi

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde ilköğretim 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki C.Ö, 26 Kasım günü, kendisine yumruk
atan arkadaşı V.T'yi eve giderek aldığı meyve bıçağıyla öldürdü. Olayın ardından yakalanan Selçuk Yaşar

encisi 7 yaşındaki C.Ö, nöbetçi savcının talimatıyla “cezai ehliyeti bulunmadığı”

Kırklareli'ye bağlı Dokuzhöyük Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören K.E. (10) ve B.D. (9), okul
arkadaşlarından 10 yaşındaki A.E., M.D. ve G.A. ile 9 yaşındaki K.Ç.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunarak
zorla cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E. ve D.'ye Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede D.'nin

saptandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İl Milli

Denizli'nin Çivril ilçesinde, nişanlısı İhsan Doğan'dan hamile kalan S.K’nin (16), 24 Kasım günü gittiği Devlet
Hastanesi'nin tuvaletinde doğurduğu bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. S.K.'ya, cinayeti işlerken annesi

kız gözaltına alındı. (Milliyet-

sun’da 14 yaşındaki M.K. isimli kız çocuğu, amcasının kendisini para karşılığında erkeklerle fuhuşa
zorladığını söyleyerek 28 Kasım günü polise sığındı. Amcası Mehmet K.’nin, annesiyle birlikte oturduğu eve

ini kandırdığını Havza’da 12 gün içinde 12 erkeğe 50 milyon
29.11.2004)

Denizli'de 29 Kasım günü, cep telefonu tamircisi Mehmet T, kendisine arkadaşlık teklif ettiği S.Ç'yi (17) bıçakla

Ankara Mamak’ta, ortaokul öğrencisi Z.Ç.B.'nin (14), son üç yıl içinde, yedisi ilköğretim-lise öğrencisi, 14'ü
ecavüze uğradığı iddia edildi. Küçük kız önce kendisinden büyük

bir gençle birlikte olduğunu “fiili livata” ile başlayan cinsel ilişkilerin, “Ailene söyleriz. Seni öldürürüz. Ailen de
i başkalarına da pazarladığını belirtti.

Küçük kıza tecavüz, Adli Tıp raporuyla da doğrulandı. Olay sonrası 21 kişi, tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak
cezaevine kondu. Ankara Başsavcılığı, 21 sanık hakkında TCK'nın '15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün akıl veya
beden hastalığından faydalanarak, ırzına geçmek' suçunu düzenleyen 414 /2. maddesi uyarınca 10'ar yıldan az

çevirdiği yanlış numara yüzünden tanıştığı
Ahmet K. (38) tarafından İzmir’e kaçırıldı. M.Ş, Çocuk Şubesi ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. (Milliyet-

İstanbul Ümraniye'de, 16 yaşındaki Ü.O'yu 27 Kasım günü kaçırıp bir evde 6 gün alıkoyduğu ve tecavüz ettiği
(Sabah-04.12.04)

Mersin'de 4 Aralık günü, Neslihan Kapan (17) isimli kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi
bıçaklandı. Saldırgan, Kapan'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. (aa) (Hürriyet-05.12.04)
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Kütahya'da Osmangazi Mahallesi'nde oturan Aynur K. (33), 6 Aralık günü Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne
başvurarak, birlikte yaşadığı Cavit Ersoy'un (24), ilk evlil
bulunduğunu iddia etti. Aynur K'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Cavit Ersoy, sorgulamasının
tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Bozkır İlçesi'nde, M.D. (11) isimli erkek çocuk eşinden 2,5 yıl önce ayrılan babası Emin D’nin (38)
kızkardeşi G.D'ye (12) elle tacizde bulunduğunu iddia ederek, amcasına şikayet etti. Amca Mustafa D’nin (40),
durumu Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmesi sonuc
gözaltına alındı. M.D. ve G.D. ise Konya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.
(Hürriyet-08.12.04)

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Çöpköy beldesinde yaşayan Şükran Kırcan (19) ve Serdar Kır
günü oğulları Enver'in defin işlemi için sağlık ocağından rapor istedi. Çocuğun ölümünün şüpheli görülmesi
üzerine ceset, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Edirne Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, bebeğin
kafatasında çatlaklar olduğu ve bebeğin aldığı darbeler sonucunda öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Serdar
Kırcan, oğlunun, eşi Şükran tarafından dolaba fırlatıldığını söyleyince karı

Yozgat'ta 12 Aralık günü, annesiyle birlikte Yozgat
ramazan ayında annesinin aşevine yemek almak üzere gittiği sırada öz babası Bekir K'nin (42) kendisine tecavüz
ettiğini, olayı sadece annesi ve kız kardeşine söylediğini belirtti. Anne A.K'nin ise k
de çocuklarını sürekli tehdit ettiğini ve bu yüzden bugüne kadar durumu kimseye anlatamadığını ileri sürdü.
Yozgat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne sevk edilen T.K'nin 3.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Anne ve
kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Bekir K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat E
tipi Cezaevine gönderildi. (aa) (Hürriyet

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde, ilköğretim okulu öğrencisi S.T. (14) ile ablası M.T.'ye (16) tecavüz etti
iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olay, Kavaklı Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürü Ali Kemal Evcan'ın,
öğrencilerden S.T.'nin büyüyen karnı nedeniyle, hamile olduğundan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Öğrencisiyle
görüşen Müdür Evcan, küçük kızın t
duyurusunda bulundu. Hastanede kontrolleri yapılan küçük S.T.'nin 7 aylık hamile olduğu ve defalarca tecavüze
uğradığı belirlendi. Soruşturmada, S.T.'nin okulla ilişkisi olmayan ablasına
anlaşıldı. Aralarında mağdurların akrabalarının da bulunduğu A.T. (19), E.P. (15), A.T. (16), H.T. (21), M.T.
(16), M.A. (16), İ.Ç. (17), O.T. (14) gözaltına alındı. Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Sulh
Ceza Mahkemesi davayı gizli yürütecek. (Milliyet

İstanbul Üsküdar’da bulunan bir meslek lisesinde, Ş.C., Z.Z. ve E.G. isimli kız öğrenciler müzik öğretmeni İ.
Gürbüz Çankaya’nın kendilerine tacizde bulnduğunu belirttiler. Okulda
Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilerek tutuklandı. (Hürriyet

Adana'da 6 ay önce, ev sahibinin 13 yaşındaki oğlu E.E.'ye tecavüz etmekle suçlanan Karip Akıncı (74)
tutuklandı. 18 Aralık günü komşuları tarafınd
hakkındaki suçlamaları reddetti. (Milliyet

Bodrum’da 21 Aralık günü, kızkardeşi B.T.’yi (16) 5 milyar lira karşılığında erkeklere pazarlamaya çalışan
Sevda Oduncuoğlu (19), sivil jandarmalar tarafından suçüstü yakalandı. (Hürriyet

Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası’nda yurt müdürü olarak çalışan Engin Algan, 11 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği
iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. (23.12.2004 Cumhuriyet g
Gündem Gazetesi-Birgün Gazetesi)

Ankara’nın Akyurt ilçesi Bozcaköyü Camii imamı İsmail Ünal (30), 16 yaşındaki E.P. isimli kıza tehditle
tecavüz ettiği gerekçesiyle 25 Aralık günü tutuklandı. İddianamede, üç yıldır Bozcaköy Camii imam
Ünal’ın Ankara’dan akrabalarını ziyaret için gelen E.P. ile köyde tanıştığı, daha sonra Ünal’ın E.P’yi görmek
için Ankara’ya gittiği, otomobiliyle gezdirme bahanesiyle mesire alanına götürdüğü ve burada tecavüz ettiği
belirtildi. İddianamede imam İsmail Ünal’ın tecavüz olayının ardından küçük kızı rahat bırakmadığı, ailesine
söylememesi için E.P’yi tehdit ettiği, bununla da kalmayan Ünal’ın üç kez daha tehditle kızla cinsel ilişkiye
girdiği belirtildi. (Hürriyet-26.12.04)
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Kütahya'da Osmangazi Mahallesi'nde oturan Aynur K. (33), 6 Aralık günü Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne
başvurarak, birlikte yaşadığı Cavit Ersoy'un (24), ilk evliliğinden olan kızı R.K'ye (3) cinsel tacizde
bulunduğunu iddia etti. Aynur K'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Cavit Ersoy, sorgulamasının
tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (aa) (Hürriyet-07.12.04)

çesi'nde, M.D. (11) isimli erkek çocuk eşinden 2,5 yıl önce ayrılan babası Emin D’nin (38)
kızkardeşi G.D'ye (12) elle tacizde bulunduğunu iddia ederek, amcasına şikayet etti. Amca Mustafa D’nin (40),
durumu Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmesi sonucu Emin D. Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
gözaltına alındı. M.D. ve G.D. ise Konya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Çöpköy beldesinde yaşayan Şükran Kırcan (19) ve Serdar Kır
günü oğulları Enver'in defin işlemi için sağlık ocağından rapor istedi. Çocuğun ölümünün şüpheli görülmesi
üzerine ceset, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Edirne Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, bebeğin

ar olduğu ve bebeğin aldığı darbeler sonucunda öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Serdar
Kırcan, oğlunun, eşi Şükran tarafından dolaba fırlatıldığını söyleyince karı-koca tutuklandı. (Radikal

Yozgat'ta 12 Aralık günü, annesiyle birlikte Yozgat Cumhuriyet Savcılığına giden T.K. (13) isimli kız çocuğu,
ramazan ayında annesinin aşevine yemek almak üzere gittiği sırada öz babası Bekir K'nin (42) kendisine tecavüz
ettiğini, olayı sadece annesi ve kız kardeşine söylediğini belirtti. Anne A.K'nin ise kocasının hem kendisini, hem
de çocuklarını sürekli tehdit ettiğini ve bu yüzden bugüne kadar durumu kimseye anlatamadığını ileri sürdü.
Yozgat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne sevk edilen T.K'nin 3.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Anne ve

ti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Bekir K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat E
tipi Cezaevine gönderildi. (aa) (Hürriyet-14.12.04)

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde, ilköğretim okulu öğrencisi S.T. (14) ile ablası M.T.'ye (16) tecavüz etti
iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olay, Kavaklı Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürü Ali Kemal Evcan'ın,
öğrencilerden S.T.'nin büyüyen karnı nedeniyle, hamile olduğundan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Öğrencisiyle
görüşen Müdür Evcan, küçük kızın tecavüze uğradığını söylemesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. Hastanede kontrolleri yapılan küçük S.T.'nin 7 aylık hamile olduğu ve defalarca tecavüze
uğradığı belirlendi. Soruşturmada, S.T.'nin okulla ilişkisi olmayan ablasına da aynı kişilerin tecavüz ettiği
anlaşıldı. Aralarında mağdurların akrabalarının da bulunduğu A.T. (19), E.P. (15), A.T. (16), H.T. (21), M.T.
(16), M.A. (16), İ.Ç. (17), O.T. (14) gözaltına alındı. Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Sulh

a Mahkemesi davayı gizli yürütecek. (Milliyet-16.12.04) (Hürriyet-15.12.04)

İstanbul Üsküdar’da bulunan bir meslek lisesinde, Ş.C., Z.Z. ve E.G. isimli kız öğrenciler müzik öğretmeni İ.
Gürbüz Çankaya’nın kendilerine tacizde bulnduğunu belirttiler. Okuldan uzaklaştırılan Çankaya Üsküdar 2’nci
Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilerek tutuklandı. (Hürriyet-15.12.04)

Adana'da 6 ay önce, ev sahibinin 13 yaşındaki oğlu E.E.'ye tecavüz etmekle suçlanan Karip Akıncı (74)
tutuklandı. 18 Aralık günü komşuları tarafından polise teslim edilen Akıncı, cezaevine gönderildi. Akıncı,
hakkındaki suçlamaları reddetti. (Milliyet-19.12.04)

Bodrum’da 21 Aralık günü, kızkardeşi B.T.’yi (16) 5 milyar lira karşılığında erkeklere pazarlamaya çalışan
armalar tarafından suçüstü yakalandı. (Hürriyet-22.12.04)

Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası’nda yurt müdürü olarak çalışan Engin Algan, 11 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği
iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. (23.12.2004 Cumhuriyet g

Ankara’nın Akyurt ilçesi Bozcaköyü Camii imamı İsmail Ünal (30), 16 yaşındaki E.P. isimli kıza tehditle
tecavüz ettiği gerekçesiyle 25 Aralık günü tutuklandı. İddianamede, üç yıldır Bozcaköy Camii imam
Ünal’ın Ankara’dan akrabalarını ziyaret için gelen E.P. ile köyde tanıştığı, daha sonra Ünal’ın E.P’yi görmek
için Ankara’ya gittiği, otomobiliyle gezdirme bahanesiyle mesire alanına götürdüğü ve burada tecavüz ettiği

m İsmail Ünal’ın tecavüz olayının ardından küçük kızı rahat bırakmadığı, ailesine
söylememesi için E.P’yi tehdit ettiği, bununla da kalmayan Ünal’ın üç kez daha tehditle kızla cinsel ilişkiye
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Kütahya'da Osmangazi Mahallesi'nde oturan Aynur K. (33), 6 Aralık günü Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne
iğinden olan kızı R.K'ye (3) cinsel tacizde

bulunduğunu iddia etti. Aynur K'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Cavit Ersoy, sorgulamasının
07.12.04)

çesi'nde, M.D. (11) isimli erkek çocuk eşinden 2,5 yıl önce ayrılan babası Emin D’nin (38)
kızkardeşi G.D'ye (12) elle tacizde bulunduğunu iddia ederek, amcasına şikayet etti. Amca Mustafa D’nin (40),

u Emin D. Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
gözaltına alındı. M.D. ve G.D. ise Konya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. (aa)

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Çöpköy beldesinde yaşayan Şükran Kırcan (19) ve Serdar Kırcan (24), 10 Aralık
günü oğulları Enver'in defin işlemi için sağlık ocağından rapor istedi. Çocuğun ölümünün şüpheli görülmesi
üzerine ceset, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Edirne Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, bebeğin

ar olduğu ve bebeğin aldığı darbeler sonucunda öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Serdar
koca tutuklandı. (Radikal-11.12.04)

Cumhuriyet Savcılığına giden T.K. (13) isimli kız çocuğu,
ramazan ayında annesinin aşevine yemek almak üzere gittiği sırada öz babası Bekir K'nin (42) kendisine tecavüz

ocasının hem kendisini, hem
de çocuklarını sürekli tehdit ettiğini ve bu yüzden bugüne kadar durumu kimseye anlatamadığını ileri sürdü.
Yozgat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne sevk edilen T.K'nin 3.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Anne ve

ti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Bekir K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat E

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde, ilköğretim okulu öğrencisi S.T. (14) ile ablası M.T.'ye (16) tecavüz ettikleri
iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olay, Kavaklı Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürü Ali Kemal Evcan'ın,
öğrencilerden S.T.'nin büyüyen karnı nedeniyle, hamile olduğundan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Öğrencisiyle

ecavüze uğradığını söylemesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. Hastanede kontrolleri yapılan küçük S.T.'nin 7 aylık hamile olduğu ve defalarca tecavüze

da aynı kişilerin tecavüz ettiği
anlaşıldı. Aralarında mağdurların akrabalarının da bulunduğu A.T. (19), E.P. (15), A.T. (16), H.T. (21), M.T.
(16), M.A. (16), İ.Ç. (17), O.T. (14) gözaltına alındı. Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Sulh

İstanbul Üsküdar’da bulunan bir meslek lisesinde, Ş.C., Z.Z. ve E.G. isimli kız öğrenciler müzik öğretmeni İ.
n uzaklaştırılan Çankaya Üsküdar 2’nci

Adana'da 6 ay önce, ev sahibinin 13 yaşındaki oğlu E.E.'ye tecavüz etmekle suçlanan Karip Akıncı (74)
an polise teslim edilen Akıncı, cezaevine gönderildi. Akıncı,

Bodrum’da 21 Aralık günü, kızkardeşi B.T.’yi (16) 5 milyar lira karşılığında erkeklere pazarlamaya çalışan
22.12.04)

Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası’nda yurt müdürü olarak çalışan Engin Algan, 11 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği
iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. (23.12.2004 Cumhuriyet gazetesi-Ülkede Özgür

Ankara’nın Akyurt ilçesi Bozcaköyü Camii imamı İsmail Ünal (30), 16 yaşındaki E.P. isimli kıza tehditle
tecavüz ettiği gerekçesiyle 25 Aralık günü tutuklandı. İddianamede, üç yıldır Bozcaköy Camii imamlığı yapan
Ünal’ın Ankara’dan akrabalarını ziyaret için gelen E.P. ile köyde tanıştığı, daha sonra Ünal’ın E.P’yi görmek
için Ankara’ya gittiği, otomobiliyle gezdirme bahanesiyle mesire alanına götürdüğü ve burada tecavüz ettiği

m İsmail Ünal’ın tecavüz olayının ardından küçük kızı rahat bırakmadığı, ailesine
söylememesi için E.P’yi tehdit ettiği, bununla da kalmayan Ünal’ın üç kez daha tehditle kızla cinsel ilişkiye
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Adana’da eski öğrencisi 17 yaşındaki G.B.’ye cinsel tacizde bulunduktan sonra 5’inci kattan atarak öldürmek
istediği iddiasıyla yargılanan Dervişler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Altan Durmuş, 26
Aralık günü yapılan duruşmada 5 ay 25 gün hapis cezasına mahkum ed
alınarak Durmuş’un bu cezası 5 ay 25 güne indirildi, bir daha suç işleme eğilimi olmadığına kanaat getirilerek
ertelendi. (Hürriyet-27.12.04)

Davalar
İstanbul Kartal'da öz kızının ırzına geçmeye kalkıştığı iddiasıyla yar
9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak günü yapılan duruşmada Mahkeme, sanığ
“ırza tasaddi” suçunu düzenleyen TCK'nın 415. maddesinde belirtil
çarptırdı. Bu cezayı, mağdurun velisi olması ve suçu birden fazla işlediği için artıran mahkeme heyeti, sanığa 9 yıl 4 ay 15
verdi. Sanık Dursun D, mahkemeye; alkol aldığı bir gün, dava
kızının, babasının kendisini soyduğu, öptüğü, seks filmleri izlettiği ve bıçakla tehdit ettiğini anlatması üzerine şikâyette

belirtti. (Milliyet-16.01.04)

İzmir Bornova'da 2003 yılı içerisinde, 4 -
tecavüz ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi Tolga Orun (27), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçimi ve t

infial yaratması nedeniyle, Orun'a en yüksek cezayı veren yargıç Nermin Ünsal, indirim de uygulamadı.

Iğdır'da, hırsızlıktan çıkarıldığı savcılıkta 9 yaşından beri fuhuşa zorlandığını ve nüfus müdürüyle makamında
fuhuş yaptığını açıklayan F.S.’nin ifadeleri sorucu açılan ve 26 kişinin tutuklandığı davanın 7 Temmuz günü
yapılan ilk duruşmasında F.S., bir k
nedeniyle ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Küçük kız nüfus müdürü,
teyzesinin kızı ile babası dışındaki sanıkların isimlerinin kendisine po
etti. Mahkeme heyeti, 'iddiaların delil ve tanık yetersizliğinden soyut kaldığı' görüşüne vararak, sanıkların
tutukluluk hallerini göz önüne alıp, tahliyelerine karar verdi. Esnaf, öğrenci ve kamu personellerind
sanığın tutuksuz olarak yargılanmaları devam ediyor. Nüfus Müdürü Bayram Ş.'nin de aralarında bulunduğu 23
sanık hakkında "F.S. ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri" gerekçesiyle TCK.'nın 414. maddesi uyarınca 5
ila 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor. F.S'yi fuhuşa ittiği ileri sürülen teyzesinin kızı Zeynep T. hakkında da,
"insan ticareti" ve "fuhuşa teşvik" suçlarından 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istenen davada baba Fahrettin S.
hakkında ise "12 yaşından küçük çocuğuna fen
talep ediliyor. (Sabah-08.07.2004)

Adana’da Ö.B. (14) adlı kız çocuğunun evlendirildiğinin ihbar edilmesi üzerine damat Mehmet Büyükyazıcı
(19), annesi, kayınvalidesi ile çiftin cinsel ili
yaptıktan sonra cinsel ilişkiye girmeleri için muayenede yalnız bıraktığı doktor Şeref Ceyran hakkında, Adana
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “reşit olmayan mağdureyi alıkoymak, ırzına geçmek v
dava açıldı. Damat ile doktor hakkında 8’er yıl ağır hapis cezası istendi. Kızın babası hakkında da ek iddianame
hazırlanmasına karar verildi. Mehmet Büyükyazıcı’nın tahliye isteminin reddedildiği duruşma Dr. Ceyran’ın
ifadesinin alınması için ertelendi. (Radikal

Samsun’da ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki M.Ö.’yü tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Uğurkan
Şimşek (22), kızın annesi 35 yaşındaki S.Ö’nün takibi sonucu yakalandı. M.Ö. duruşmada şikayetini yinel
15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Uğurkan Şimşek, ‘İlişki doğru ancak zorlama olmadı’ diyerek
iddiaları kabul etmedi. Duruşmaya katılan anne S.Ö ise kızı ile sanığı kendisinin yakaladığını belirterek, ‘Olay
günü sanık kızımı okulun önünden alarak evine götürdü. Takip ettim. İkisini girdikleri evde birlikte yakaladım.
Daha sonra kızım sanığın, kendisine 1 yıldır tehditle tecavüz ettiğini anlattı’ dedi. Duruşma ertelendi. (Hürriyet
04.08.04)

Ankara Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim
tasaddide bulunduğu” ve B.G.E adlı bir öğrenciye de "sınıfta sınav esnasında elle tacizde" bulunduğu iddiasıyla
yargılanan görme engelli Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Kaan Meriç'in yarg
günü Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklar, Meriç'in iyi bir
insan olduğunu ve böyle bir suçu işlemiş olamayacağını savundu. Tanık beyanlarının ardından savcı Meriç'in
tahliyesini istedi. Ancak Mahkeme, 1'e karşı 2 oyla tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi. (09.09.2004
DIHA) (09.09.2004-DIHA)

Konya'da 13 yaşındayken kaçırılarak, 4 yıl tecavüze uğradığı iddia edilen A.A'nın mahkemesi devam ederken,
aynı kişiler tarafından tekrar kaçırıldı. A.A'nın şikayeti üzerine yakalanan 11 kişi (Dursun S. (26), Eşe T. (24),
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17 yaşındaki G.B.’ye cinsel tacizde bulunduktan sonra 5’inci kattan atarak öldürmek
istediği iddiasıyla yargılanan Dervişler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Altan Durmuş, 26
Aralık günü yapılan duruşmada 5 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmadaki iyi hali dikkate
alınarak Durmuş’un bu cezası 5 ay 25 güne indirildi, bir daha suç işleme eğilimi olmadığına kanaat getirilerek

İstanbul Kartal'da öz kızının ırzına geçmeye kalkıştığı iddiasıyla yargılanan Dursun D. (30), cezanın üst sınırı uygulanmak suretiyle
9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak günü yapılan duruşmada Mahkeme, sanığ
“ırza tasaddi” suçunu düzenleyen TCK'nın 415. maddesinde belirtilen cezanın üst sınırını dikkate alarak, 5 yıl hapis cezasına
çarptırdı. Bu cezayı, mağdurun velisi olması ve suçu birden fazla işlediği için artıran mahkeme heyeti, sanığa 9 yıl 4 ay 15
verdi. Sanık Dursun D, mahkemeye; alkol aldığı bir gün, dava konusu olayı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Anne Neslihan D. de
kızının, babasının kendisini soyduğu, öptüğü, seks filmleri izlettiği ve bıçakla tehdit ettiğini anlatması üzerine şikâyette

- 13 yaşlarındaki 14 kız çocuğuna bıçak tehdidiyle tecavüze kalkıştığı; bir genç kıza da
tecavüz ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi Tolga Orun (27), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçimi ve t

nedeniyle, Orun'a en yüksek cezayı veren yargıç Nermin Ünsal, indirim de uygulamadı. (Milliyet

Iğdır'da, hırsızlıktan çıkarıldığı savcılıkta 9 yaşından beri fuhuşa zorlandığını ve nüfus müdürüyle makamında
fuhuş yaptığını açıklayan F.S.’nin ifadeleri sorucu açılan ve 26 kişinin tutuklandığı davanın 7 Temmuz günü
yapılan ilk duruşmasında F.S., bir kısım sanığı polis zoruyla suçladığını söyleyince, sanıklar delil yetersizliği
nedeniyle ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Küçük kız nüfus müdürü,
teyzesinin kızı ile babası dışındaki sanıkların isimlerinin kendisine polis tarafından zorla söylettirildiğini iddia
etti. Mahkeme heyeti, 'iddiaların delil ve tanık yetersizliğinden soyut kaldığı' görüşüne vararak, sanıkların
tutukluluk hallerini göz önüne alıp, tahliyelerine karar verdi. Esnaf, öğrenci ve kamu personellerind
sanığın tutuksuz olarak yargılanmaları devam ediyor. Nüfus Müdürü Bayram Ş.'nin de aralarında bulunduğu 23
sanık hakkında "F.S. ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri" gerekçesiyle TCK.'nın 414. maddesi uyarınca 5

pis cezası isteniyor. F.S'yi fuhuşa ittiği ileri sürülen teyzesinin kızı Zeynep T. hakkında da,
"insan ticareti" ve "fuhuşa teşvik" suçlarından 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istenen davada baba Fahrettin S.
hakkında ise "12 yaşından küçük çocuğuna fena muamele" yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

Adana’da Ö.B. (14) adlı kız çocuğunun evlendirildiğinin ihbar edilmesi üzerine damat Mehmet Büyükyazıcı
(19), annesi, kayınvalidesi ile çiftin cinsel ilişkiye giremeyince başvurduğu ve kız çocuğuna kas gevşetici iğne
yaptıktan sonra cinsel ilişkiye girmeleri için muayenede yalnız bıraktığı doktor Şeref Ceyran hakkında, Adana
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “reşit olmayan mağdureyi alıkoymak, ırzına geçmek v
dava açıldı. Damat ile doktor hakkında 8’er yıl ağır hapis cezası istendi. Kızın babası hakkında da ek iddianame
hazırlanmasına karar verildi. Mehmet Büyükyazıcı’nın tahliye isteminin reddedildiği duruşma Dr. Ceyran’ın

nması için ertelendi. (Radikal-17.08.04)

Samsun’da ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki M.Ö.’yü tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Uğurkan
Şimşek (22), kızın annesi 35 yaşındaki S.Ö’nün takibi sonucu yakalandı. M.Ö. duruşmada şikayetini yinel
15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Uğurkan Şimşek, ‘İlişki doğru ancak zorlama olmadı’ diyerek
iddiaları kabul etmedi. Duruşmaya katılan anne S.Ö ise kızı ile sanığı kendisinin yakaladığını belirterek, ‘Olay

ünden alarak evine götürdü. Takip ettim. İkisini girdikleri evde birlikte yakaladım.
Daha sonra kızım sanığın, kendisine 1 yıldır tehditle tecavüz ettiğini anlattı’ dedi. Duruşma ertelendi. (Hürriyet

Ankara Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda, 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki K.Ş'nin “ırzına
tasaddide bulunduğu” ve B.G.E adlı bir öğrenciye de "sınıfta sınav esnasında elle tacizde" bulunduğu iddiasıyla
yargılanan görme engelli Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Kaan Meriç'in yargılandığı davaya 8 Eylül
günü Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklar, Meriç'in iyi bir
insan olduğunu ve böyle bir suçu işlemiş olamayacağını savundu. Tanık beyanlarının ardından savcı Meriç'in

Ancak Mahkeme, 1'e karşı 2 oyla tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi. (09.09.2004

Konya'da 13 yaşındayken kaçırılarak, 4 yıl tecavüze uğradığı iddia edilen A.A'nın mahkemesi devam ederken,
kaçırıldı. A.A'nın şikayeti üzerine yakalanan 11 kişi (Dursun S. (26), Eşe T. (24),
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17 yaşındaki G.B.’ye cinsel tacizde bulunduktan sonra 5’inci kattan atarak öldürmek
istediği iddiasıyla yargılanan Dervişler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Altan Durmuş, 26

ildi. Duruşmadaki iyi hali dikkate
alınarak Durmuş’un bu cezası 5 ay 25 güne indirildi, bir daha suç işleme eğilimi olmadığına kanaat getirilerek

gılanan Dursun D. (30), cezanın üst sınırı uygulanmak suretiyle
9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak günü yapılan duruşmada Mahkeme, sanığı

en cezanın üst sınırını dikkate alarak, 5 yıl hapis cezasına
çarptırdı. Bu cezayı, mağdurun velisi olması ve suçu birden fazla işlediği için artıran mahkeme heyeti, sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün ceza

konusu olayı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Anne Neslihan D. de
kızının, babasının kendisini soyduğu, öptüğü, seks filmleri izlettiği ve bıçakla tehdit ettiğini anlatması üzerine şikâyette bulunduğunu

13 yaşlarındaki 14 kız çocuğuna bıçak tehdidiyle tecavüze kalkıştığı; bir genç kıza da
tecavüz ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi Tolga Orun (27), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçimi ve toplumda

(Milliyet-07.01.04)

Iğdır'da, hırsızlıktan çıkarıldığı savcılıkta 9 yaşından beri fuhuşa zorlandığını ve nüfus müdürüyle makamında
fuhuş yaptığını açıklayan F.S.’nin ifadeleri sorucu açılan ve 26 kişinin tutuklandığı davanın 7 Temmuz günü

ısım sanığı polis zoruyla suçladığını söyleyince, sanıklar delil yetersizliği
nedeniyle ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Küçük kız nüfus müdürü,

lis tarafından zorla söylettirildiğini iddia
etti. Mahkeme heyeti, 'iddiaların delil ve tanık yetersizliğinden soyut kaldığı' görüşüne vararak, sanıkların
tutukluluk hallerini göz önüne alıp, tahliyelerine karar verdi. Esnaf, öğrenci ve kamu personellerinden oluşan 26
sanığın tutuksuz olarak yargılanmaları devam ediyor. Nüfus Müdürü Bayram Ş.'nin de aralarında bulunduğu 23
sanık hakkında "F.S. ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri" gerekçesiyle TCK.'nın 414. maddesi uyarınca 5

pis cezası isteniyor. F.S'yi fuhuşa ittiği ileri sürülen teyzesinin kızı Zeynep T. hakkında da,
"insan ticareti" ve "fuhuşa teşvik" suçlarından 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istenen davada baba Fahrettin S.

a muamele" yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

Adana’da Ö.B. (14) adlı kız çocuğunun evlendirildiğinin ihbar edilmesi üzerine damat Mehmet Büyükyazıcı
şkiye giremeyince başvurduğu ve kız çocuğuna kas gevşetici iğne

yaptıktan sonra cinsel ilişkiye girmeleri için muayenede yalnız bıraktığı doktor Şeref Ceyran hakkında, Adana
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “reşit olmayan mağdureyi alıkoymak, ırzına geçmek ve iştirak” suçlarından
dava açıldı. Damat ile doktor hakkında 8’er yıl ağır hapis cezası istendi. Kızın babası hakkında da ek iddianame
hazırlanmasına karar verildi. Mehmet Büyükyazıcı’nın tahliye isteminin reddedildiği duruşma Dr. Ceyran’ın

Samsun’da ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki M.Ö.’yü tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Uğurkan
Şimşek (22), kızın annesi 35 yaşındaki S.Ö’nün takibi sonucu yakalandı. M.Ö. duruşmada şikayetini yinelerken,
15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Uğurkan Şimşek, ‘İlişki doğru ancak zorlama olmadı’ diyerek
iddiaları kabul etmedi. Duruşmaya katılan anne S.Ö ise kızı ile sanığı kendisinin yakaladığını belirterek, ‘Olay

ünden alarak evine götürdü. Takip ettim. İkisini girdikleri evde birlikte yakaladım.
Daha sonra kızım sanığın, kendisine 1 yıldır tehditle tecavüz ettiğini anlattı’ dedi. Duruşma ertelendi. (Hürriyet-

Okulu'nda, 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki K.Ş'nin “ırzına
tasaddide bulunduğu” ve B.G.E adlı bir öğrenciye de "sınıfta sınav esnasında elle tacizde" bulunduğu iddiasıyla

ılandığı davaya 8 Eylül
günü Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklar, Meriç'in iyi bir
insan olduğunu ve böyle bir suçu işlemiş olamayacağını savundu. Tanık beyanlarının ardından savcı Meriç'in

Ancak Mahkeme, 1'e karşı 2 oyla tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi. (09.09.2004-

Konya'da 13 yaşındayken kaçırılarak, 4 yıl tecavüze uğradığı iddia edilen A.A'nın mahkemesi devam ederken,
kaçırıldı. A.A'nın şikayeti üzerine yakalanan 11 kişi (Dursun S. (26), Eşe T. (24),
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Adem Ö. (30), Mustafa D. (22), Zeki G. (43), Halis A. (18), Ali E. (18), Teslime O. (20), Ramazan O. (20),
Murat S. (32), Sevcan B. (30) ), Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nd
alıkoymak, zorla ırza geçmek, fuhuş yaptırmak ve bu suçlara azmettirmek” iddiasıyla açılan davada tutuklu
olarak yargılanırken, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti. Dava devam ettiği sırada, A.A'nın babası Mehmet
A, kızının bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldığı iddiasıyla, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulundu. (Hürriyet-15.09.2004)

Samsun’da, üvey kızını taciz etmekle suçlanan İrfan Korkmaz (56), Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
tutuklandı. 7 ay önceki olayın ardından kayıplara karışan ve 30 Eylül günü ilk kez duruşmaya gelen Korkmaz'ın
tacizine uğrayan G.Ç. (17), "Porno film seyrettirip taciz ediyordu" dedi. Cezaevine konan Korkmaz'ın 11 yıllık
eşi Leyla Korkmaz (38) da, "Kızımla kocamı aynı yatakt

İstanbul Kartal'da 13 aylık ikiz kızlarından Ebru'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Samet Sadi
Öğütken isimli baba, Mahkeme tarafından TCK'nın 450/1. maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezasına
çarptırdı. Kararda, hafifletici neden görülmeyerek cezada indirim yapılmadı.Öğütken 6 ay hücrede kalacak ve
herhangi bir aftan yararlanamayacak. (Yeni Şafak

Samsun'da Erkal Karatekin (34) isimli kişi, 9 ay önce, 7 yıldır dini nikâhla yaşadığı Perihan Ya
eşinden olan ve kendi nüfusuna kaydettirdiği kızı K.'ye tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı.
Duruşmalarda üvey babasını suçlayan ilköğretim 4. sınıf öğrencisi K., ifadesinde, "Annem evde yokken bana
tecavüz ediyordu. 'Birine söylersen öldürürüm' diyerek korkuttu" dedi. Tutuklu sanık Karatekin'in isteği üzerine
yapılan DNA testi sonucuna göre 4 aylık erkek bebeğin babasının yüzde 99.99 Karatekin olduğu tespit edildi.
Karatekin, rapor sonucuna inanamadığını belirtti. (Milliye

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nın 3. günü evinden ekmek almaya çıkıp kaybolan ve 3 gün sonra çöp bidonunda
cesedi bulunan E.H'yi tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Almaz, Gaziantep 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim günü görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 ay hücre
cezasına çarptırıldı. (Yeni Şafak-13.10.04)

Samsun’da 2003 yılında 19 Mayıs Şenlikleri’nde tanıştığı lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ş.T. ile cinsel
ilişkiye girip hamile bırakan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.A’nin, bebeğin babası olduğu kesinleşti.
DNA raporunun mahkemeye sunulması üzerine A.E.A., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet

Adana'da sevgilisi Fatma Ö'nün (30) 1.5 yaşındaki kızı B.'y
Ekim günü, müebbet hapis istemiyle yargılandığı mahkemede TCK 452. maddesine göre “Katil kastıyla olmayan
darp ve cerh sonucu meydana gelen ölüm” suçundan 16 yıl 8 ay ağır hapse mahkum edildi.

Samsun’da 11 yaşındaki H.K.’ya tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen evli ve bir çocuk babası Kenan Seven
(27), 20 Ekim günü görülen duruşmada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet

Ardahan’a bağlı Ağzıpek Köyü’nde yaşayan ve 2
dünyaya getiren S.A, Savcılığa verdiği ilk ifadesinde öz kardeşi G.A.’nın tecavüzüne uğradığını ve çocuğun ona
ait olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine G.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezae
7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan G.A. 21 Ekim günü ilk kez hakim karşısına çıktı. S.A., kardeşine iftira
attığını belirterek “Yılbaşından önce bir düğün için İstanbul’dan gelen eniştem, bizde kalıyordu. Bir gece
yatağıma girdi. Eliyle ağzımı kapattı ve zorla tecavüz etti. Çok korktuğum için kimseye anlatamadım. 4 ay sonra
karın ağrıları başlayınca Ardahan’da doktora gittim. Doktor, karnımda ur olabileceğini söyledi ama gün geçtikçe
karnım büyüdü. Yaşadıklarımı anneme anlattı
yuvasının bozulacağını anlattı. Annem, ‘Eğer soran olursa kardeşin G.A.’nın üstüne at. Nasıl olsa onun yaşı
küçük, bir şey olmaz’ dedi. Doğum sonrası ben de ilk ifademde, kardeşimin adını verdim.
yatmasına sebeb oldum. Onun hiçbir günahı yok. Bebeğin babası Adem eniştemdir” dedi. Mahkeme heyeti,
S.A.’nın ifadesi üzerine kardeşi G.A.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, enişte Adem
Kardeş’in kimlik ve adresinin tesbit edilerek ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelenirken, S.A.’nın
avukatı Osman Nuri Yıldız, bebeğin babasının kim olduğunu belirlemek için DNA testi isteyeceklerini
bildirdi. (Hürriyet-22.10.04)

Adana’da tecavüz sonucu bir kız çocuğu düny
sanıktan tutuklu 8 kişi tahliye edildi. 2 Kasım günü görülen duruşmada, DNA testi sonucunda B.O.’nun dünyaya
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Adem Ö. (30), Mustafa D. (22), Zeki G. (43), Halis A. (18), Ali E. (18), Teslime O. (20), Ramazan O. (20),
Murat S. (32), Sevcan B. (30) ), Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Reşit olmayan mağdureyi kaçırıp
alıkoymak, zorla ırza geçmek, fuhuş yaptırmak ve bu suçlara azmettirmek” iddiasıyla açılan davada tutuklu
olarak yargılanırken, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti. Dava devam ettiği sırada, A.A'nın babası Mehmet

ının bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldığı iddiasıyla, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda

Samsun’da, üvey kızını taciz etmekle suçlanan İrfan Korkmaz (56), Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
ceki olayın ardından kayıplara karışan ve 30 Eylül günü ilk kez duruşmaya gelen Korkmaz'ın

tacizine uğrayan G.Ç. (17), "Porno film seyrettirip taciz ediyordu" dedi. Cezaevine konan Korkmaz'ın 11 yıllık
eşi Leyla Korkmaz (38) da, "Kızımla kocamı aynı yatakta yakaladım" dedi. (Milliyet-01.10.2004)

İstanbul Kartal'da 13 aylık ikiz kızlarından Ebru'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Samet Sadi
Öğütken isimli baba, Mahkeme tarafından TCK'nın 450/1. maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezasına

Kararda, hafifletici neden görülmeyerek cezada indirim yapılmadı.Öğütken 6 ay hücrede kalacak ve
herhangi bir aftan yararlanamayacak. (Yeni Şafak-01.10.2004)

Samsun'da Erkal Karatekin (34) isimli kişi, 9 ay önce, 7 yıldır dini nikâhla yaşadığı Perihan Ya
eşinden olan ve kendi nüfusuna kaydettirdiği kızı K.'ye tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı.
Duruşmalarda üvey babasını suçlayan ilköğretim 4. sınıf öğrencisi K., ifadesinde, "Annem evde yokken bana

ne söylersen öldürürüm' diyerek korkuttu" dedi. Tutuklu sanık Karatekin'in isteği üzerine
yapılan DNA testi sonucuna göre 4 aylık erkek bebeğin babasının yüzde 99.99 Karatekin olduğu tespit edildi.
Karatekin, rapor sonucuna inanamadığını belirtti. (Milliyet-05.10.04)

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nın 3. günü evinden ekmek almaya çıkıp kaybolan ve 3 gün sonra çöp bidonunda
cesedi bulunan E.H'yi tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Almaz, Gaziantep 2. Ağır

nü görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 ay hücre
13.10.04)

Samsun’da 2003 yılında 19 Mayıs Şenlikleri’nde tanıştığı lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ş.T. ile cinsel
kan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.A’nin, bebeğin babası olduğu kesinleşti.

DNA raporunun mahkemeye sunulması üzerine A.E.A., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet

Adana'da sevgilisi Fatma Ö'nün (30) 1.5 yaşındaki kızı B.'yi işkence ile öldürdüğü iddia edilen Çetin Dinç, 14
Ekim günü, müebbet hapis istemiyle yargılandığı mahkemede TCK 452. maddesine göre “Katil kastıyla olmayan
darp ve cerh sonucu meydana gelen ölüm” suçundan 16 yıl 8 ay ağır hapse mahkum edildi.

Samsun’da 11 yaşındaki H.K.’ya tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen evli ve bir çocuk babası Kenan Seven
(27), 20 Ekim günü görülen duruşmada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet-21.10.04)

Ardahan’a bağlı Ağzıpek Köyü’nde yaşayan ve 28 Eylül günü Askeri Hastane’nin tuvaletinde bir erkek çocuk
dünyaya getiren S.A, Savcılığa verdiği ilk ifadesinde öz kardeşi G.A.’nın tecavüzüne uğradığını ve çocuğun ona
ait olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine G.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yıldan
7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan G.A. 21 Ekim günü ilk kez hakim karşısına çıktı. S.A., kardeşine iftira
attığını belirterek “Yılbaşından önce bir düğün için İstanbul’dan gelen eniştem, bizde kalıyordu. Bir gece

rdi. Eliyle ağzımı kapattı ve zorla tecavüz etti. Çok korktuğum için kimseye anlatamadım. 4 ay sonra
karın ağrıları başlayınca Ardahan’da doktora gittim. Doktor, karnımda ur olabileceğini söyledi ama gün geçtikçe
karnım büyüdü. Yaşadıklarımı anneme anlattım. Annem ise, bu olayı saklamamız gerektiğini, yoksa ablamın
yuvasının bozulacağını anlattı. Annem, ‘Eğer soran olursa kardeşin G.A.’nın üstüne at. Nasıl olsa onun yaşı
küçük, bir şey olmaz’ dedi. Doğum sonrası ben de ilk ifademde, kardeşimin adını verdim.
yatmasına sebeb oldum. Onun hiçbir günahı yok. Bebeğin babası Adem eniştemdir” dedi. Mahkeme heyeti,
S.A.’nın ifadesi üzerine kardeşi G.A.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, enişte Adem

tesbit edilerek ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelenirken, S.A.’nın
avukatı Osman Nuri Yıldız, bebeğin babasının kim olduğunu belirlemek için DNA testi isteyeceklerini

Adana’da tecavüz sonucu bir kız çocuğu dünyaya getiren 11 yaşındaki B.O.’ya tecavüz ettiği iddia edilen 13
sanıktan tutuklu 8 kişi tahliye edildi. 2 Kasım günü görülen duruşmada, DNA testi sonucunda B.O.’nun dünyaya
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Adem Ö. (30), Mustafa D. (22), Zeki G. (43), Halis A. (18), Ali E. (18), Teslime O. (20), Ramazan O. (20),
e “Reşit olmayan mağdureyi kaçırıp

alıkoymak, zorla ırza geçmek, fuhuş yaptırmak ve bu suçlara azmettirmek” iddiasıyla açılan davada tutuklu
olarak yargılanırken, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti. Dava devam ettiği sırada, A.A'nın babası Mehmet

ının bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldığı iddiasıyla, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda

Samsun’da, üvey kızını taciz etmekle suçlanan İrfan Korkmaz (56), Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
ceki olayın ardından kayıplara karışan ve 30 Eylül günü ilk kez duruşmaya gelen Korkmaz'ın

tacizine uğrayan G.Ç. (17), "Porno film seyrettirip taciz ediyordu" dedi. Cezaevine konan Korkmaz'ın 11 yıllık
01.10.2004)

İstanbul Kartal'da 13 aylık ikiz kızlarından Ebru'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Samet Sadi
Öğütken isimli baba, Mahkeme tarafından TCK'nın 450/1. maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezasına

Kararda, hafifletici neden görülmeyerek cezada indirim yapılmadı.Öğütken 6 ay hücrede kalacak ve

Samsun'da Erkal Karatekin (34) isimli kişi, 9 ay önce, 7 yıldır dini nikâhla yaşadığı Perihan Yavşan'ın (38) eski
eşinden olan ve kendi nüfusuna kaydettirdiği kızı K.'ye tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı.
Duruşmalarda üvey babasını suçlayan ilköğretim 4. sınıf öğrencisi K., ifadesinde, "Annem evde yokken bana

ne söylersen öldürürüm' diyerek korkuttu" dedi. Tutuklu sanık Karatekin'in isteği üzerine
yapılan DNA testi sonucuna göre 4 aylık erkek bebeğin babasının yüzde 99.99 Karatekin olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nın 3. günü evinden ekmek almaya çıkıp kaybolan ve 3 gün sonra çöp bidonunda
cesedi bulunan E.H'yi tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Almaz, Gaziantep 2. Ağır

nü görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 ay hücre

Samsun’da 2003 yılında 19 Mayıs Şenlikleri’nde tanıştığı lise 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ş.T. ile cinsel
kan lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.A’nin, bebeğin babası olduğu kesinleşti.

DNA raporunun mahkemeye sunulması üzerine A.E.A., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet-14.10.04)

i işkence ile öldürdüğü iddia edilen Çetin Dinç, 14
Ekim günü, müebbet hapis istemiyle yargılandığı mahkemede TCK 452. maddesine göre “Katil kastıyla olmayan
darp ve cerh sonucu meydana gelen ölüm” suçundan 16 yıl 8 ay ağır hapse mahkum edildi. (Sabah-15.10.04)

Samsun’da 11 yaşındaki H.K.’ya tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen evli ve bir çocuk babası Kenan Seven
21.10.04)

8 Eylül günü Askeri Hastane’nin tuvaletinde bir erkek çocuk
dünyaya getiren S.A, Savcılığa verdiği ilk ifadesinde öz kardeşi G.A.’nın tecavüzüne uğradığını ve çocuğun ona

vine gönderildi. 2 yıldan
7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan G.A. 21 Ekim günü ilk kez hakim karşısına çıktı. S.A., kardeşine iftira
attığını belirterek “Yılbaşından önce bir düğün için İstanbul’dan gelen eniştem, bizde kalıyordu. Bir gece

rdi. Eliyle ağzımı kapattı ve zorla tecavüz etti. Çok korktuğum için kimseye anlatamadım. 4 ay sonra
karın ağrıları başlayınca Ardahan’da doktora gittim. Doktor, karnımda ur olabileceğini söyledi ama gün geçtikçe

m. Annem ise, bu olayı saklamamız gerektiğini, yoksa ablamın
yuvasının bozulacağını anlattı. Annem, ‘Eğer soran olursa kardeşin G.A.’nın üstüne at. Nasıl olsa onun yaşı
küçük, bir şey olmaz’ dedi. Doğum sonrası ben de ilk ifademde, kardeşimin adını verdim. Boş yere onun hapis
yatmasına sebeb oldum. Onun hiçbir günahı yok. Bebeğin babası Adem eniştemdir” dedi. Mahkeme heyeti,
S.A.’nın ifadesi üzerine kardeşi G.A.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, enişte Adem

tesbit edilerek ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelenirken, S.A.’nın
avukatı Osman Nuri Yıldız, bebeğin babasının kim olduğunu belirlemek için DNA testi isteyeceklerini

aya getiren 11 yaşındaki B.O.’ya tecavüz ettiği iddia edilen 13
sanıktan tutuklu 8 kişi tahliye edildi. 2 Kasım günü görülen duruşmada, DNA testi sonucunda B.O.’nun dünyaya
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getirdiği kız bebeğin babası olduğu belirlenen sanık Kasım Çağlayan (23), “B. ile e
de boşandım” dedi. Mahkeme heyeti, B.O’nun önceki duruşmada Çağlayan ile evlenebileceğini belirtmesi
üzerine tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Bursa'da öğretmenlik yapan ve internet üzerinden çocuk pornografisi içeren görüntüleri yurt dışına transfer ettiği
iddia edilen Özgen İmamoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda internet suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmadığı için Bursa 4. Ağır Ceza Mahke
Özel İlkgüneş İlköğretim Okulu'nda 'rehber öğretmen' ve 'psikolojik danışman' olarak görev yapan İmamoğlu
uluslar arası bir operasyonla yakalanmıştı.

Adana'da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan zihinsel özürlü kız çocuğu S.E’ye (13) tecavüz
ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Mehmet D, 14 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Batur Köyü'nde 2003 yılında 12 yaşın
Mehmet Şerif Bayındır, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık günü görülen duruşmada 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Davaya dört ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan korucu Bayındır katılmadı. Ma
olayın eksik teşebbüste kalması ve sanığın iyi hali de göz önüne alarak cezayı 2 yıl 9 ay 10 güne indirdi.
(Radikal-23.12.04)

I.12.5. Kadın ve Çocuk İntiharları
Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs mahallesinde oturan 15 yaşındaki
bulunmadığı bir sırada, tavana bağladığı iple intihar etti. M.Ç’nin imam nikahlı eşiyle tartışmasının ardından,
eşinin babasının evine gitmesi sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. Konuyu değerlendiren Adana Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi doktorlarından psikiyatrist Dr. Eftale Yalçın, 15 yaşındaki bir erkeğin daha çocukluğunu
yaşama evresinde olduğunu, bu yaşta kişiliğin oturmayacağını ifade ederek, aile zoruyla evlendirilen çocuklarda
bu tür vakalara sıkça rastlandığına işaret etti. (Zaman

Ankara'da, bir süre önce eşinden ayrılan
Pelin İrem'le (7) birlikte, kömür kovasıyla banyoya kapanarak intihar etti. (Hürriyet

Van Emniyet Müdürlüğünde, görev ya
beylik tabancayla intihar etti. (7 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan mahallesinde oturan
apartmanlarının 5. katından atlayarak intihar etti. Demir'in Mersin'de akaryakıt istasyonu işleten eşinin, üzerine
kuma getirmesi nedeniyle bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. (DİHA

Van ili Çatak ilçesine bağlı Konalga köyünde ikamet
kayınpederinin silahıyla intihar etti. (20 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

Manisa’nın Soma ilçesinde Linyit lisesi öğrencisi
Genç kızın üzerinden, “her şey için özür dilerim” yazılı bir not çıkarken; ailesi, kızlarının intihar edecek
sorununun olmadığını belirttiler. (İHD İzmir)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 çocuk annesi
Okulu civarında bulunan 4 katlı bir binadan atlayarak intihar etti. Dalkılıç'ın, 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve
daha öncede 3 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. (DİHA

Denizli Devlet Hastanesi nöroloji servisinde görevli 2 çocuk annesi hemşire
penisilinli iğne ile intihar etti. Hemşirenin iki ay önce de hap içerek ölmek istediği, ailevi sorunlarının bulunduğu
iddia edildi. (Hürriyet-03.02.04)

İzmit'te, Doğan Akış (18) ve teyzesinin kızı
ettiler. (Hürriyet-06.02.04.)

Batman il merkezinde ikamet eden
Batman)
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getirdiği kız bebeğin babası olduğu belirlenen sanık Kasım Çağlayan (23), “B. ile evlenmek istiyorum. Eşimden
de boşandım” dedi. Mahkeme heyeti, B.O’nun önceki duruşmada Çağlayan ile evlenebileceğini belirtmesi
üzerine tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. (Hürriyet-03.11.2004)

Bursa'da öğretmenlik yapan ve internet üzerinden çocuk pornografisi içeren görüntüleri yurt dışına transfer ettiği
iddia edilen Özgen İmamoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda internet suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmadığı için Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan 10 Kasım günü beraat etti. Bursa
Özel İlkgüneş İlköğretim Okulu'nda 'rehber öğretmen' ve 'psikolojik danışman' olarak görev yapan İmamoğlu
uluslar arası bir operasyonla yakalanmıştı. (Sabah-12.11.2004)

er Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan zihinsel özürlü kız çocuğu S.E’ye (13) tecavüz
ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Mehmet D, 14 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Batur Köyü'nde 2003 yılında 12 yaşında Y.K. isimli kıza tecavüze kalkışan korucu
Mehmet Şerif Bayındır, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık günü görülen duruşmada 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Davaya dört ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan korucu Bayındır katılmadı. Ma
olayın eksik teşebbüste kalması ve sanığın iyi hali de göz önüne alarak cezayı 2 yıl 9 ay 10 güne indirdi.

I.12.5. Kadın ve Çocuk İntiharları
Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs mahallesinde oturan 15 yaşındaki M.Ç., 1 Ocak günü evd
bulunmadığı bir sırada, tavana bağladığı iple intihar etti. M.Ç’nin imam nikahlı eşiyle tartışmasının ardından,
eşinin babasının evine gitmesi sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. Konuyu değerlendiren Adana Ruh ve Sinir

doktorlarından psikiyatrist Dr. Eftale Yalçın, 15 yaşındaki bir erkeğin daha çocukluğunu
yaşama evresinde olduğunu, bu yaşta kişiliğin oturmayacağını ifade ederek, aile zoruyla evlendirilen çocuklarda
bu tür vakalara sıkça rastlandığına işaret etti. (Zaman-02.01.04)

Ankara'da, bir süre önce eşinden ayrılan Nesrin Yetiş (30), 4 Ocak günü, ilköğretim birinci sınıf öğrencisi kızı
'le (7) birlikte, kömür kovasıyla banyoya kapanarak intihar etti. (Hürriyet-06.01.04)

Van Emniyet Müdürlüğünde, görev yapan polis memuru Fuat Kaya’nın eşi Nursel Kaya, 6 Ocak günü, eşine ait
beylik tabancayla intihar etti. (7 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan mahallesinde oturan Sıdıka Demir (35) isimli kadın, 10 Ocak günü,
ın 5. katından atlayarak intihar etti. Demir'in Mersin'de akaryakıt istasyonu işleten eşinin, üzerine

kuma getirmesi nedeniyle bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. (DİHA

Van ili Çatak ilçesine bağlı Konalga köyünde ikamet eden Züleyha Haras (20), 19 Ocak günü, korucu olan
kayınpederinin silahıyla intihar etti. (20 Ocak 2004/ Yeniden Özgür Gündem)

Manisa’nın Soma ilçesinde Linyit lisesi öğrencisi Arzu Coşkun (17), 22 Ocak günü av tüfeği ile intihar etti.
den, “her şey için özür dilerim” yazılı bir not çıkarken; ailesi, kızlarının intihar edecek

sorununun olmadığını belirttiler. (İHD İzmir)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 çocuk annesi Fadime Dağkılıç (30), 30 Ocak günü, Mehmetçik İlköğretim
da bulunan 4 katlı bir binadan atlayarak intihar etti. Dalkılıç'ın, 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve

daha öncede 3 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. (DİHA-31.01.04)

Denizli Devlet Hastanesi nöroloji servisinde görevli 2 çocuk annesi hemşire Kamile Çınar
penisilinli iğne ile intihar etti. Hemşirenin iki ay önce de hap içerek ölmek istediği, ailevi sorunlarının bulunduğu

(18) ve teyzesinin kızı Semra Denli (22), 4 Şubat günü rayların üzerine yatarak intihar

Batman il merkezinde ikamet eden Doğan Atmaca (16), girdiği bunalım sonucu av tüfeğiyle intihar etti. (İHD
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vlenmek istiyorum. Eşimden
de boşandım” dedi. Mahkeme heyeti, B.O’nun önceki duruşmada Çağlayan ile evlenebileceğini belirtmesi

Bursa'da öğretmenlik yapan ve internet üzerinden çocuk pornografisi içeren görüntüleri yurt dışına transfer ettiği
iddia edilen Özgen İmamoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda internet suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme

mesi'nde yargılandığı davadan 10 Kasım günü beraat etti. Bursa
Özel İlkgüneş İlköğretim Okulu'nda 'rehber öğretmen' ve 'psikolojik danışman' olarak görev yapan İmamoğlu

er Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan zihinsel özürlü kız çocuğu S.E’ye (13) tecavüz
ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Mehmet D, 14 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. (Hürriyet-03.12.04)

da Y.K. isimli kıza tecavüze kalkışan korucu
Mehmet Şerif Bayındır, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık günü görülen duruşmada 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Davaya dört ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan korucu Bayındır katılmadı. Mahkeme,
olayın eksik teşebbüste kalması ve sanığın iyi hali de göz önüne alarak cezayı 2 yıl 9 ay 10 güne indirdi.

, 1 Ocak günü evde kimsenin
bulunmadığı bir sırada, tavana bağladığı iple intihar etti. M.Ç’nin imam nikahlı eşiyle tartışmasının ardından,
eşinin babasının evine gitmesi sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. Konuyu değerlendiren Adana Ruh ve Sinir

doktorlarından psikiyatrist Dr. Eftale Yalçın, 15 yaşındaki bir erkeğin daha çocukluğunu
yaşama evresinde olduğunu, bu yaşta kişiliğin oturmayacağını ifade ederek, aile zoruyla evlendirilen çocuklarda

(30), 4 Ocak günü, ilköğretim birinci sınıf öğrencisi kızı
06.01.04)

, 6 Ocak günü, eşine ait

(35) isimli kadın, 10 Ocak günü,
ın 5. katından atlayarak intihar etti. Demir'in Mersin'de akaryakıt istasyonu işleten eşinin, üzerine

kuma getirmesi nedeniyle bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. (DİHA-10.01.04)

(20), 19 Ocak günü, korucu olan

(17), 22 Ocak günü av tüfeği ile intihar etti.
den, “her şey için özür dilerim” yazılı bir not çıkarken; ailesi, kızlarının intihar edecek

(30), 30 Ocak günü, Mehmetçik İlköğretim
da bulunan 4 katlı bir binadan atlayarak intihar etti. Dalkılıç'ın, 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve

ile Çınar (29), 1 Şubat günü
penisilinli iğne ile intihar etti. Hemşirenin iki ay önce de hap içerek ölmek istediği, ailevi sorunlarının bulunduğu

nü rayların üzerine yatarak intihar

(16), girdiği bunalım sonucu av tüfeğiyle intihar etti. (İHD
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İzmir Alsancak’ta, Selma Gündüz Ediş
Asır-İHD İzmir)

Van ili Başkale ilçesinde ikamet eden
2004/Diyarbakır Söz)

Gaziantep il merkezinde ikamet eden
Hürriyet)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karabahçe köyünde oturan 2 çocuk annesi
günü kendini evin tavanına asarak yaşamına son verdi. (DİHA

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesinde kuaförlük yapan
Sincer'in (18) kendisini terk etmesi üzerine, 18 Şubat günü, 25 metrelik uçurumdan atlayarak intihar etti.
(Hürriyet-19.02.04)

Aydın ili Osman Yozgatlı mahalesinde ikamet eden
yatak odasında intihar etti. Aynı mahallede oturan
dedi ve kendini evinin tavanına astı. (15.02.2004 Yeni Asır

Manisa Turgutlu’da, iki çocuk annesi
intihar etti. (17.02.2004 Yeni Asır-İHD İzmir)

Diyarbakır’ın Emek caddesindeki bir evde ikamet eden
katından atlayarak intihar etti. 30 günlük bir çocuk annesi olan Toprak’ın, 1,5 yıllık evli olduğu ve eşi tarafından
sürekli şiddete maruz kaldığı; bundan dolayı bunalımda olduğu iddia edildi. (İHD Diyarbakır)

Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı K
içerek intihar etti. (23 Şubat 2004/ Diyarbakır Olay)

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir şirkette muhasebecilik yapan
Çelik Palas otelde, aşırı miktarda ilaç alarak intihar etti. (Hürriyet

Bursa'nın Emek beldesine bağlı Yenibağlar mahallesi Oran sokakta oturan Tığ ailesinin en büyük çocuğu ve 6.
sınıf öğrencisi Z.T. (13), 28 Şubat günü, kaldığı odanın ranzasına kendini asarak intihar
02.03.04)

İzmir Narlıdere’de lise 1. sınıf öğrencisi
lise 2. sınıf öğrencisi D.K’nin evinin karşısındaki çocuk parkında, kendini asarak intihar etti. (Hürriyet

Batman merkezde ikamet eden iki yıllık evli
intihar etti. (İHD Batman) (Özgür Gündem

Samsun'da, 15 Mart günü annesine ait kuaför salonunu açan
atkısıyla kendini asarak intihar etti. (Hürriyet

Muş ili Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden ilkokul 6. Sınıf öğrencisi
Mart günü, evinin önündeki elektrik direğine kendini iple asarak intihar etti. Dindar bir ailenin çocuğu olan
Güler'in, son zamanlarda çevresindekileri riyakarlıkla suçladığı ve bu nedenle bunalıma girdiği belirtildi. (İHD
Muş) (DİHA-17.03.04.)

Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Koru köyünde ikamet eden
aralarında tartıştıktan sonra kendilerini asarak intihar ettiler. (29 Mart 2004/ Diyarbakır)

İzmir’in Çeşme ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda göre
Mart günü, astsubay eşi Aydın Altay’ın beylik tabancası ile evinde intihar ederek yaşamını yitirdi. (31.03.2004
Yeni Asır) (İHD İzmir)
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Selma Gündüz Ediş (50), 10 Şubat günü tarım ilacı içerek intihar etti. (11.02.2004 Yeni

Van ili Başkale ilçesinde ikamet eden S.A.(12), 11 Şubat günü, kendini asarak intihar etti. (12 Şubat

Gaziantep il merkezinde ikamet eden Aslı Çelik, 11 Şubat günü, kendini asarak intihar etti. (12 Şubat 2004/

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karabahçe köyünde oturan 2 çocuk annesi Gazel Kızoğlu
günü kendini evin tavanına asarak yaşamına son verdi. (DİHA-13.02.04)

alya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesinde kuaförlük yapan Selma Bulut
Sincer'in (18) kendisini terk etmesi üzerine, 18 Şubat günü, 25 metrelik uçurumdan atlayarak intihar etti.

alesinde ikamet eden Bedriye Önal (50), 14 Şubat günü eşine ait tabanca ile,
yatak odasında intihar etti. Aynı mahallede oturan Gülşen Kartal (18) olayı duyunca “ben de ölmek istiyorum”
dedi ve kendini evinin tavanına astı. (15.02.2004 Yeni Asır-İHD İzmir)

Manisa Turgutlu’da, iki çocuk annesi Tülay Çıvagın (24), 16 Şubat günü, kendini evinin banyosunda asarak
İHD İzmir)

Diyarbakır’ın Emek caddesindeki bir evde ikamet eden Özlem Toprak (21), 17 Şubat günü, oturduğu bina
katından atlayarak intihar etti. 30 günlük bir çocuk annesi olan Toprak’ın, 1,5 yıllık evli olduğu ve eşi tarafından
sürekli şiddete maruz kaldığı; bundan dolayı bunalımda olduğu iddia edildi. (İHD Diyarbakır)

Şanlıurfa ili Siverek ilçesine bağlı Karaheç köyünde ikamet eden Hazal K. (21), 22 Şubat günü, böcek ilacı
içerek intihar etti. (23 Şubat 2004/ Diyarbakır Olay)

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir şirkette muhasebecilik yapan Esra Yılmaz, 25 Şubat günü geldiği Bursa’daki
miktarda ilaç alarak intihar etti. (Hürriyet-27.02.04)

Bursa'nın Emek beldesine bağlı Yenibağlar mahallesi Oran sokakta oturan Tığ ailesinin en büyük çocuğu ve 6.
(13), 28 Şubat günü, kaldığı odanın ranzasına kendini asarak intihar

İzmir Narlıdere’de lise 1. sınıf öğrencisi Burak Özmen (16), 5 Mart günü, aşkına karşılık vermediği iddia edilen
lise 2. sınıf öğrencisi D.K’nin evinin karşısındaki çocuk parkında, kendini asarak intihar etti. (Hürriyet

Batman merkezde ikamet eden iki yıllık evli Sadiye Yurdem (18), 9 Mart günü, kendini evinin tavanına asarak
intihar etti. (İHD Batman) (Özgür Gündem-11.03.04)

Samsun'da, 15 Mart günü annesine ait kuaför salonunu açan Zeynep Türkyılmaz
(Hürriyet-16.03.04.)

Muş ili Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden ilkokul 6. Sınıf öğrencisi
Mart günü, evinin önündeki elektrik direğine kendini iple asarak intihar etti. Dindar bir ailenin çocuğu olan
Güler'in, son zamanlarda çevresindekileri riyakarlıkla suçladığı ve bu nedenle bunalıma girdiği belirtildi. (İHD

Diyarbakır ili Dicle ilçesine bağlı Koru köyünde ikamet eden Z.K. (22) ile yengesi K.T.
aralarında tartıştıktan sonra kendilerini asarak intihar ettiler. (29 Mart 2004/ Diyarbakır)

İzmir’in Çeşme ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda görevli hemşire ve bir çocuk annesi Mefaret Altay
Mart günü, astsubay eşi Aydın Altay’ın beylik tabancası ile evinde intihar ederek yaşamını yitirdi. (31.03.2004
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(50), 10 Şubat günü tarım ilacı içerek intihar etti. (11.02.2004 Yeni

, 11 Şubat günü, kendini asarak intihar etti. (12 Şubat

, 11 Şubat günü, kendini asarak intihar etti. (12 Şubat 2004/

Gazel Kızoğlu (27), 12 Şubat

Selma Bulut (19), sevgilisi Fesih
Sincer'in (18) kendisini terk etmesi üzerine, 18 Şubat günü, 25 metrelik uçurumdan atlayarak intihar etti.

(50), 14 Şubat günü eşine ait tabanca ile,
(18) olayı duyunca “ben de ölmek istiyorum”

(24), 16 Şubat günü, kendini evinin banyosunda asarak

(21), 17 Şubat günü, oturduğu binanın 9.
katından atlayarak intihar etti. 30 günlük bir çocuk annesi olan Toprak’ın, 1,5 yıllık evli olduğu ve eşi tarafından
sürekli şiddete maruz kaldığı; bundan dolayı bunalımda olduğu iddia edildi. (İHD Diyarbakır)

(21), 22 Şubat günü, böcek ilacı

, 25 Şubat günü geldiği Bursa’daki

Bursa'nın Emek beldesine bağlı Yenibağlar mahallesi Oran sokakta oturan Tığ ailesinin en büyük çocuğu ve 6.
(13), 28 Şubat günü, kaldığı odanın ranzasına kendini asarak intihar etti. (Cumhuriyet-

(16), 5 Mart günü, aşkına karşılık vermediği iddia edilen
lise 2. sınıf öğrencisi D.K’nin evinin karşısındaki çocuk parkında, kendini asarak intihar etti. (Hürriyet-06.03.04)

(18), 9 Mart günü, kendini evinin tavanına asarak

Zeynep Türkyılmaz (23), tavana bağladığı

Muş ili Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden ilkokul 6. Sınıf öğrencisi Liman Güler (12), 16
Mart günü, evinin önündeki elektrik direğine kendini iple asarak intihar etti. Dindar bir ailenin çocuğu olan
Güler'in, son zamanlarda çevresindekileri riyakarlıkla suçladığı ve bu nedenle bunalıma girdiği belirtildi. (İHD

K.T. (35), 28 Mart günü,

Mefaret Altay (30), 29
Mart günü, astsubay eşi Aydın Altay’ın beylik tabancası ile evinde intihar ederek yaşamını yitirdi. (31.03.2004
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Hakkari ili Kırıkdağ köyünde ikamet eden
Diyarbakır Olay)

Kocasından boşandıktan sonra İstanbul ve Antalya'daki barlarda “konsomatris” olarak çalışan
Mart ayında Antalya'da yaşadığı evde av tüfeğiyle intihar etti. Zaman'ın intihar gerek
Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşayan ailesinin, kızlarını “kötü yol”a düştüğü gerekçesiyle dışladığı ve cenazesini
sahiplenmediği belirtildi. (DİHA-28.03.04)

1 Nisan günü, Ümraniye’de 23 yaşındaki Hacer Yıldırım, bir arkadaşının evinde p
buluştu. Arkadaşı ile tartışan Yıldırım, bir ara banyoya giren polisin beylik silahıyla intihar etti.

7 Nisan günü,Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki T.A. adlı kız çocuğu, kendisini asarak, intihar
etti.

9 Nisan günü Antalya’nın Fenike ilçesinde, tarım ilacı içerek intihara teşebbüs eden
gördüğü hastanede öldü.
13 Nisan günü, Denizli Tavas’ta 10 gün önce intihar eden ilköğretim okulu öğrencisi D.G.’in geride bıraktığı
günlük doğrultusunda; A.İ. (18), Abdurrahman K. (24) ve Ali İskan B. İsimli kişiler gözaltına alındı. Adı
geçenler, küçük yaşta kızı iğfal etmek ve ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak, cezaevine
gönderildikleri öğrenildi.

14 Nisan günü, Van’ın Karşıyaka mahal
silahla intihar etti.

18 Nisan günü, İzmir Balçova Kuşkonmaz sokakta tek başına yaşayan ve Küfe Bar’da garson olarak çalışan
Gülşüh Malay (19), çok miktarda ilaç içerek intihar etti.

Diyarbakır’ın Lalebey mahallesinde ikamet eden Özlem Meral (1976), 20 Nisan günü kendisini asarak, intihar
etti.

22 Nisan günü Erzurum’da Fırat Bağış
Davut Bağış, oğlunun “Kurtlar Vadisi” isimli diziden etkilendiğini belirtti.

27 Nisan günü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Belveren köyünde oturan Tülin Elgaç (14), Sevil Elgaç (18)
ve Medine Elgaç (20) adlı kardeşler aile içi tartışmanın ardından tarım ilacı içerek intihar et
yaşamını yitirirken, Sevil Algaç yoğun bakıma alındı.

28 Nisan günü, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde oturan Ender Özmen (18) isimli lise öğrencisi, öğle saatlerinde
evlerinin mutfak tavanına, su hortumu ile kendini asarak intihar etti.

28 Nisan günü, Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden Aysel Koç (25), girdiği bunalım sonucu kedisini asarak,
intihar etti.

6 Mayıs günü, Hilvan İlçesinde ikamet eden İpek Sabah (13) adlı kız çocuğu, kendisini asmak suretiyle intihar
etmiştir.(İHD Urfa)

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyünde ikamet eden Lamia Çoban(20), Gercüş’te bir gölete atlayarak
intihar etti. (İHD Batman)

6 Mayıs günü, Muş merkeze bağlı Boyuncuk köyünde ikamet eden Çiçek Küş (17) adlı genç kadın, henüz
belirlenemeyen bir nedenden dolayı, babasına ait ruhsatsız silahla intihar etti.

3 Mayıs günü Adana’da, 5 yıl önce babaları tarafından hortumla dövüldükleri için çocuk yuvasına teslim edilen
üç kardeşten Sevim Aslan (16), yuvanın bahçesindeki bir ağaca kendini hortumla asar
Aslan’ın cebinden babasını sevmediğini belirten satırların yer aldığı bir mektup çıktı.

10 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesinde Meral Meşe (16) adlı genç kız, pompalı tüfekle kendini vurarak
yaşamına son verdi. Meşe'nin sara hast
Diyarbakır'a gittiği; ancak ailesi tarafından Adana'ya getirildiği bildirildi.
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Hakkari ili Kırıkdağ köyünde ikamet eden Ömer Dilbilen (17), 30 Mart günü, silahla intihar etti. (31 Mart 2004/

Kocasından boşandıktan sonra İstanbul ve Antalya'daki barlarda “konsomatris” olarak çalışan
Mart ayında Antalya'da yaşadığı evde av tüfeğiyle intihar etti. Zaman'ın intihar gerek
Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşayan ailesinin, kızlarını “kötü yol”a düştüğü gerekçesiyle dışladığı ve cenazesini

28.03.04)

1 Nisan günü, Ümraniye’de 23 yaşındaki Hacer Yıldırım, bir arkadaşının evinde polis arkadaşı Zekeriya Dinç ile
buluştu. Arkadaşı ile tartışan Yıldırım, bir ara banyoya giren polisin beylik silahıyla intihar etti.

7 Nisan günü,Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki T.A. adlı kız çocuğu, kendisini asarak, intihar

Nisan günü Antalya’nın Fenike ilçesinde, tarım ilacı içerek intihara teşebbüs eden Elif Deniz

13 Nisan günü, Denizli Tavas’ta 10 gün önce intihar eden ilköğretim okulu öğrencisi D.G.’in geride bıraktığı
usunda; A.İ. (18), Abdurrahman K. (24) ve Ali İskan B. İsimli kişiler gözaltına alındı. Adı

geçenler, küçük yaşta kızı iğfal etmek ve ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak, cezaevine

14 Nisan günü, Van’ın Karşıyaka mahallesinde ikamet eden 15 yaşındaki F.T. adlı kız çocuğu, babasına ait

18 Nisan günü, İzmir Balçova Kuşkonmaz sokakta tek başına yaşayan ve Küfe Bar’da garson olarak çalışan
Gülşüh Malay (19), çok miktarda ilaç içerek intihar etti.

Diyarbakır’ın Lalebey mahallesinde ikamet eden Özlem Meral (1976), 20 Nisan günü kendisini asarak, intihar

Fırat Bağış (15) adlı çocuk, odasında kemeri ile kendini asarak intihar etti. Baba
Vadisi” isimli diziden etkilendiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Belveren köyünde oturan Tülin Elgaç (14), Sevil Elgaç (18)
ve Medine Elgaç (20) adlı kardeşler aile içi tartışmanın ardından tarım ilacı içerek intihar et
yaşamını yitirirken, Sevil Algaç yoğun bakıma alındı.

28 Nisan günü, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde oturan Ender Özmen (18) isimli lise öğrencisi, öğle saatlerinde
evlerinin mutfak tavanına, su hortumu ile kendini asarak intihar etti.

28 Nisan günü, Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden Aysel Koç (25), girdiği bunalım sonucu kedisini asarak,

6 Mayıs günü, Hilvan İlçesinde ikamet eden İpek Sabah (13) adlı kız çocuğu, kendisini asmak suretiyle intihar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyünde ikamet eden Lamia Çoban(20), Gercüş’te bir gölete atlayarak

6 Mayıs günü, Muş merkeze bağlı Boyuncuk köyünde ikamet eden Çiçek Küş (17) adlı genç kadın, henüz
edenden dolayı, babasına ait ruhsatsız silahla intihar etti.

3 Mayıs günü Adana’da, 5 yıl önce babaları tarafından hortumla dövüldükleri için çocuk yuvasına teslim edilen
üç kardeşten Sevim Aslan (16), yuvanın bahçesindeki bir ağaca kendini hortumla asarak canına kıydı. Sevim
Aslan’ın cebinden babasını sevmediğini belirten satırların yer aldığı bir mektup çıktı.

10 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesinde Meral Meşe (16) adlı genç kız, pompalı tüfekle kendini vurarak
yaşamına son verdi. Meşe'nin sara hastası olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı, 4 gün önce evden kaçarak
Diyarbakır'a gittiği; ancak ailesi tarafından Adana'ya getirildiği bildirildi.
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art günü, silahla intihar etti. (31 Mart 2004/

Kocasından boşandıktan sonra İstanbul ve Antalya'daki barlarda “konsomatris” olarak çalışan Tirya Zaman,
Mart ayında Antalya'da yaşadığı evde av tüfeğiyle intihar etti. Zaman'ın intihar gerekçesi öğrenilemezken,
Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşayan ailesinin, kızlarını “kötü yol”a düştüğü gerekçesiyle dışladığı ve cenazesini

olis arkadaşı Zekeriya Dinç ile
buluştu. Arkadaşı ile tartışan Yıldırım, bir ara banyoya giren polisin beylik silahıyla intihar etti.

7 Nisan günü,Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki T.A. adlı kız çocuğu, kendisini asarak, intihar

Elif Deniz (14), tedavi

13 Nisan günü, Denizli Tavas’ta 10 gün önce intihar eden ilköğretim okulu öğrencisi D.G.’in geride bıraktığı
usunda; A.İ. (18), Abdurrahman K. (24) ve Ali İskan B. İsimli kişiler gözaltına alındı. Adı

geçenler, küçük yaşta kızı iğfal etmek ve ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak, cezaevine

lesinde ikamet eden 15 yaşındaki F.T. adlı kız çocuğu, babasına ait

18 Nisan günü, İzmir Balçova Kuşkonmaz sokakta tek başına yaşayan ve Küfe Bar’da garson olarak çalışan

Diyarbakır’ın Lalebey mahallesinde ikamet eden Özlem Meral (1976), 20 Nisan günü kendisini asarak, intihar

(15) adlı çocuk, odasında kemeri ile kendini asarak intihar etti. Baba

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Belveren köyünde oturan Tülin Elgaç (14), Sevil Elgaç (18)
ve Medine Elgaç (20) adlı kardeşler aile içi tartışmanın ardından tarım ilacı içerek intihar etti. Kardeşlerden ikisi

28 Nisan günü, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde oturan Ender Özmen (18) isimli lise öğrencisi, öğle saatlerinde

28 Nisan günü, Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden Aysel Koç (25), girdiği bunalım sonucu kedisini asarak,

6 Mayıs günü, Hilvan İlçesinde ikamet eden İpek Sabah (13) adlı kız çocuğu, kendisini asmak suretiyle intihar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyünde ikamet eden Lamia Çoban(20), Gercüş’te bir gölete atlayarak

6 Mayıs günü, Muş merkeze bağlı Boyuncuk köyünde ikamet eden Çiçek Küş (17) adlı genç kadın, henüz

3 Mayıs günü Adana’da, 5 yıl önce babaları tarafından hortumla dövüldükleri için çocuk yuvasına teslim edilen
ak canına kıydı. Sevim

10 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesinde Meral Meşe (16) adlı genç kız, pompalı tüfekle kendini vurarak
ası olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı, 4 gün önce evden kaçarak
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22 Mayıs günü, Bingöl ili Kiğı ilçesi Eskikavak köyünde ikamet eden ve bir yıl önce eşinden boşanan Keziba
Edeş (21), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile intihar etti.

22 Mayıs günü, Bingöl ili Solhan ilçesinde ikamet eden ve ismi belirlenemeyen bir genç kız, babasına ait
korucu silahı ile intihar etti.

29 Mayıs günü İzmit’te, kimliği tespit edilemeyen

2 Haziran günü, Diyarbakır’da ikamet eden 17 yaşındaki Cihan Adıyaman, Huzurevleri lokalinde, silahla intihar
etti.

9 Haziran günü Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde ikamet eden 14
babasına ait silahla intihar etti. (10 Haziran 2004/ Diyarbakır)

23 Haziran günü Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Melkişa köyünde 12 yaşındaki A.E. isimli çocuk, tavana astığı
iple yaşamına son verdi.
28 Haziran günü, Batman’ın İpragaz mahallesi, Aydınkonak yolu üzerinde bulunan Değirmen sokağında ikamet
eden 18 yaşındaki bir genç kız, yengesiyle tartıştıktan sonra apartmanın 3. katından atlayarak intihar etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Şehit Sedat Özok Lisesi 2. sınıf öğrenc
Atatürk Bulvarı üzerinde, 7. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban beldesinde ikamet eden ilköğretim öğrencisi Seher Sevinç (11), 22
Haziran günü, karnesindeki zayıf dersleri yüzünden girdiği bunalım sonucu, kendisini bahçedeki salıncak ipine
asarak intihar etti.

Batman'ın Yavuz Selim mahallesinde 27 Haziran günü, yengesi ve annesiyle tartışan Leyla Yoltay (20),
bulunduğu evin ikinci katından atlayarak intihar etti.

Bursa’da iki aylık hamile Dicle Zeytün (24), 3 Temmuz günü eşiyle tartıştıktan sonra yatak odasında bulunan
sustalı bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. (Hürriyet

4 Temmuz günü Ağrı’nın Tatlıçay ilçesi Yeltepe köyünde Ferzende Budak, kalaşnikof tüfekle eşi Torun Budak’ı
öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihar etti.( 05.07.2004 Ülkede Özgür Gündem)

12 Temmuz günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Saitbey köyünde 14 yaşında evlendirilen Güllü Işık, av tüfeğiyle
intihar etti. Işık’ın 5 aylık hamile olduğu belirtildi. ( 13 Temmuz 2004/Evrensel)

12 Temmuz günü Muş merkezde ikamet eden 13 yaşındaki M.Ş. ad
Evrensel)

12 Temmuz günü İstanbul Bakırköy’de, 2 çocuk annesi Ayşe Demir (26), 1 yaşındaki oğlunu kucağına alıp
eşinin kapıcı olarak çalıştığı apartmanın bodrumundaki su deposuna atlayarak intihar etti. 2.5 yı
geçirip tedavi gören Ayşe Demir’in 2 yıl önce de çocuk düşürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
(Zaman-13.07.2004)

14 Temmuz günü Muş ili Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyünde ikamet eden Nazife Şener(15) kendini asarak,
intihar etti.(15 Temmuz 2004/Diyarbakır Olay)

15 Temmuz günü Kahramanmaraş merkezde ikamet eden E.N.(12) adlı kız çocuğu, kendini evin tavanına
asarak, intihar etti. (16 Temmuz 2004/ Hürriyet)

Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'e bağlı Menekşe köyünde yaşayan
eşi Vedat Ç'nin (34) tecavüzüne uğrayarak hamile kalan N.B. (18), 17 Temmuz günü ablasıyla bu nedenle
yaptığı tartışma sonrası kendisini astı.

Kars’ın Hafızpaşa Mahallesi’nde oturan Çiğdem Ak (18), ÖSS’de beklediği puanı alamayınca 23 Temmuz günü
kendisini odasının tavanına asarak intihar etti.
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22 Mayıs günü, Bingöl ili Kiğı ilçesi Eskikavak köyünde ikamet eden ve bir yıl önce eşinden boşanan Keziba
Edeş (21), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile intihar etti.

22 Mayıs günü, Bingöl ili Solhan ilçesinde ikamet eden ve ismi belirlenemeyen bir genç kız, babasına ait

29 Mayıs günü İzmit’te, kimliği tespit edilemeyen 45 yaşlarında bir kadın, denize atlayarak intihar etti.

2 Haziran günü, Diyarbakır’da ikamet eden 17 yaşındaki Cihan Adıyaman, Huzurevleri lokalinde, silahla intihar

9 Haziran günü Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde ikamet eden 14 yaşındaki Gülümser Yabin,
babasına ait silahla intihar etti. (10 Haziran 2004/ Diyarbakır)

23 Haziran günü Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Melkişa köyünde 12 yaşındaki A.E. isimli çocuk, tavana astığı

pragaz mahallesi, Aydınkonak yolu üzerinde bulunan Değirmen sokağında ikamet
eden 18 yaşındaki bir genç kız, yengesiyle tartıştıktan sonra apartmanın 3. katından atlayarak intihar etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Şehit Sedat Özok Lisesi 2. sınıf öğrencisi A.K., dört dersten zayıf not alınca,
Atatürk Bulvarı üzerinde, 7. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban beldesinde ikamet eden ilköğretim öğrencisi Seher Sevinç (11), 22
Haziran günü, karnesindeki zayıf dersleri yüzünden girdiği bunalım sonucu, kendisini bahçedeki salıncak ipine

z Selim mahallesinde 27 Haziran günü, yengesi ve annesiyle tartışan Leyla Yoltay (20),
bulunduğu evin ikinci katından atlayarak intihar etti.

Bursa’da iki aylık hamile Dicle Zeytün (24), 3 Temmuz günü eşiyle tartıştıktan sonra yatak odasında bulunan
alı bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. (Hürriyet-05.07.2004)

4 Temmuz günü Ağrı’nın Tatlıçay ilçesi Yeltepe köyünde Ferzende Budak, kalaşnikof tüfekle eşi Torun Budak’ı
öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihar etti.( 05.07.2004 Ülkede Özgür Gündem)

12 Temmuz günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Saitbey köyünde 14 yaşında evlendirilen Güllü Işık, av tüfeğiyle
intihar etti. Işık’ın 5 aylık hamile olduğu belirtildi. ( 13 Temmuz 2004/Evrensel)

12 Temmuz günü Muş merkezde ikamet eden 13 yaşındaki M.Ş. adlı kız çocuğu, intihar etti. (13 Temmuz 2004/

12 Temmuz günü İstanbul Bakırköy’de, 2 çocuk annesi Ayşe Demir (26), 1 yaşındaki oğlunu kucağına alıp
eşinin kapıcı olarak çalıştığı apartmanın bodrumundaki su deposuna atlayarak intihar etti. 2.5 yı
geçirip tedavi gören Ayşe Demir’in 2 yıl önce de çocuk düşürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

14 Temmuz günü Muş ili Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyünde ikamet eden Nazife Şener(15) kendini asarak,
har etti.(15 Temmuz 2004/Diyarbakır Olay)

15 Temmuz günü Kahramanmaraş merkezde ikamet eden E.N.(12) adlı kız çocuğu, kendini evin tavanına
asarak, intihar etti. (16 Temmuz 2004/ Hürriyet)

Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'e bağlı Menekşe köyünde yaşayan ve yaklaşık 1.5 yıl önce ablası Ş.Ç 'nin (25)
eşi Vedat Ç'nin (34) tecavüzüne uğrayarak hamile kalan N.B. (18), 17 Temmuz günü ablasıyla bu nedenle
yaptığı tartışma sonrası kendisini astı. (Cumhuriyet-18.07.2004)

Kars’ın Hafızpaşa Mahallesi’nde oturan Çiğdem Ak (18), ÖSS’de beklediği puanı alamayınca 23 Temmuz günü
kendisini odasının tavanına asarak intihar etti. (Zaman-24.07.2004)
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22 Mayıs günü, Bingöl ili Kiğı ilçesi Eskikavak köyünde ikamet eden ve bir yıl önce eşinden boşanan Keziban

22 Mayıs günü, Bingöl ili Solhan ilçesinde ikamet eden ve ismi belirlenemeyen bir genç kız, babasına ait

45 yaşlarında bir kadın, denize atlayarak intihar etti.

2 Haziran günü, Diyarbakır’da ikamet eden 17 yaşındaki Cihan Adıyaman, Huzurevleri lokalinde, silahla intihar

yaşındaki Gülümser Yabin,

23 Haziran günü Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Melkişa köyünde 12 yaşındaki A.E. isimli çocuk, tavana astığı

pragaz mahallesi, Aydınkonak yolu üzerinde bulunan Değirmen sokağında ikamet
eden 18 yaşındaki bir genç kız, yengesiyle tartıştıktan sonra apartmanın 3. katından atlayarak intihar etti.

dört dersten zayıf not alınca,

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban beldesinde ikamet eden ilköğretim öğrencisi Seher Sevinç (11), 22
Haziran günü, karnesindeki zayıf dersleri yüzünden girdiği bunalım sonucu, kendisini bahçedeki salıncak ipine

z Selim mahallesinde 27 Haziran günü, yengesi ve annesiyle tartışan Leyla Yoltay (20),

Bursa’da iki aylık hamile Dicle Zeytün (24), 3 Temmuz günü eşiyle tartıştıktan sonra yatak odasında bulunan

4 Temmuz günü Ağrı’nın Tatlıçay ilçesi Yeltepe köyünde Ferzende Budak, kalaşnikof tüfekle eşi Torun Budak’ı

12 Temmuz günü Ağrı ili Diyadin ilçesine bağlı Saitbey köyünde 14 yaşında evlendirilen Güllü Işık, av tüfeğiyle

lı kız çocuğu, intihar etti. (13 Temmuz 2004/

12 Temmuz günü İstanbul Bakırköy’de, 2 çocuk annesi Ayşe Demir (26), 1 yaşındaki oğlunu kucağına alıp
eşinin kapıcı olarak çalıştığı apartmanın bodrumundaki su deposuna atlayarak intihar etti. 2.5 yıl önce bunalım
geçirip tedavi gören Ayşe Demir’in 2 yıl önce de çocuk düşürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

14 Temmuz günü Muş ili Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyünde ikamet eden Nazife Şener(15) kendini asarak,

15 Temmuz günü Kahramanmaraş merkezde ikamet eden E.N.(12) adlı kız çocuğu, kendini evin tavanına

ve yaklaşık 1.5 yıl önce ablası Ş.Ç 'nin (25)
eşi Vedat Ç'nin (34) tecavüzüne uğrayarak hamile kalan N.B. (18), 17 Temmuz günü ablasıyla bu nedenle

Kars’ın Hafızpaşa Mahallesi’nde oturan Çiğdem Ak (18), ÖSS’de beklediği puanı alamayınca 23 Temmuz günü
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Ankara’nın Keçiören ilçesi Itri mahallesinde ikamet eden ve bir otobüs şirketinde g
kadın, 27 Temmuz günü evinde kendini asarak intihar etti. (Hürriyet

2 Ağustos günü Mardin iline bağlı Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan
C.S.A.(13) adlı kız çocuğu, girdiği bunalım

Ankara Yenimahalle’de, Tarım Bakanlığı’nda teknisyen olarak çalışan Sevgi S. (34) adlı kadın, 4 Ağustos günü
evinde çok miktarda hap içerek intihar etti. (Hürriyet

Batman-Diyarbakır il sınırında bulunan Akbaş köyünde oturan Şeyhzat Okumuş (18), 8 Ağustos günü av tüfeği
ile intihar etti. (İHD Batman)

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde ikamet eden M.İ. (14), babasına ait ruhsatlı silahla intihar etti.
(Evrensel-13.08.2004) (Özgür Gündem

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde B.B. (17) adlı genç kız, aile içerisinde yaşadığı sorunlar
nedeniyle kendini asarak, intihar etti. (Evrensel

İstanbul Bağcılar’da, 2 yıl nişanlı kaldığı dayısının oğlu Selahattin Ceylan ile 1.5 ay önce evlenen Semra Ceylan
(23), 16 Ağustos günü kocasının evden ayrılmasından sonra çamaşır ipiyle yatak odasının tavanına kendini
asarak intihar etti. (Hürriyet-17.08.04)

İstanbul Bahçelievler’de hemşire Sema Aydın (24), 30 Ağustos günü oturduğu apartmanın 6’ncı katından
atlayarak yaşamına son verdi. (Hürriyet

Diyarbakır merkeze bağlı Yüksek Köyü’nde ikamet eden Hatice Ölker (23), 9 Eylül günü babası Mustafa
Ökler’e ait ruhsatlı tabancayla intihar etti. (10 Eylül 2004 /Olay)

Batman ili Hasankeyf ilçesi Büyükdere köyünde ikamet eden Saliha Öztekin (16), 9 Eylül günü evde kimsenin
olmadığı bir zamanda köy korucusu olan babasına ait kaleşnikof marka silahla intihar etti. (Batman Postası
Eylül 2004 )

Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Yeni Doğan köyü Damarlı mezrasında ikamet eden Nugül Öker (20), 12 Eylül
günü av tüfeğiyle intihar etti. (İHD Batman) (13 Eylül 2004/ Güneydoğu Ekspres) ( Batman Gazetesi 13 Eylül
2004 )

Mersin Toroslar Beldesi Çavuşlu Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Nevin Poyraz (25), 15 Eylül günü
eşiyle arasında çıkan tartışmanın ardından, sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra kendini evin tavanına
asarak intihar etti. (16.09.2004-DIHA)

Van’ın Süphan mahallesinde ikamet eden 1 çocuk annesi Sabriye Soylu (50), 24 Eylül günü evlerinin yakınında
bulunan dereye atlayarak intihar etti. Soylu’nun yaklaşık 1 yıldır psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. (25 Eylül
2004/ Diyarbakır)

Batman Yunuslar köyünde ikamet eden 4 çocu
intihar etti. ( Batman Postası 27 Eylül 2004 )

Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Fenfiat Alakaş (31), 26
Eylül günü kendini asarak intihar etti.

Tunceli’nin Baskil ilçesine bağlı Altınkuşak köyünde ikamet eden Muhammet Karaman (9), 18 Ekim günü
ahırda kendini asarak intihar etti. (19 Ekim 2004/Diyarbakır Olay)

İstanbul’da 18 Ekim günü, birlikte yaşadığı tekstilci
geçiren Songül Gelenoğlu (31), çamaşır ipiyle kendini yatak odasının tavanına astı. (Hürriyet

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Müslime Bulut, 1 Kasım günü evinde
etti. (2 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)
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Ankara’nın Keçiören ilçesi Itri mahallesinde ikamet eden ve bir otobüs şirketinde görev yapan Zerrin D. adlı
kadın, 27 Temmuz günü evinde kendini asarak intihar etti. (Hürriyet-28.07.2004)

2 Ağustos günü Mardin iline bağlı Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan
C.S.A.(13) adlı kız çocuğu, girdiği bunalım sonucu intihar etti. (3 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

Ankara Yenimahalle’de, Tarım Bakanlığı’nda teknisyen olarak çalışan Sevgi S. (34) adlı kadın, 4 Ağustos günü
evinde çok miktarda hap içerek intihar etti. (Hürriyet-05.08.04)

sınırında bulunan Akbaş köyünde oturan Şeyhzat Okumuş (18), 8 Ağustos günü av tüfeği

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde ikamet eden M.İ. (14), babasına ait ruhsatlı silahla intihar etti.
gür Gündem-13.08.2004)

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde B.B. (17) adlı genç kız, aile içerisinde yaşadığı sorunlar
nedeniyle kendini asarak, intihar etti. (Evrensel-13.08.2004) (Özgür Gündem-13.08.2004)

aldığı dayısının oğlu Selahattin Ceylan ile 1.5 ay önce evlenen Semra Ceylan
(23), 16 Ağustos günü kocasının evden ayrılmasından sonra çamaşır ipiyle yatak odasının tavanına kendini

17.08.04)

Sema Aydın (24), 30 Ağustos günü oturduğu apartmanın 6’ncı katından
atlayarak yaşamına son verdi. (Hürriyet-31.08.04)

Diyarbakır merkeze bağlı Yüksek Köyü’nde ikamet eden Hatice Ölker (23), 9 Eylül günü babası Mustafa
har etti. (10 Eylül 2004 /Olay)

Batman ili Hasankeyf ilçesi Büyükdere köyünde ikamet eden Saliha Öztekin (16), 9 Eylül günü evde kimsenin
olmadığı bir zamanda köy korucusu olan babasına ait kaleşnikof marka silahla intihar etti. (Batman Postası

Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Yeni Doğan köyü Damarlı mezrasında ikamet eden Nugül Öker (20), 12 Eylül
günü av tüfeğiyle intihar etti. (İHD Batman) (13 Eylül 2004/ Güneydoğu Ekspres) ( Batman Gazetesi 13 Eylül

şlu Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Nevin Poyraz (25), 15 Eylül günü
eşiyle arasında çıkan tartışmanın ardından, sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra kendini evin tavanına

DIHA)

amet eden 1 çocuk annesi Sabriye Soylu (50), 24 Eylül günü evlerinin yakınında
bulunan dereye atlayarak intihar etti. Soylu’nun yaklaşık 1 yıldır psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. (25 Eylül

Batman Yunuslar köyünde ikamet eden 4 çocuk annesi Menfaat Alağaş (33), 26 Eylül günü kendini asarak
intihar etti. ( Batman Postası 27 Eylül 2004 )

Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Fenfiat Alakaş (31), 26
Eylül günü kendini asarak intihar etti. (27 Eylül 2004/ Diyarbakır Söz)

Tunceli’nin Baskil ilçesine bağlı Altınkuşak köyünde ikamet eden Muhammet Karaman (9), 18 Ekim günü
ahırda kendini asarak intihar etti. (19 Ekim 2004/Diyarbakır Olay)

İstanbul’da 18 Ekim günü, birlikte yaşadığı tekstilci sevgilisi Güven Kılıç’ın evli olduğunu öğrenince bunalım
geçiren Songül Gelenoğlu (31), çamaşır ipiyle kendini yatak odasının tavanına astı. (Hürriyet

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Müslime Bulut, 1 Kasım günü evinde
etti. (2 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)
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örev yapan Zerrin D. adlı

2 Ağustos günü Mardin iline bağlı Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan
sonucu intihar etti. (3 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

Ankara Yenimahalle’de, Tarım Bakanlığı’nda teknisyen olarak çalışan Sevgi S. (34) adlı kadın, 4 Ağustos günü

sınırında bulunan Akbaş köyünde oturan Şeyhzat Okumuş (18), 8 Ağustos günü av tüfeği

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde ikamet eden M.İ. (14), babasına ait ruhsatlı silahla intihar etti.

12 Ağustos günü Şırnak ili Kumçatı beldesinde B.B. (17) adlı genç kız, aile içerisinde yaşadığı sorunlar
13.08.2004)

aldığı dayısının oğlu Selahattin Ceylan ile 1.5 ay önce evlenen Semra Ceylan
(23), 16 Ağustos günü kocasının evden ayrılmasından sonra çamaşır ipiyle yatak odasının tavanına kendini

Sema Aydın (24), 30 Ağustos günü oturduğu apartmanın 6’ncı katından

Diyarbakır merkeze bağlı Yüksek Köyü’nde ikamet eden Hatice Ölker (23), 9 Eylül günü babası Mustafa

Batman ili Hasankeyf ilçesi Büyükdere köyünde ikamet eden Saliha Öztekin (16), 9 Eylül günü evde kimsenin
olmadığı bir zamanda köy korucusu olan babasına ait kaleşnikof marka silahla intihar etti. (Batman Postası-10

Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Yeni Doğan köyü Damarlı mezrasında ikamet eden Nugül Öker (20), 12 Eylül
günü av tüfeğiyle intihar etti. (İHD Batman) (13 Eylül 2004/ Güneydoğu Ekspres) ( Batman Gazetesi 13 Eylül

şlu Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Nevin Poyraz (25), 15 Eylül günü
eşiyle arasında çıkan tartışmanın ardından, sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra kendini evin tavanına

amet eden 1 çocuk annesi Sabriye Soylu (50), 24 Eylül günü evlerinin yakınında
bulunan dereye atlayarak intihar etti. Soylu’nun yaklaşık 1 yıldır psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. (25 Eylül

k annesi Menfaat Alağaş (33), 26 Eylül günü kendini asarak

Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Fenfiat Alakaş (31), 26

Tunceli’nin Baskil ilçesine bağlı Altınkuşak köyünde ikamet eden Muhammet Karaman (9), 18 Ekim günü

sevgilisi Güven Kılıç’ın evli olduğunu öğrenince bunalım
geçiren Songül Gelenoğlu (31), çamaşır ipiyle kendini yatak odasının tavanına astı. (Hürriyet-19.10.04)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Müslime Bulut, 1 Kasım günü evinde silahla intihar
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İstanbul'a çalışmak için gelen Belarus uyruklu Vera Krivenia (27), 2 Kasım günü,
binanın 6. kat penceresinden atlayarak intihar etti.
pasaportuna el koyduktan sonra Bakırköy'de bir eve kilitleyerek fuhuşa zorlayan Ali Seydi ve Mehmet Alparslan
ile Krivenia ile fuhuş yapmak isteyen Hasan Kaya ve Hacı Oktay çıkarıldıkları savcılıkça tutuklandılar.
03.11.2004)

Mersin’de áşık olduğu okul arkadaşı tarafından reddedilen lise öğrencisi Hüseyin Şen (16), 12 Kasım günü okul
bahçesinde tabancayla rastgele ateş ettikten sonra başına bir kurşun sıkarak intihar etti. (Hürriyet

Selçuk Üniversitesi Aksaray Meslek Y
Kasım günü kendisini Asi nehrine bırakarak intihar etti. (Gündem

Diyarbakır merkeze bağlı Suriçi Beldesinde ikamet eden Hasret Y. adlı kadın 25 Kasım günü intihar etti.
Yetkililer, olayın töre cinayeti olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde 5 aralık günü, 2 çocuk annesi Arzu Y. (29), polis memuru olan eşinin beylik
tabancasıyla intihar etti. (aa) (Hürriyet

Malatya ili Akçadağ ilçesine bağlı Duruova köyü muhtarı Seyithan Bali’yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan
Zeynel Karakoç, 7 Aralık günü güvenlik kuvvetlerinin Dileç ilçesinde bulunduğu evinin etrafını sarması üzerine
intihar etti. (8 Aralık 2004/ Evrensel)

İzmir Bornova Anadolu Lisesi öğretmeni Gülümser Bolluk (47), 12 Aralık günü İzmir Metrosu'un önüne
atlayarak intihar etti. (aa) (Hürriyet-13.12.04)

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ikamet eden Nesime Altun (27), 16 Aralık günü Hasankeyf Kalesi’nden
atlayarak intihar etti. (İHD Batman)(17 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

16 Aralık günü Denizli’de Zehra Sinir (18) isimli genç kız, iki aydır işe gitmediğini öğrenen ve yolda görererek
peşinden koşan babası İbrahim Sinir’den girdiği dershanenin yedinci katı
17.12.04) Hürriyet-18.12.04)

Bingöl ili Genç ilçesi Gümüşlü (Müşek) köyünde
kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine intihar etti. (İHD Bingöl)

Van Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi son sınıf öğrencisi Nuray Tekin(18), 30 Aralık günü silahla intihar etti.
(31 Aralık 2004/ Diyarbakır Olay)

İntihar Teşebbüsleri
Diyarbakır’ın Mevlana Halit mahallesinde ikamet eden
günü ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (13 Ocak 2004/Diyarbakır Olay)

Diyarbakır’ın Selahattin-i Eyyübi bulvarındaki evde ikamet eden
girdiği tartışma sonucu çok sayıda ilaç içerek intihar teşebbüsünd

Bursa'da, 14 yaşındaki lise öğrencisi
A.A.'nın ilk kez regl olunca korkuya kapılıp bayıldığı, sınıf arkadaşlarının da kendisiyle alay etmesi üzerine
bunu gururuna yediremeyerek camdan atladığı belirtildi.

Malatya’nın Battalgazi mahallesinde ikamet eden
teşebbüsünde bulundu. (1 Şubat 2004 Diyarbakır Olay)

Elazığ il merkezinde ikamet eden A.B.
Hürriyet)

Malatya’nın Hidayet mahallesinde ikamet eden
girdiği bunalım sonucu intihar teşebbüsünde bulundu. (17 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)
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Belarus uyruklu Vera Krivenia (27), 2 Kasım günü, fuhuşa zorlanınca kapatıldığı
binanın 6. kat penceresinden atlayarak intihar etti. Krivenia'yı iş bulma vaadiyle kandır
pasaportuna el koyduktan sonra Bakırköy'de bir eve kilitleyerek fuhuşa zorlayan Ali Seydi ve Mehmet Alparslan
ile Krivenia ile fuhuş yapmak isteyen Hasan Kaya ve Hacı Oktay çıkarıldıkları savcılıkça tutuklandılar.

in’de áşık olduğu okul arkadaşı tarafından reddedilen lise öğrencisi Hüseyin Şen (16), 12 Kasım günü okul
bahçesinde tabancayla rastgele ateş ettikten sonra başına bir kurşun sıkarak intihar etti. (Hürriyet

Selçuk Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu Candan Sönmez (29), ailesinin yanına geldiği Antakya’da 20
Kasım günü kendisini Asi nehrine bırakarak intihar etti. (Gündem-21.11.2004)

Diyarbakır merkeze bağlı Suriçi Beldesinde ikamet eden Hasret Y. adlı kadın 25 Kasım günü intihar etti.
etkililer, olayın töre cinayeti olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde 5 aralık günü, 2 çocuk annesi Arzu Y. (29), polis memuru olan eşinin beylik
tabancasıyla intihar etti. (aa) (Hürriyet-06.12.04)

Malatya ili Akçadağ ilçesine bağlı Duruova köyü muhtarı Seyithan Bali’yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan
Zeynel Karakoç, 7 Aralık günü güvenlik kuvvetlerinin Dileç ilçesinde bulunduğu evinin etrafını sarması üzerine

vrensel)

İzmir Bornova Anadolu Lisesi öğretmeni Gülümser Bolluk (47), 12 Aralık günü İzmir Metrosu'un önüne
13.12.04)

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ikamet eden Nesime Altun (27), 16 Aralık günü Hasankeyf Kalesi’nden
atlayarak intihar etti. (İHD Batman)(17 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

16 Aralık günü Denizli’de Zehra Sinir (18) isimli genç kız, iki aydır işe gitmediğini öğrenen ve yolda görererek
peşinden koşan babası İbrahim Sinir’den girdiği dershanenin yedinci katından atlayarak intihar etti.

Bingöl ili Genç ilçesi Gümüşlü (Müşek) köyünde ikamet eden Şükran Ankay (28), 17 Aralık günü ailesinin
kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine intihar etti. (İHD Bingöl)

him Karaoğlanoğlu Lisesi son sınıf öğrencisi Nuray Tekin(18), 30 Aralık günü silahla intihar etti.

Diyarbakır’ın Mevlana Halit mahallesinde ikamet eden Muazzez Ataç (21), girdiği bunalım sonucu, 12
günü ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (13 Ocak 2004/Diyarbakır Olay)

i Eyyübi bulvarındaki evde ikamet eden M.K. isimli kişi, 12 Ocak günü, babasıyla
girdiği tartışma sonucu çok sayıda ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (13 Ocak 2004/Diyarbakır Olay)

Bursa'da, 14 yaşındaki lise öğrencisi A.A, 12 Ocak günü sınıfın penceresinden atlayarak intihara teşebbüs etti.
A.A.'nın ilk kez regl olunca korkuya kapılıp bayıldığı, sınıf arkadaşlarının da kendisiyle alay etmesi üzerine
bunu gururuna yediremeyerek camdan atladığı belirtildi. (Hürriyet-14.01.04)

Malatya’nın Battalgazi mahallesinde ikamet eden Remziye İnal (22), 31 Ocak günü ilaç içerek intihar
teşebbüsünde bulundu. (1 Şubat 2004 Diyarbakır Olay)

A.B. ve S.Z., 15 Şubat günü, intihar teşebbüsünde bulundular. (1

Malatya’nın Hidayet mahallesinde ikamet eden Kıymet Karaca (21), 16 Şubat günü, bilinmeyen bir nedenle
girdiği bunalım sonucu intihar teşebbüsünde bulundu. (17 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)
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fuhuşa zorlanınca kapatıldığı
Krivenia'yı iş bulma vaadiyle kandıran ve genç kadını

pasaportuna el koyduktan sonra Bakırköy'de bir eve kilitleyerek fuhuşa zorlayan Ali Seydi ve Mehmet Alparslan
ile Krivenia ile fuhuş yapmak isteyen Hasan Kaya ve Hacı Oktay çıkarıldıkları savcılıkça tutuklandılar. (Sabah-

in’de áşık olduğu okul arkadaşı tarafından reddedilen lise öğrencisi Hüseyin Şen (16), 12 Kasım günü okul
bahçesinde tabancayla rastgele ateş ettikten sonra başına bir kurşun sıkarak intihar etti. (Hürriyet-13.11.2004)

üksekokulu Candan Sönmez (29), ailesinin yanına geldiği Antakya’da 20

Diyarbakır merkeze bağlı Suriçi Beldesinde ikamet eden Hasret Y. adlı kadın 25 Kasım günü intihar etti.
etkililer, olayın töre cinayeti olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde 5 aralık günü, 2 çocuk annesi Arzu Y. (29), polis memuru olan eşinin beylik

Malatya ili Akçadağ ilçesine bağlı Duruova köyü muhtarı Seyithan Bali’yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan
Zeynel Karakoç, 7 Aralık günü güvenlik kuvvetlerinin Dileç ilçesinde bulunduğu evinin etrafını sarması üzerine

İzmir Bornova Anadolu Lisesi öğretmeni Gülümser Bolluk (47), 12 Aralık günü İzmir Metrosu'un önüne

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ikamet eden Nesime Altun (27), 16 Aralık günü Hasankeyf Kalesi’nden

16 Aralık günü Denizli’de Zehra Sinir (18) isimli genç kız, iki aydır işe gitmediğini öğrenen ve yolda görererek
ndan atlayarak intihar etti. (Zaman-

ikamet eden Şükran Ankay (28), 17 Aralık günü ailesinin

him Karaoğlanoğlu Lisesi son sınıf öğrencisi Nuray Tekin(18), 30 Aralık günü silahla intihar etti.

(21), girdiği bunalım sonucu, 12 Ocak

isimli kişi, 12 Ocak günü, babasıyla
e bulundu. (13 Ocak 2004/Diyarbakır Olay)

, 12 Ocak günü sınıfın penceresinden atlayarak intihara teşebbüs etti.
A.A.'nın ilk kez regl olunca korkuya kapılıp bayıldığı, sınıf arkadaşlarının da kendisiyle alay etmesi üzerine

(22), 31 Ocak günü ilaç içerek intihar

, 15 Şubat günü, intihar teşebbüsünde bulundular. (16 Şubat 2004/

(21), 16 Şubat günü, bilinmeyen bir nedenle
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Bingöl merkezde ikamet eden ve sara has
bulundu. (5 Mart 2004/ Diyarbakır Olay)

Diyarbakır’ın Kayapınar semtinde ikamet eden lise son sınıf öğrencisi
aşağıya atlayarak intihar girişiminde bulundu. (7 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

İzmir Eşrefpaşa’da, bir yıllık evli ve 6 aylık hamile
katından atlayarak, intihar girişiminde bulundu. (23.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

Mardin ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden
girişiminde bulundu. (24 Mart 2004/Güneydoğu Ekspres)

Artvin Yetiştirme Yurdu'nda kalan
Aytekin Morgül'ün “kendilerine bağırdığı ve şiddet uyguladığı”
girişiminde bulundu. Yurt müdürünün bazı usulsüzlükler yaptığını, kendilerinin bunu bildiğini ve bu nedenle
kötü muameleye maruz kaldıkların
ekiplerinin müdahalesi ile engellenirken, yetkililer; söz konusu yurtta daha önce de yapılan incelemeler
neticesinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadığını, aksine yurdun Türkiye'deki diğer
nitelikte olduğunu belirterek intihar girişiminde bulunan kişilerin psikolojik sorunları olduğunu savundu. Aynı
yurtta kalan T.A. (16) adlı kızın da Mart ayı içinde, dedesinin yanına gitmek istediğini; aksi takdirde intihar
edeceğini söyleyerek kendini Çoruh nehrine atma girişiminde bulunduğu, yurt görevlileri ve polisin çabaları
sonucu intihardan vazgeçirildiği belirtildi. (Cumhuriyet

1 Nisan günü, Diyarbakır'ın Ofis semti Sanat sokağında kendini yakmak isteyen Şenay İm
esnafın müdahalesi sonucu, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

9 Nisan günü Batman’da ikamet eden Nagihan Aydın(19), derslerinden dolayı bunalıma girerek, intihar
teşebbüsünde bulundu.

10 Nisan günü, Kilis Kız Yetiştirme Yurdu'na Rize'den "sürgün" olarak gelen 2 kız kardeş Esra S.(16) ve Esen
S.(15), son 3 günde üç kez intihar teşebbüsünde bulundu.

3 Mayıs günü İstanbul’da, Beşiktaş seferini yapan vapura binen bir kadın, yanındaki çocuğu (5) ile
denize atlayarak intihar etmek istedi. Vapurdaki yolcuların son anda denizden çıkardığı anne ve oğlu, daha sonra
ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 Mayıs günü Van’da, eve geç kaldıkları için ailelerinin ke
A.A. (14) adlı genç kızlar, çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etti.

24 Mayıs günü, Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden G.E (18) isimli genç kız, ilaç içerek intihar
teşebbüsünde bulundu.

11 Haziran günü, Diyarbakır’ın Mevlana Halit mahallesinde ikamet eden S.A., henüz belirlenemeyen bir
nedenden dolayı, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Bursa’da 26 Haziran günü, aynı sınıftaki sevgilisi Selcan Ballıkaya ile tartışarak ayrılan, d
Çarşı Polis Merkezi önünde randevu veren Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Tuğba
Boyacı (22), sevgilisinin geldiğini görünce çantasından çıkardığı bıçağı karnına saplayarak intihara teşebbüs etti.

Edirne'den Zonguldak'a atanan emniyet müdür yardımcısı Kadir Kuş'un eşi Müzeyyen Kuş, 27 Haziran günü
göğsünden vurularak ağır yaralandı. Eşinin intihara kalkıştığını ileri süren Kadir Kuş, eşinin gece boyunca
çocuklarıyla tartıştığını ve "Bıktım sizden" diyerek odası

Bingöl ili Genç İlçesinde ikamet eden G.Ö. (16) adlı genç kız, 6 Temmuz günü tarım ilacı içerek intihara
teşebbüs etti. (İHD Bingöl)

Temmuz ayı içerisinde Mardin merkezde ikamet eden Ş.Ş.(14) adlı kız çocuğu,
Ş.Ş.’nin lisede okuduğu ve okul arkadaşları tarafından tecavüze uğradığı belirtildi. (İHD Mardin)

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bingöl merkezde ikamet eden ve sara hastası olan Gülsüm Nazlı (23), 4 Mart günü ilaç içerek intihar girişiminde
bulundu. (5 Mart 2004/ Diyarbakır Olay)

Diyarbakır’ın Kayapınar semtinde ikamet eden lise son sınıf öğrencisi L.E. (16), 5 Mart günü, evinin 5. katından
irişiminde bulundu. (7 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

İzmir Eşrefpaşa’da, bir yıllık evli ve 6 aylık hamile Bahar Pehlivan (20), 22 Mart günü, oturduğu apartmanın 4.
katından atlayarak, intihar girişiminde bulundu. (23.03.2004 Yeni Asır) (İHD İzmir)

din ili Nusaybin ilçesinde ikamet eden Suzan Demir (23) ve G.K (25) , 23 Mart günü ilaç içerek intihar
girişiminde bulundu. (24 Mart 2004/Güneydoğu Ekspres)

Artvin Yetiştirme Yurdu'nda kalan F.Ş. (17), E.S. (16) ve E.S'nin kardeşi E.S., 29 Mart günü, yurt
kendilerine bağırdığı ve şiddet uyguladığı” iddiasıyla, Çoruh Nehri'ne atlayarak intihar

girişiminde bulundu. Yurt müdürünün bazı usulsüzlükler yaptığını, kendilerinin bunu bildiğini ve bu nedenle
kötü muameleye maruz kaldıklarını öne süren genç kızların intihar teşebbüsü, Vali Yardımcısı ve
ekiplerinin müdahalesi ile engellenirken, yetkililer; söz konusu yurtta daha önce de yapılan incelemeler
neticesinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadığını, aksine yurdun Türkiye'deki diğer yurtlara örnek olabilecek
nitelikte olduğunu belirterek intihar girişiminde bulunan kişilerin psikolojik sorunları olduğunu savundu. Aynı

(16) adlı kızın da Mart ayı içinde, dedesinin yanına gitmek istediğini; aksi takdirde intihar
ini söyleyerek kendini Çoruh nehrine atma girişiminde bulunduğu, yurt görevlileri ve polisin çabaları

sonucu intihardan vazgeçirildiği belirtildi. (Cumhuriyet-31.03.04)

1 Nisan günü, Diyarbakır'ın Ofis semti Sanat sokağında kendini yakmak isteyen Şenay İm
esnafın müdahalesi sonucu, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

9 Nisan günü Batman’da ikamet eden Nagihan Aydın(19), derslerinden dolayı bunalıma girerek, intihar

ünü, Kilis Kız Yetiştirme Yurdu'na Rize'den "sürgün" olarak gelen 2 kız kardeş Esra S.(16) ve Esen
S.(15), son 3 günde üç kez intihar teşebbüsünde bulundu.

3 Mayıs günü İstanbul’da, Beşiktaş seferini yapan vapura binen bir kadın, yanındaki çocuğu (5) ile
denize atlayarak intihar etmek istedi. Vapurdaki yolcuların son anda denizden çıkardığı anne ve oğlu, daha sonra
ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 Mayıs günü Van’da, eve geç kaldıkları için ailelerinin kendilerini dövmesinden korkan S.İ (17), B.İ. (17) ve
A.A. (14) adlı genç kızlar, çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etti.

24 Mayıs günü, Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden G.E (18) isimli genç kız, ilaç içerek intihar

11 Haziran günü, Diyarbakır’ın Mevlana Halit mahallesinde ikamet eden S.A., henüz belirlenemeyen bir
nedenden dolayı, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Bursa’da 26 Haziran günü, aynı sınıftaki sevgilisi Selcan Ballıkaya ile tartışarak ayrılan, d
Çarşı Polis Merkezi önünde randevu veren Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Tuğba
Boyacı (22), sevgilisinin geldiğini görünce çantasından çıkardığı bıçağı karnına saplayarak intihara teşebbüs etti.

onguldak'a atanan emniyet müdür yardımcısı Kadir Kuş'un eşi Müzeyyen Kuş, 27 Haziran günü
göğsünden vurularak ağır yaralandı. Eşinin intihara kalkıştığını ileri süren Kadir Kuş, eşinin gece boyunca
çocuklarıyla tartıştığını ve "Bıktım sizden" diyerek odasına kapandığını iddia etti. (Sabah-

Bingöl ili Genç İlçesinde ikamet eden G.Ö. (16) adlı genç kız, 6 Temmuz günü tarım ilacı içerek intihara

Temmuz ayı içerisinde Mardin merkezde ikamet eden Ş.Ş.(14) adlı kız çocuğu, intihar teşebbüsünde bulundu.
Ş.Ş.’nin lisede okuduğu ve okul arkadaşları tarafından tecavüze uğradığı belirtildi. (İHD Mardin)
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(23), 4 Mart günü ilaç içerek intihar girişiminde

(16), 5 Mart günü, evinin 5. katından

(20), 22 Mart günü, oturduğu apartmanın 4.

(25) , 23 Mart günü ilaç içerek intihar

, 29 Mart günü, yurt müdürü
iddiasıyla, Çoruh Nehri'ne atlayarak intihar

girişiminde bulundu. Yurt müdürünün bazı usulsüzlükler yaptığını, kendilerinin bunu bildiğini ve bu nedenle
ı öne süren genç kızların intihar teşebbüsü, Vali Yardımcısı ve polis

ekiplerinin müdahalesi ile engellenirken, yetkililer; söz konusu yurtta daha önce de yapılan incelemeler
yurtlara örnek olabilecek

nitelikte olduğunu belirterek intihar girişiminde bulunan kişilerin psikolojik sorunları olduğunu savundu. Aynı
(16) adlı kızın da Mart ayı içinde, dedesinin yanına gitmek istediğini; aksi takdirde intihar

ini söyleyerek kendini Çoruh nehrine atma girişiminde bulunduğu, yurt görevlileri ve polisin çabaları

1 Nisan günü, Diyarbakır'ın Ofis semti Sanat sokağında kendini yakmak isteyen Şenay İmir (20), orada bulunan
esnafın müdahalesi sonucu, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

9 Nisan günü Batman’da ikamet eden Nagihan Aydın(19), derslerinden dolayı bunalıma girerek, intihar

ünü, Kilis Kız Yetiştirme Yurdu'na Rize'den "sürgün" olarak gelen 2 kız kardeş Esra S.(16) ve Esen

3 Mayıs günü İstanbul’da, Beşiktaş seferini yapan vapura binen bir kadın, yanındaki çocuğu (5) ile birlikte
denize atlayarak intihar etmek istedi. Vapurdaki yolcuların son anda denizden çıkardığı anne ve oğlu, daha sonra

ndilerini dövmesinden korkan S.İ (17), B.İ. (17) ve

24 Mayıs günü, Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden G.E (18) isimli genç kız, ilaç içerek intihar

11 Haziran günü, Diyarbakır’ın Mevlana Halit mahallesinde ikamet eden S.A., henüz belirlenemeyen bir

Bursa’da 26 Haziran günü, aynı sınıftaki sevgilisi Selcan Ballıkaya ile tartışarak ayrılan, daha sonra kendisine
Çarşı Polis Merkezi önünde randevu veren Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Tuğba
Boyacı (22), sevgilisinin geldiğini görünce çantasından çıkardığı bıçağı karnına saplayarak intihara teşebbüs etti.

onguldak'a atanan emniyet müdür yardımcısı Kadir Kuş'un eşi Müzeyyen Kuş, 27 Haziran günü
göğsünden vurularak ağır yaralandı. Eşinin intihara kalkıştığını ileri süren Kadir Kuş, eşinin gece boyunca

-28.06.2004)

Bingöl ili Genç İlçesinde ikamet eden G.Ö. (16) adlı genç kız, 6 Temmuz günü tarım ilacı içerek intihara

intihar teşebbüsünde bulundu.
Ş.Ş.’nin lisede okuduğu ve okul arkadaşları tarafından tecavüze uğradığı belirtildi. (İHD Mardin)
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18 Temmuz günü Diyarbakır’ın Ziya Gökalp caddesinde ikamet neden Hilal Duran, evde bulunan haplardan
içerek intihar teşebbüsünde bulundu ( 19 Temmuz 2004/Ekspres)

Erzincan merkeze bağlı Hacıali Palangası köyünde ikamet eden A.Ç. (23) isimli genç kız, ÖSS’den beklediği
puanı alamayınca 23 Temmuz günü intihar girişiminde bulundu.

Bolu’nun Seben ilçesi Seben Çok Programlı Lisesi’nden mezun ola Ayşe B. (17), ÖSS’de istediği puanı
alamaması üzerine 22 Temmuz günü bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. (Yeni Şafak

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Temmuz günü , ağabeyinin silahla yaralandığını duyan Aynur A. (20) adlı
genç kız, av tüfeği ile intihara teşebbüs etti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde oturan F.Ş. (27) adındaki ka
içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (30.07.2004

Van'ın Çatak İlçe merkezinde 15 gün önce görücü usulü ile zorla evlilik yaptığı öne sürülen Necla Diker (18)
isimli kadın, 15 Eylül günü evlerinin üçüncü katından atlayarak in
yerlerinden ağır yaralanan Diker, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi Yoğun Bakım
Servisi'nde tedavi altına alındı. (16.09.2004

Antalya'da Yurdagül Ö. (18) isimli genç kız 9 Kasım günü falezle
bulundu. (Hürriyet-10.11.2004)

Van merkezinde ikamet eden Sultan Hamarat adlı öğrenci,16 Kasım günü intihara teşebbüs etti. (17 Kasım
2004/Diyarbakır Ekspres)

18 Kasım günü İstanbul’da, Şehir Hatları İşletmesi’ne
son sınıf öğrencisi Y.Y. (16), peşinden denize atlayan geminin garsonu
kurtarıldı. (Hürriyet-19.11.2004)

Bingöl ili Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden
içerek intihara teşebbüs etti. (7 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde öğrenim gören Ş.N. (15) adlı kız öğrenci, 7 Aralık günü çok sayıda ilaç
içerek intihara teşebbüs etti. (8 Aralık 2044/ Diyarbakır Olay)

Erzurum Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu'nda 13
intihar girişiminde bulundu. 21 Aralık günü verdikleri ifadede kızlar “İstemediğimiz halde ailelerimize
verileceğimizi duyduk. Biz de sesimizi duyurmak için böyle bir yolu seçtik” dediler. (Cumhuriyet

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ikamet eden Ç.K, (13) adlı kız çocuğu, 31 Aralık günü inşaat halindeki bir iş
merkezinin 4. katından atlayarak intihara teşebbü
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18 Temmuz günü Diyarbakır’ın Ziya Gökalp caddesinde ikamet neden Hilal Duran, evde bulunan haplardan
ünde bulundu ( 19 Temmuz 2004/Ekspres)

Erzincan merkeze bağlı Hacıali Palangası köyünde ikamet eden A.Ç. (23) isimli genç kız, ÖSS’den beklediği
puanı alamayınca 23 Temmuz günü intihar girişiminde bulundu. (Zaman-24.07.2004)

ok Programlı Lisesi’nden mezun ola Ayşe B. (17), ÖSS’de istediği puanı
alamaması üzerine 22 Temmuz günü bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. (Yeni Şafak

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Temmuz günü , ağabeyinin silahla yaralandığını duyan Aynur A. (20) adlı
genç kız, av tüfeği ile intihara teşebbüs etti. (Evrensel-28.07.2004)

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde oturan F.Ş. (27) adındaki kadın, 30 Temmuz günü ilaç
içerek intihar teşebbüsünde bulundu. (30.07.2004-DİHA)

Van'ın Çatak İlçe merkezinde 15 gün önce görücü usulü ile zorla evlilik yaptığı öne sürülen Necla Diker (18)
isimli kadın, 15 Eylül günü evlerinin üçüncü katından atlayarak intihar etmek istedi. Vücudunun çeşitli
yerlerinden ağır yaralanan Diker, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi Yoğun Bakım
Servisi'nde tedavi altına alındı. (16.09.2004-DIHA)

Antalya'da Yurdagül Ö. (18) isimli genç kız 9 Kasım günü falezlerden denize atlayarak intihar girişiminde

Van merkezinde ikamet eden Sultan Hamarat adlı öğrenci,16 Kasım günü intihara teşebbüs etti. (17 Kasım

18 Kasım günü İstanbul’da, Şehir Hatları İşletmesi’ne ait vapurdan atlayan . MODA Anadolu Kız Meslek Lisesi
son sınıf öğrencisi Y.Y. (16), peşinden denize atlayan geminin garsonu Mehmet Şahin Elbiçer (22) tarafından

Bingöl ili Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden Ceylan Araz (18), 6 Aralık günü çok sayıda ilaç
içerek intihara teşebbüs etti. (7 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde öğrenim gören Ş.N. (15) adlı kız öğrenci, 7 Aralık günü çok sayıda ilaç
Aralık 2044/ Diyarbakır Olay)

Erzurum Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu'nda 13-16 yaş arasındaki T.K , Ş.K , N.T , B.D ve A.I. isimli 5 kız,
intihar girişiminde bulundu. 21 Aralık günü verdikleri ifadede kızlar “İstemediğimiz halde ailelerimize

izi duyduk. Biz de sesimizi duyurmak için böyle bir yolu seçtik” dediler. (Cumhuriyet

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ikamet eden Ç.K, (13) adlı kız çocuğu, 31 Aralık günü inşaat halindeki bir iş
merkezinin 4. katından atlayarak intihara teşebbüs etti. (2 Ocak 2005/ Diyarbakır Ekspres)
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18 Temmuz günü Diyarbakır’ın Ziya Gökalp caddesinde ikamet neden Hilal Duran, evde bulunan haplardan

Erzincan merkeze bağlı Hacıali Palangası köyünde ikamet eden A.Ç. (23) isimli genç kız, ÖSS’den beklediği

ok Programlı Lisesi’nden mezun ola Ayşe B. (17), ÖSS’de istediği puanı
alamaması üzerine 22 Temmuz günü bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. (Yeni Şafak-23.07.2004)

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 27 Temmuz günü , ağabeyinin silahla yaralandığını duyan Aynur A. (20) adlı

dın, 30 Temmuz günü ilaç

Van'ın Çatak İlçe merkezinde 15 gün önce görücü usulü ile zorla evlilik yaptığı öne sürülen Necla Diker (18)
tihar etmek istedi. Vücudunun çeşitli

yerlerinden ağır yaralanan Diker, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Devlet Hastanesi Yoğun Bakım

rden denize atlayarak intihar girişiminde

Van merkezinde ikamet eden Sultan Hamarat adlı öğrenci,16 Kasım günü intihara teşebbüs etti. (17 Kasım

ait vapurdan atlayan . MODA Anadolu Kız Meslek Lisesi
Mehmet Şahin Elbiçer (22) tarafından

Ceylan Araz (18), 6 Aralık günü çok sayıda ilaç

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde öğrenim gören Ş.N. (15) adlı kız öğrenci, 7 Aralık günü çok sayıda ilaç

16 yaş arasındaki T.K , Ş.K , N.T , B.D ve A.I. isimli 5 kız,
intihar girişiminde bulundu. 21 Aralık günü verdikleri ifadede kızlar “İstemediğimiz halde ailelerimize

izi duyduk. Biz de sesimizi duyurmak için böyle bir yolu seçtik” dediler. (Cumhuriyet-22.12.04)

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ikamet eden Ç.K, (13) adlı kız çocuğu, 31 Aralık günü inşaat halindeki bir iş
s etti. (2 Ocak 2005/ Diyarbakır Ekspres)
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I.13. İşkence ve Kötü Muamele

I.13.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Ayten Atalay
DEHAP Merkezi Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
başvuruda, DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde
yapacağı basın açıklamasına gittiğini, açıklamanın okunduğu sırada güvenlik kuvvetlerinin kitleyi dağıtmak için
yaptığı müdahale sırasında saçlarından sürüklenmek suretiyle polis
Şubeye götürüldüğünü belirtti. Burada 9 saat ayakta bekletildiğini, sonra Devlet Hastanesi acil servisine oradan
da muayene edildikten sonra tekrar Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü, gece saat 22.30 sıralarında,
Mücadele (TEM) şube ekiplerine teslim edildiğini, tek kişilik bir hücreye konulduğunu, sabah saat 09.30
sıralarında Ofis semtinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, burada fotoğraflarının çekildiğini,
parmak izlerinin alındığını, tekrar ha
(İHD Diyarbakır)

Salih Aydemir
Salih Aydemir (1972), 7 Ocak günü, Sivas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli bir rütbeli ve erler
tarafından, işkence ve kötü muamele

Gaip Kılıç Balla
Gaip Kılıç Balla (1988), 13 Ocak günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda gözaltına alındığını, ancak kendisi
hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını, yine adı geçen karakolda görevli polis memurları
kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)

Ercan Bayraz
13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Bayraz (1982) adlı öğrenci, 11 Ocak 2004
tarihinde Beşiktaş iskelesinde yapılacak basın açıklamasının t
ettiğini, kolluk kuvvetlerinin kendilerini darp ettikleri ve daha sonra göz altına alındığını, gözaltındayken de
kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu ve bundan dolayı Adlı Tıp Kurumu’ndan 2 günlük “iş göremez”
raporu aldığını belirtti.

Nevzat Demir
Nevzat Demir (1985), 15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, daha önce afiş asan arkadaşlarına
polisin kurşun sıktığını, bununla ilgili olarak 11 Ocak 2004 günü basın açıklaması yapacakları sırada
bağlı bulunan Ş.Zeki Kaya Polis Karakolunda görevli emniyet güçlerince 9 arkadaşı ile birlikte göz altına
alındıklarını, ellerinin kelepçelendiğini, emniyet güçlerinin kendilerine hakaret ve tehdit ettiklerini, 24 saatten
fazla gözaltında tutulduklarını ve Savcılığa çıkarılıp ifadeleri alındıktan sonra 4 arkadaşının tutuklandığını ve
diğer 5 kişi ile birlikte serbest bırakıldıklarını belirtti.(İHD İstanbul)

Uğur Atılgan
15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan tekstil işçisi Uğur
İkitelli’de duvarlara, “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük” yazılı afişleri yapıştırırken TEM şubesinde
görevli sivil polisler tarafından hiçbir uyarı yapılmaksızın üzerlerine ateş açıldığını, bunu protesto amacıyla 11
Ocak günü aynı yerde basın açıklaması yapmak istediklerini, ancak polisin basın açıklamasının okunduğu sırada
şiddet kullanarak müdahale ettiğini, bu sırada gözaltına alınan arkadaşlarının akıbetini sormak üzere gittiği
karakolda, polisin kendisini döverek gö
merdivenlere vurulduğunu ve bu nedenle vücudunda ağrılar ve morarmalar oluştuğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Uğur Yeşil
Tunceli’de, Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde TIR şoförü olarak
kullandığı aracı işyerine götürürken, karşıdan gelen ve Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ahmet Erol’un kullandığı
aracın yol vermemesi sonucu başlayan tartışmada sivil polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı. Yeşil, d
sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak
cezaevine konuldu. (Evrensel-16.01.04)

Sevgi Yumuk
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I.13. İşkence ve Kötü Muamele

I.13.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

DEHAP Merkezi Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
rbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde

yapacağı basın açıklamasına gittiğini, açıklamanın okunduğu sırada güvenlik kuvvetlerinin kitleyi dağıtmak için
yaptığı müdahale sırasında saçlarından sürüklenmek suretiyle polis otosuna bindirildiğini ve bu şekilde Güvenlik
Şubeye götürüldüğünü belirtti. Burada 9 saat ayakta bekletildiğini, sonra Devlet Hastanesi acil servisine oradan
da muayene edildikten sonra tekrar Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü, gece saat 22.30 sıralarında,
Mücadele (TEM) şube ekiplerine teslim edildiğini, tek kişilik bir hücreye konulduğunu, sabah saat 09.30
sıralarında Ofis semtinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, burada fotoğraflarının çekildiğini,
parmak izlerinin alındığını, tekrar hastaneye götürüldüğünü ve savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını belirtti.

Salih Aydemir (1972), 7 Ocak günü, Sivas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli bir rütbeli ve erler
tarafından, işkence ve kötü muamele gördüğü iddiasında bulundu. (İHD İzmir)

Gaip Kılıç Balla (1988), 13 Ocak günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda gözaltına alındığını, ancak kendisi
hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını, yine adı geçen karakolda görevli polis memurları
kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)

13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Bayraz (1982) adlı öğrenci, 11 Ocak 2004
tarihinde Beşiktaş iskelesinde yapılacak basın açıklamasının toplanma aşamasında kendilerine müdahale
ettiğini, kolluk kuvvetlerinin kendilerini darp ettikleri ve daha sonra göz altına alındığını, gözaltındayken de
kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu ve bundan dolayı Adlı Tıp Kurumu’ndan 2 günlük “iş göremez”

Nevzat Demir (1985), 15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, daha önce afiş asan arkadaşlarına
polisin kurşun sıktığını, bununla ilgili olarak 11 Ocak 2004 günü basın açıklaması yapacakları sırada
bağlı bulunan Ş.Zeki Kaya Polis Karakolunda görevli emniyet güçlerince 9 arkadaşı ile birlikte göz altına
alındıklarını, ellerinin kelepçelendiğini, emniyet güçlerinin kendilerine hakaret ve tehdit ettiklerini, 24 saatten

lduklarını ve Savcılığa çıkarılıp ifadeleri alındıktan sonra 4 arkadaşının tutuklandığını ve
diğer 5 kişi ile birlikte serbest bırakıldıklarını belirtti.(İHD İstanbul)

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan tekstil işçisi Uğur Atılgan (1984), 6 Ocak günü
İkitelli’de duvarlara, “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük” yazılı afişleri yapıştırırken TEM şubesinde
görevli sivil polisler tarafından hiçbir uyarı yapılmaksızın üzerlerine ateş açıldığını, bunu protesto amacıyla 11

günü aynı yerde basın açıklaması yapmak istediklerini, ancak polisin basın açıklamasının okunduğu sırada
şiddet kullanarak müdahale ettiğini, bu sırada gözaltına alınan arkadaşlarının akıbetini sormak üzere gittiği
karakolda, polisin kendisini döverek gözaltına aldığını, coplu - tekmeli saldırısına maruz kaldığını, kafasının
merdivenlere vurulduğunu ve bu nedenle vücudunda ağrılar ve morarmalar oluştuğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Tunceli’de, Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde TIR şoförü olarak görev yapan Uğur Yeşil, 15 Ocak günü,
kullandığı aracı işyerine götürürken, karşıdan gelen ve Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ahmet Erol’un kullandığı
aracın yol vermemesi sonucu başlayan tartışmada sivil polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı. Yeşil, d
sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak

16.01.04)
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DEHAP Merkezi Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
rbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde

yapacağı basın açıklamasına gittiğini, açıklamanın okunduğu sırada güvenlik kuvvetlerinin kitleyi dağıtmak için
otosuna bindirildiğini ve bu şekilde Güvenlik

Şubeye götürüldüğünü belirtti. Burada 9 saat ayakta bekletildiğini, sonra Devlet Hastanesi acil servisine oradan
da muayene edildikten sonra tekrar Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü, gece saat 22.30 sıralarında, Terörle
Mücadele (TEM) şube ekiplerine teslim edildiğini, tek kişilik bir hücreye konulduğunu, sabah saat 09.30
sıralarında Ofis semtinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, burada fotoğraflarının çekildiğini,

staneye götürüldüğünü ve savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını belirtti.

Salih Aydemir (1972), 7 Ocak günü, Sivas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli bir rütbeli ve erler

Gaip Kılıç Balla (1988), 13 Ocak günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda gözaltına alındığını, ancak kendisi
hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını, yine adı geçen karakolda görevli polis memurları tarafından, işkence ve

13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Bayraz (1982) adlı öğrenci, 11 Ocak 2004
oplanma aşamasında kendilerine müdahale

ettiğini, kolluk kuvvetlerinin kendilerini darp ettikleri ve daha sonra göz altına alındığını, gözaltındayken de
kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu ve bundan dolayı Adlı Tıp Kurumu’ndan 2 günlük “iş göremez”

Nevzat Demir (1985), 15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, daha önce afiş asan arkadaşlarına
polisin kurşun sıktığını, bununla ilgili olarak 11 Ocak 2004 günü basın açıklaması yapacakları sırada İkitelli’ye
bağlı bulunan Ş.Zeki Kaya Polis Karakolunda görevli emniyet güçlerince 9 arkadaşı ile birlikte göz altına
alındıklarını, ellerinin kelepçelendiğini, emniyet güçlerinin kendilerine hakaret ve tehdit ettiklerini, 24 saatten

lduklarını ve Savcılığa çıkarılıp ifadeleri alındıktan sonra 4 arkadaşının tutuklandığını ve

Atılgan (1984), 6 Ocak günü
İkitelli’de duvarlara, “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük” yazılı afişleri yapıştırırken TEM şubesinde
görevli sivil polisler tarafından hiçbir uyarı yapılmaksızın üzerlerine ateş açıldığını, bunu protesto amacıyla 11

günü aynı yerde basın açıklaması yapmak istediklerini, ancak polisin basın açıklamasının okunduğu sırada
şiddet kullanarak müdahale ettiğini, bu sırada gözaltına alınan arkadaşlarının akıbetini sormak üzere gittiği

tekmeli saldırısına maruz kaldığını, kafasının
merdivenlere vurulduğunu ve bu nedenle vücudunda ağrılar ve morarmalar oluştuğunu belirtti. (İHD İstanbul)

görev yapan Uğur Yeşil, 15 Ocak günü,
kullandığı aracı işyerine götürürken, karşıdan gelen ve Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ahmet Erol’un kullandığı
aracın yol vermemesi sonucu başlayan tartışmada sivil polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı. Yeşil, daha
sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle tutuklanarak
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15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevgi Yumuk (1983) adlı öğrenci, 11 O
Beşiktaş’ta yapılmakta bulunan bir basın açıklamasına katıldığını, polisin “dağılın” uyarısı yapmadan kendilerini
döverek gözaltına aldıklarını, çantasında bulunan bankamatik kartlarının, nüfus cüzdanının, pasosunun ve sim
kartının polislerce alındığını, cep telefonunun ise kırıldığını, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken yolda
dövüldüğünü, tacize uğradığını belirtti. (İHD İstanbul)

Barış Benek
15 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Barış Benek, muayene için götürüldüğü
Devlet Hastanesi’nde güvenlik kuvvetleri tarafından darp edildiğini belirtti. Benek, hastanenin ardından
götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde 5 saat gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Savcılık tarafından serbest
bırakıldı. (16 Ocak 2004/Yeniden Özgür Günde

Taha Yasin Türker
Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için 15 Ocak günü İstanbul Beyazıt meydanında eylem yapmak
isterken gözaltına alınan öğrenciler, gözaltında işkence gördüklerini iddia ederek, polisler hakkında suç
duyurusunda bulundu. Aynı gün İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, hukuki ve tıbbi yardım talebinde
bulunan Taha Yasin Türker (1981) isimli öğrenci, eylemde kendisinin de gözaltına alındığını belirterek, “basın
açıklaması yapılmaya başlandığında, polis biber gazı sıkarak ö
saldırdı. Ben yere düştüm. İki polis tekme ve yumruklarla beni dövmeye başladı. Birbirlerini ‘basın görmesin’
diye uyarıyorlardı. Beni polis aracına bindirdiler. Araç içinde de tekme ve yumruklarla dövmeye dev
Fenalaşınca Yedikule civarında araçtan indirdiler.” dedi. Olayın ardından polis hakkında suç duyurusunda
bulunan Türker, Adli Tıp’a gönderildi. 10 günlük iş göremez raporu verilen Türker’in, alnının sağ bölgesinde,
sağ göz üstünde ve altında yaygın ekimozların görüldüğü, sağ alt dişlerinden altıncısının ise kırıldığı, sağ
bacağında sıyrıklar ve ekimozlar görüldüğü ifade edildi. (Evrensel

Abdulbasit Öztürk ve Ekrem Akcan
Abdulbasit Öztürk (25) ve Ekrem Akcan 19 Ocak günü
ili Yücel beldesinde ikamet ettiklerini, Yücel Karakolu komutanı tarafından korucu olmaları yönünde kendilerine
baskı yapıldığını, son olarak 19 Ocak günü karakola çağrıldıklarını, komutanın hakaret ve k
kaldıklarını, kimliklerine el konulduğunu ve köyden çıkıncaya kadar kimliklerinin geri verilmeyeceği söylenerek
kovulduklarını belirttiler. Köyde kalmak istediklerini, ancak korucu olmak istemediklerini belirten söz konusu
kişiler, karakol komutanının bu tavırlarından dolayı yaşamlarından endişe duyduklarını beyan ettiler. (İHD
Mardin)

Latif Sezar
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 19 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Sezar, sevk edildiği
Sulh Ceza Mahkemesi’nce, “yasadı
Adırbelli ve Adem Özcan ise serbest bırakıldı. Sezar, avukatı aracılığı ile gözaltındayken işkence gördüğünü
açıklayarak suç duyurusunda bulundu. (Özgür Gündem

Ö.D.
Tunceli Atatürk Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ö.D, 21 Ocak günü Yeraltı Çarşısı üzerinde, Tutuklu Aileleri
Yardımlaşma Derneği (TAYAD) imzalı afişleri asan arkadaşlarıyla gözaltına alınıp götürüldüğü Güvenlik
Şubesi’nde işkence gördüğünü iddia etti. Ö.D., 18 yaşınd
tekmelerle yere yatırıldığını, “buradan çıkışın yok” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. İşlemlerin ardından iki polis
eşliğinde Tunceli Namık Kemal Endüstri Meslek Lisesi Yurdu’na götürüldüğünü, poli
Polat’a, “Buna 3 ay ceza vereceksiniz. Okuldan attıracaksınız. Yönetmeliklerinizi bilmiyoruz ama biz size yazı
yazacağız. Bizim talimatlarımız doğrultusunda bu çocuğu yurttan atacaksın” şeklinde talimat verdiğini belirten
Ö.D. , daha sonra serbest bırakıldı. (Özgür Gündem

Mehmet Aktaş
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 25 Ocak günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özgür Halk dergisi eski çalışanı
Mehmet Aktaş'ın (18) gözaltında işkence gördüğü iddia edildi. Ağabeyi Fesih
görmek için cezaevine gittim. Son derece yorgun ve bitkin görünüyordu. Kardeşimin yüzünde morluklar ve ağız
çevresinde yaralar vardı. Gözaltında kaldığı 5 gün süresince kaba dayak ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve
bu nedenle iç organlarında şiddetli ağrılar olduğunu ve yutkunamamasından dolayı yemek yiyemediğini söyledi”
dedi. (DİHA-06.02.04.)

E.Ü. (16), E.Ü (17) ve B.Ü.
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15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevgi Yumuk (1983) adlı öğrenci, 11 O
Beşiktaş’ta yapılmakta bulunan bir basın açıklamasına katıldığını, polisin “dağılın” uyarısı yapmadan kendilerini
döverek gözaltına aldıklarını, çantasında bulunan bankamatik kartlarının, nüfus cüzdanının, pasosunun ve sim

dığını, cep telefonunun ise kırıldığını, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken yolda
dövüldüğünü, tacize uğradığını belirtti. (İHD İstanbul)

15 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Barış Benek, muayene için götürüldüğü
let Hastanesi’nde güvenlik kuvvetleri tarafından darp edildiğini belirtti. Benek, hastanenin ardından

götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde 5 saat gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Savcılık tarafından serbest
bırakıldı. (16 Ocak 2004/Yeniden Özgür Gündem)

Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için 15 Ocak günü İstanbul Beyazıt meydanında eylem yapmak
isterken gözaltına alınan öğrenciler, gözaltında işkence gördüklerini iddia ederek, polisler hakkında suç

Aynı gün İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, hukuki ve tıbbi yardım talebinde
bulunan Taha Yasin Türker (1981) isimli öğrenci, eylemde kendisinin de gözaltına alındığını belirterek, “basın
açıklaması yapılmaya başlandığında, polis biber gazı sıkarak öğrencilerin üzerine tekme
saldırdı. Ben yere düştüm. İki polis tekme ve yumruklarla beni dövmeye başladı. Birbirlerini ‘basın görmesin’
diye uyarıyorlardı. Beni polis aracına bindirdiler. Araç içinde de tekme ve yumruklarla dövmeye dev
Fenalaşınca Yedikule civarında araçtan indirdiler.” dedi. Olayın ardından polis hakkında suç duyurusunda
bulunan Türker, Adli Tıp’a gönderildi. 10 günlük iş göremez raporu verilen Türker’in, alnının sağ bölgesinde,

ygın ekimozların görüldüğü, sağ alt dişlerinden altıncısının ise kırıldığı, sağ
bacağında sıyrıklar ve ekimozlar görüldüğü ifade edildi. (Evrensel-28.01.04, İHD İstanbul)

Abdulbasit Öztürk ve Ekrem Akcan
Abdulbasit Öztürk (25) ve Ekrem Akcan 19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Mardin
ili Yücel beldesinde ikamet ettiklerini, Yücel Karakolu komutanı tarafından korucu olmaları yönünde kendilerine
baskı yapıldığını, son olarak 19 Ocak günü karakola çağrıldıklarını, komutanın hakaret ve k
kaldıklarını, kimliklerine el konulduğunu ve köyden çıkıncaya kadar kimliklerinin geri verilmeyeceği söylenerek
kovulduklarını belirttiler. Köyde kalmak istediklerini, ancak korucu olmak istemediklerini belirten söz konusu

ol komutanının bu tavırlarından dolayı yaşamlarından endişe duyduklarını beyan ettiler. (İHD

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 19 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Sezar, sevk edildiği
Sulh Ceza Mahkemesi’nce, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan Musa
Adırbelli ve Adem Özcan ise serbest bırakıldı. Sezar, avukatı aracılığı ile gözaltındayken işkence gördüğünü
açıklayarak suç duyurusunda bulundu. (Özgür Gündem-25.01.04)

li Atatürk Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ö.D, 21 Ocak günü Yeraltı Çarşısı üzerinde, Tutuklu Aileleri
Yardımlaşma Derneği (TAYAD) imzalı afişleri asan arkadaşlarıyla gözaltına alınıp götürüldüğü Güvenlik
Şubesi’nde işkence gördüğünü iddia etti. Ö.D., 18 yaşından küçük olduğu için sevk edildiği Güvenlik Şubesi’nde
tekmelerle yere yatırıldığını, “buradan çıkışın yok” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. İşlemlerin ardından iki polis
eşliğinde Tunceli Namık Kemal Endüstri Meslek Lisesi Yurdu’na götürüldüğünü, polislerin yurt müdürü Haydar
Polat’a, “Buna 3 ay ceza vereceksiniz. Okuldan attıracaksınız. Yönetmeliklerinizi bilmiyoruz ama biz size yazı
yazacağız. Bizim talimatlarımız doğrultusunda bu çocuğu yurttan atacaksın” şeklinde talimat verdiğini belirten

aha sonra serbest bırakıldı. (Özgür Gündem-25.01.04)

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 25 Ocak günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özgür Halk dergisi eski çalışanı
Mehmet Aktaş'ın (18) gözaltında işkence gördüğü iddia edildi. Ağabeyi Fesih Aktaş, “4 Şubat günü kardeşimi
görmek için cezaevine gittim. Son derece yorgun ve bitkin görünüyordu. Kardeşimin yüzünde morluklar ve ağız
çevresinde yaralar vardı. Gözaltında kaldığı 5 gün süresince kaba dayak ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve

edenle iç organlarında şiddetli ağrılar olduğunu ve yutkunamamasından dolayı yemek yiyemediğini söyledi”
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15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevgi Yumuk (1983) adlı öğrenci, 11 Ocak günü
Beşiktaş’ta yapılmakta bulunan bir basın açıklamasına katıldığını, polisin “dağılın” uyarısı yapmadan kendilerini
döverek gözaltına aldıklarını, çantasında bulunan bankamatik kartlarının, nüfus cüzdanının, pasosunun ve sim

dığını, cep telefonunun ise kırıldığını, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken yolda

15 Ocak günü Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Barış Benek, muayene için götürüldüğü
let Hastanesi’nde güvenlik kuvvetleri tarafından darp edildiğini belirtti. Benek, hastanenin ardından

götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde 5 saat gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Savcılık tarafından serbest

Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için 15 Ocak günü İstanbul Beyazıt meydanında eylem yapmak
isterken gözaltına alınan öğrenciler, gözaltında işkence gördüklerini iddia ederek, polisler hakkında suç

Aynı gün İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, hukuki ve tıbbi yardım talebinde
bulunan Taha Yasin Türker (1981) isimli öğrenci, eylemde kendisinin de gözaltına alındığını belirterek, “basın

ğrencilerin üzerine tekme-tokat ve yumruklarla
saldırdı. Ben yere düştüm. İki polis tekme ve yumruklarla beni dövmeye başladı. Birbirlerini ‘basın görmesin’
diye uyarıyorlardı. Beni polis aracına bindirdiler. Araç içinde de tekme ve yumruklarla dövmeye devam ettiler.
Fenalaşınca Yedikule civarında araçtan indirdiler.” dedi. Olayın ardından polis hakkında suç duyurusunda
bulunan Türker, Adli Tıp’a gönderildi. 10 günlük iş göremez raporu verilen Türker’in, alnının sağ bölgesinde,

ygın ekimozların görüldüğü, sağ alt dişlerinden altıncısının ise kırıldığı, sağ
28.01.04, İHD İstanbul)

İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Mardin
ili Yücel beldesinde ikamet ettiklerini, Yücel Karakolu komutanı tarafından korucu olmaları yönünde kendilerine
baskı yapıldığını, son olarak 19 Ocak günü karakola çağrıldıklarını, komutanın hakaret ve kaba dayağına maruz
kaldıklarını, kimliklerine el konulduğunu ve köyden çıkıncaya kadar kimliklerinin geri verilmeyeceği söylenerek
kovulduklarını belirttiler. Köyde kalmak istediklerini, ancak korucu olmak istemediklerini belirten söz konusu

ol komutanının bu tavırlarından dolayı yaşamlarından endişe duyduklarını beyan ettiler. (İHD

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 19 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Sezar, sevk edildiği
şı örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan Musa

Adırbelli ve Adem Özcan ise serbest bırakıldı. Sezar, avukatı aracılığı ile gözaltındayken işkence gördüğünü

li Atatürk Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ö.D, 21 Ocak günü Yeraltı Çarşısı üzerinde, Tutuklu Aileleri
Yardımlaşma Derneği (TAYAD) imzalı afişleri asan arkadaşlarıyla gözaltına alınıp götürüldüğü Güvenlik

an küçük olduğu için sevk edildiği Güvenlik Şubesi’nde
tekmelerle yere yatırıldığını, “buradan çıkışın yok” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. İşlemlerin ardından iki polis

slerin yurt müdürü Haydar
Polat’a, “Buna 3 ay ceza vereceksiniz. Okuldan attıracaksınız. Yönetmeliklerinizi bilmiyoruz ama biz size yazı
yazacağız. Bizim talimatlarımız doğrultusunda bu çocuğu yurttan atacaksın” şeklinde talimat verdiğini belirten

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 25 Ocak günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özgür Halk dergisi eski çalışanı
Aktaş, “4 Şubat günü kardeşimi

görmek için cezaevine gittim. Son derece yorgun ve bitkin görünüyordu. Kardeşimin yüzünde morluklar ve ağız
çevresinde yaralar vardı. Gözaltında kaldığı 5 gün süresince kaba dayak ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve

edenle iç organlarında şiddetli ağrılar olduğunu ve yutkunamamasından dolayı yemek yiyemediğini söyledi”
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Ankara'da, Telekom'a ait kabloları çaldıkları gerekçesiyle 31 Ocak günü gözaltına alınan ve gözaltı
E.Ü. (16), E.Ü (17) adlı iki kardeşle amcaları B.Ü., gözaltında işkence gördüklerini iddia ettiler. Bu iddialar üzerine Adli
sevkleri yapılan 3 sanık için polis, vücutlarındaki alerji nedeniyle sırtlarını radyatör ve
tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapor verdi. Tutu
gençler işkence gördüklerine dair suç duyurusunda bulunurken, polis de iftira atı
işkence iddiası için takipsizlik kararı verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü, davadan beraat ederken
mahkeme, polise iftira atılmadığına karar vererek, iki sanığın dosyasını da Çocuk
davası açılmasına neden olan raporları inceleyen Ankara Tabip Odası (ATO), doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay

süreyle meslekten alıkonulmasına karar verdi. Avukatlar ise Avrupa İnsan Hakları Mahke

08.01.04)

Cüneyt Bakar
İstanbul’da, hırsızlık iddiasıyla 1 Şubat günü polisler tarafından gözaltına alınan Cüneyt Bakar, götürüldüğü
Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Bakar, tut
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde elinin sırt kısmından, ayak baş parmağının kenarından ve boynundan elektrik
verildiğini, gözlerinin sürekli bağlı olduğunu, vücuduna tazyikli su sıkıldığını ve arkadan kelepçelenen ellerinin
arasından bir kalas geçirilerek asıldığını belirtti. Küfür ve hakarete de maruz kaldığını, cinsel organına tekme ile
vurulduğunu da belirten Bakar, bu uygulamalar nedeniyle atılı suçları kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Suçlamaları kabul etmesi üzerine , Gayrettepe
götürüldüğünü ve üç gün boyunca Gayrettepe Asayiş Büro Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirten Bakar, burada
suçlamaları reddettiğini, bu nedenle kötü muameleye maruz kaldığını belirterek “Bu sefer elektrik
ama tazyikli su sıktılar, üzerimde psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Her sorulan soruya onların istediği
tarzda yanıt vermediğim için üzerimdeki kıyafetlerden birini çıkardılar” dedi. Bir tane sigara içebilmek için dört
saat boyunca tuvalet temizlemek ve paspas yapmak zorunda kaldığını da söyleyen Bakar, uyumasına izin
verilmediğini de ifade etti. Cüneyt Bakar’ın maruz kaldığı bu uygulamalar 5 Şubat günü Küçükçekmece Adli
Tıp Şube Müdürlüğü hekimleri tarafından belgelendi. Muayene sırasında
Bakar’a verilen raporda, Bakar’ın sol el ve sağ ayak baş parmağında, 0.1 çapında lezyon görüldüğü ve bu
durumun elektrik verme nedeniyle oluşmuş olabileceği belirtildi. Raporda, bu izlerin tam nedeninin
anlaşılabilmesi için dermatolojik inceleme yapılması gerektiği de söylendi. Bakar’da travmaya bağlı
rahatsızlıkların da gözlendiğinin belirtildiği raporda, Bakar’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri
servisine sevki istendi. Bakar, doktor muayenesinin ardından “h
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bingören’e ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen ve gözaltında tutulduğu süre
boyunca işkenceye maruz kaldığını anlatan Bakar’ın sağlık raporunu inceleyen Bingören ise, polisler hakkında
kötü muamele suçundan hazırlık soruşturması başlattı. Bakar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Savcının kararının ardından, Bakar’ın kimliğine el koyan polisin bir daha Adliye’ye uğramadığı iddia edilirken,
Bakar’ın avukatı kimliği geri alabilm
11.02.04-İHD İstanbul)

Özlem Cihan
3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Cihan adlı öğrenci, “31 Ocak 2004 tarihinde
üniversite gençliğine yönelik soruşturma v
istedik. Uyarı yapılmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan polis saldırdı. Bu sırada polislerin yoğun
dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Buna rağmen bana vurm
ettiler. Götürüldüğüm Şehremini Polis Karakolu’nda polisin elle cinsel tacizine uğradım. Şehremini’den Fatih
Polis Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba
dayağa maruz kaldım. Kafamın her ik
tarafım ağrıyor. Ağır hakaret ve tacize maruz kaldım” dedi. (İHD İstanbul)

İbrahim Şen (1982)
3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Şen, 31 Ocak günü öğrenciler
soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde bir basın açıklaması yapmak istediklerini,
ancak Çevik Kuvvet’e mensup polislerin, dağılın uyarısı yapmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan
kendilerine saldırdığını, kendisinin müdahale sırasında kafasından ve kollarından darbeler aldığını, bindirildiği
otobüsün içinde, götürüldükleri Fatih Polis Karakolu’nda da dayak ve hakaretlere devam edildiğini belirtti.

Kurtuluş Sarıkaya (1980)
3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kurtuluş Sarıkaya (1980) isimli öğrenci, “31 Ocak 2004
tarihinde üniversite gençliği’ne yönelik soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla bir basın açıklaması
gerçekleştirmek istedik. Uyarı yapılmadan ve
polislerin yoğun dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Polis sırtıma dipçikle
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Ankara'da, Telekom'a ait kabloları çaldıkları gerekçesiyle 31 Ocak günü gözaltına alınan ve gözaltı süresi sonunda 21 olayı üstlenen
E.Ü. (16), E.Ü (17) adlı iki kardeşle amcaları B.Ü., gözaltında işkence gördüklerini iddia ettiler. Bu iddialar üzerine Adli
sevkleri yapılan 3 sanık için polis, vücutlarındaki alerji nedeniyle sırtlarını radyatör ve masaya sürerek kaşıdıklarını belirten bir
tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapor verdi. Tutu
gençler işkence gördüklerine dair suç duyurusunda bulunurken, polis de iftira atıldığı iddiasıyla Savcılığa başvurdu. Savcılık,
işkence iddiası için takipsizlik kararı verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü, davadan beraat ederken
mahkeme, polise iftira atılmadığına karar vererek, iki sanığın dosyasını da Çocuk Mahkemesi'ne gönderdi. Çocuklar hakkında iftira
davası açılmasına neden olan raporları inceleyen Ankara Tabip Odası (ATO), doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay

süreyle meslekten alıkonulmasına karar verdi. Avukatlar ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

İstanbul’da, hırsızlık iddiasıyla 1 Şubat günü polisler tarafından gözaltına alınan Cüneyt Bakar, götürüldüğü
Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Bakar, tut
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde elinin sırt kısmından, ayak baş parmağının kenarından ve boynundan elektrik
verildiğini, gözlerinin sürekli bağlı olduğunu, vücuduna tazyikli su sıkıldığını ve arkadan kelepçelenen ellerinin

geçirilerek asıldığını belirtti. Küfür ve hakarete de maruz kaldığını, cinsel organına tekme ile
vurulduğunu da belirten Bakar, bu uygulamalar nedeniyle atılı suçları kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Suçlamaları kabul etmesi üzerine , Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’ne
götürüldüğünü ve üç gün boyunca Gayrettepe Asayiş Büro Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirten Bakar, burada
suçlamaları reddettiğini, bu nedenle kötü muameleye maruz kaldığını belirterek “Bu sefer elektrik
ama tazyikli su sıktılar, üzerimde psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Her sorulan soruya onların istediği
tarzda yanıt vermediğim için üzerimdeki kıyafetlerden birini çıkardılar” dedi. Bir tane sigara içebilmek için dört

t temizlemek ve paspas yapmak zorunda kaldığını da söyleyen Bakar, uyumasına izin
verilmediğini de ifade etti. Cüneyt Bakar’ın maruz kaldığı bu uygulamalar 5 Şubat günü Küçükçekmece Adli
Tıp Şube Müdürlüğü hekimleri tarafından belgelendi. Muayene sırasında gözaltında yaşadıklarını anlatan
Bakar’a verilen raporda, Bakar’ın sol el ve sağ ayak baş parmağında, 0.1 çapında lezyon görüldüğü ve bu
durumun elektrik verme nedeniyle oluşmuş olabileceği belirtildi. Raporda, bu izlerin tam nedeninin

n dermatolojik inceleme yapılması gerektiği de söylendi. Bakar’da travmaya bağlı
rahatsızlıkların da gözlendiğinin belirtildiği raporda, Bakar’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri
servisine sevki istendi. Bakar, doktor muayenesinin ardından “hırsızlık yapmak” suçundan Küçükçekmece
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bingören’e ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen ve gözaltında tutulduğu süre
boyunca işkenceye maruz kaldığını anlatan Bakar’ın sağlık raporunu inceleyen Bingören ise, polisler hakkında

ü muamele suçundan hazırlık soruşturması başlattı. Bakar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Savcının kararının ardından, Bakar’ın kimliğine el koyan polisin bir daha Adliye’ye uğramadığı iddia edilirken,
Bakar’ın avukatı kimliği geri alabilmek için “nüfus cüzdanı talep belgesi” düzenlediklerini belirtti. (Evrensel

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Cihan adlı öğrenci, “31 Ocak 2004 tarihinde
üniversite gençliğine yönelik soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirmek
istedik. Uyarı yapılmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan polis saldırdı. Bu sırada polislerin yoğun
dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Buna rağmen bana vurm
ettiler. Götürüldüğüm Şehremini Polis Karakolu’nda polisin elle cinsel tacizine uğradım. Şehremini’den Fatih
Polis Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba
dayağa maruz kaldım. Kafamın her iki tarafından şişlikler, iki kolumda morluklar var. Dayak nedeniyle her
tarafım ağrıyor. Ağır hakaret ve tacize maruz kaldım” dedi. (İHD İstanbul)

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Şen, 31 Ocak günü öğrenciler
soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde bir basın açıklaması yapmak istediklerini,
ancak Çevik Kuvvet’e mensup polislerin, dağılın uyarısı yapmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan

isinin müdahale sırasında kafasından ve kollarından darbeler aldığını, bindirildiği
otobüsün içinde, götürüldükleri Fatih Polis Karakolu’nda da dayak ve hakaretlere devam edildiğini belirtti.

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kurtuluş Sarıkaya (1980) isimli öğrenci, “31 Ocak 2004
tarihinde üniversite gençliği’ne yönelik soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla bir basın açıklaması
gerçekleştirmek istedik. Uyarı yapılmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan polis saldırdı. Bu sırada
polislerin yoğun dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Polis sırtıma dipçikle
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süresi sonunda 21 olayı üstlenen
E.Ü. (16), E.Ü (17) adlı iki kardeşle amcaları B.Ü., gözaltında işkence gördüklerini iddia ettiler. Bu iddialar üzerine Adli Tıp'a

masaya sürerek kaşıdıklarını belirten bir
tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapor verdi. Tutuklanan

ldığı iddiasıyla Savcılığa başvurdu. Savcılık,
işkence iddiası için takipsizlik kararı verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü, davadan beraat ederken;

Mahkemesi'ne gönderdi. Çocuklar hakkında iftira
davası açılmasına neden olan raporları inceleyen Ankara Tabip Odası (ATO), doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay

mesi’ne (AİHM) başvurdu. (Milliyet-

İstanbul’da, hırsızlık iddiasıyla 1 Şubat günü polisler tarafından gözaltına alınan Cüneyt Bakar, götürüldüğü
Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Bakar, tutulduğu süre içinde,
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde elinin sırt kısmından, ayak baş parmağının kenarından ve boynundan elektrik
verildiğini, gözlerinin sürekli bağlı olduğunu, vücuduna tazyikli su sıkıldığını ve arkadan kelepçelenen ellerinin

geçirilerek asıldığını belirtti. Küfür ve hakarete de maruz kaldığını, cinsel organına tekme ile
vurulduğunu da belirten Bakar, bu uygulamalar nedeniyle atılı suçları kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’ne
götürüldüğünü ve üç gün boyunca Gayrettepe Asayiş Büro Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirten Bakar, burada
suçlamaları reddettiğini, bu nedenle kötü muameleye maruz kaldığını belirterek “Bu sefer elektrik vermediler
ama tazyikli su sıktılar, üzerimde psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Her sorulan soruya onların istediği
tarzda yanıt vermediğim için üzerimdeki kıyafetlerden birini çıkardılar” dedi. Bir tane sigara içebilmek için dört

t temizlemek ve paspas yapmak zorunda kaldığını da söyleyen Bakar, uyumasına izin
verilmediğini de ifade etti. Cüneyt Bakar’ın maruz kaldığı bu uygulamalar 5 Şubat günü Küçükçekmece Adli

gözaltında yaşadıklarını anlatan
Bakar’a verilen raporda, Bakar’ın sol el ve sağ ayak baş parmağında, 0.1 çapında lezyon görüldüğü ve bu
durumun elektrik verme nedeniyle oluşmuş olabileceği belirtildi. Raporda, bu izlerin tam nedeninin

n dermatolojik inceleme yapılması gerektiği de söylendi. Bakar’da travmaya bağlı
rahatsızlıkların da gözlendiğinin belirtildiği raporda, Bakar’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri

ırsızlık yapmak” suçundan Küçükçekmece
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bingören’e ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen ve gözaltında tutulduğu süre
boyunca işkenceye maruz kaldığını anlatan Bakar’ın sağlık raporunu inceleyen Bingören ise, polisler hakkında

ü muamele suçundan hazırlık soruşturması başlattı. Bakar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Savcının kararının ardından, Bakar’ın kimliğine el koyan polisin bir daha Adliye’ye uğramadığı iddia edilirken,

ek için “nüfus cüzdanı talep belgesi” düzenlediklerini belirtti. (Evrensel-

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Cihan adlı öğrenci, “31 Ocak 2004 tarihinde
e baskıları kınamak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirmek

istedik. Uyarı yapılmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan polis saldırdı. Bu sırada polislerin yoğun
dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Buna rağmen bana vurmaya devam
ettiler. Götürüldüğüm Şehremini Polis Karakolu’nda polisin elle cinsel tacizine uğradım. Şehremini’den Fatih
Polis Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba

i tarafından şişlikler, iki kolumda morluklar var. Dayak nedeniyle her

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Şen, 31 Ocak günü öğrenciler hakkında açılan
soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde bir basın açıklaması yapmak istediklerini,
ancak Çevik Kuvvet’e mensup polislerin, dağılın uyarısı yapmadan ve basın açıklaması tamamlanmadan

isinin müdahale sırasında kafasından ve kollarından darbeler aldığını, bindirildiği
otobüsün içinde, götürüldükleri Fatih Polis Karakolu’nda da dayak ve hakaretlere devam edildiğini belirtti.

3 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kurtuluş Sarıkaya (1980) isimli öğrenci, “31 Ocak 2004
tarihinde üniversite gençliği’ne yönelik soruşturma ve baskıları kınamak amacıyla bir basın açıklaması

basın açıklaması tamamlanmadan polis saldırdı. Bu sırada
polislerin yoğun dayağına maruz kaldım. Kafamdan ve kollarımdan yoğun darbe aldım. Polis sırtıma dipçikle
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vurdu. Bu nedenle sırtımda yara oluştu. Otobüsün içinde de dövmeye devam ettiler. Şehremini’
Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba dayağa
maruz kaldım. Kafamda, sırtımda, kollarımda dayak nedeniyle şişlikler ve morluklar oluştu. Kafamda, dipçikle
vurmaktan kaynaklanan kırık var” diyerek tıbbi ve hukuki yardım talebinde bulundu.(İHD İstanbul)

Oğuzhan Avcı (1986)
9 Şubat günü İzmir’de gözaltına alınan Oğuzhan Avcı, Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
tarafından, işkence ve kötü muamele gördüğü iddiasıyla İ
bulundu. (İHD İzmir)

M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.(16), R.K(14)
15 Şubat günü gözaltına alınan M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.(16), R.K’nin (14)
aileleri, çocukları gözaltına alınırken çıplak ayaklarla karın içinde bekletildiklerini, hakaretlere maruz
kaldıklarını ve hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süre karakolda tutulduklarını belirterek polisler hakkında, Siirt
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu

Songül Dilek (1977) , Hüseyin Tunç(1985) , Goncagül Telek
8 Şubat günü İstanbul Ümraniye’de Şişecam grevi nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan
Hüseyin Tunç, Songül Dilek ve Atılım gazetesi muhabiri
açıkladılar. 16 Şubat günü İHD İstanbul şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Songül Dilek,
“Ümraniye’nin 1 Mayıs mahallesinde basın açıklaması yapmak istedik. Polis mahallede yoğun güvenlik
önlemleri alırken sürekli bizi taciz etti. Bir polis aracı bir arkadaşımızın ayağını kırdı. Ardından ben de dahil 8
kişiyi gözaltına aldılar. 5 gün gözaltında tutulduk. Gözaltı süresince sürekli sorgu odalarına götürülerek
sorgulandık. Yoğun sözlü hakaretlere ve psikolojik işkencelere maruz kaldık. Ümraniye Adliyesi’nde savcı
ifademizi almadan bizi Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) sevk etti” dedi. Hüseyin Tunç da, sorgu
sırasında kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu kaydetti. Zor kullanılarak gözal
Telek ise, tek kişilik bir hücrede tutulduğunu söyledi. Mağdurlar basın açıklamasından sonra İHD İstanbul
şubesine yazılı başvuruda bulunarak hukuki yardım talebinde bulundular (İHD İstanbul).

Mehmet Türk (1944), Ekrem Türk, Z
Yukarıda isimleri yazılı kişiler, 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda,
merkeze bağlı Nefirtaş köyünde ikamet ettiklerini ve aynı zamanda bu köyün geçici köy korucuları olduklarını,
11 Şubat günü Kayaköy Karakol Komutanı başçavuş Mustafa Karahan tarafından telsizle karakola
çağrıldıklarını, karakola gittikten sonra
yanlarına gelen Karahan’ın kendilerine, “akrabanız olan Abdullah Türk’ün taziyesine neden gittiniz, o vatan
hainidir” dediğini, “akrabamız olduğu için insanlık ve akrabalık görevimizi yerine
cevap vermeleri üzerine kendilerine küfürler etmeye başladığını, Zekeriya Türk’ü tokatladığını, hazırlamış
olduğu ifadeyi imzalatmak istediğini, belgeyi okumak isteyince küfürler ederek herkesi tekme tokat dövdüğünü
ve karakolun dışına attığını belirttiler. Olayla ilgili olarak
Haklarını İnceleme ve Değerlendirme Merkezi ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na
dilekçe yazıldı.

Veysi Karageci
Mersin'in Akdeniz beldesine bağlı Çay mahallesinde, Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımını yapan Veysi
Karageci, 15 Şubat günü Karaduvar Polis Karakolu ekiplerinin, üzerine polis aracını sürdüğünü iddia etti.
Karageci şu beyanda bulundu: “Dağıtım yapıyordum. Deliçay köprüsünd
Mahalledeki birkaç çocuk konvoya karşı zafer işareti yaptı. Sonra polis aracı geldi. Çocuklar polis arabasını
görünce kaçmaya başladı. Ben dağıtımıma devam ettim. Ana caddeden ara sokağa girdiğimde polis arabası
arkadan gelip bana çarptı. Sonrada dövmeye başladılar. Karaduvar Polis Karakolu'na götürüp orada da dayak
attılar. Tuttukları tutanakta ise 'Zafer işareti yapıp Biji serok Apo sloganı attı' yazdılar. Tutanağı imzalamadım.
Hastaneye götürüp, rapor alarak serbest bırakt

7 kişi
TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 16 Şubat günü İnönü parkında yaptıkları basın
açıklmasında, “Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri yapıştırırken gözaltına alınan ve 5
Ocak Polis Karakolu'na götürülen 7 kişiye, işkence yapıldığını öne sürdü. TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik
Dernekli öğrenciler adına açıklama yapan Sema Peynirci, dövülerek gözaltına alınan arkadaşlarının, karakolda
üst araması sırasında tamamen soyulmak istend
başlarının duvara vurulduğunu, gözaltında iken polislerin kendilerine, “Sizi bize teslim etseler sizi bir kerede
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vurdu. Bu nedenle sırtımda yara oluştu. Otobüsün içinde de dövmeye devam ettiler. Şehremini’
Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba dayağa
maruz kaldım. Kafamda, sırtımda, kollarımda dayak nedeniyle şişlikler ve morluklar oluştu. Kafamda, dipçikle

var” diyerek tıbbi ve hukuki yardım talebinde bulundu.(İHD İstanbul)

9 Şubat günü İzmir’de gözaltına alınan Oğuzhan Avcı, Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
tarafından, işkence ve kötü muamele gördüğü iddiasıyla İzmir Barosu İşkence’yi Önleme Grubu’na başvuruda

M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.(16), R.K(14)
15 Şubat günü gözaltına alınan M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.(16), R.K’nin (14)

eleri, çocukları gözaltına alınırken çıplak ayaklarla karın içinde bekletildiklerini, hakaretlere maruz
kaldıklarını ve hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süre karakolda tutulduklarını belirterek polisler hakkında, Siirt
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular. (İHD Siirt Şubesi)

Songül Dilek (1977) , Hüseyin Tunç(1985) , Goncagül Telek
8 Şubat günü İstanbul Ümraniye’de Şişecam grevi nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan
Hüseyin Tunç, Songül Dilek ve Atılım gazetesi muhabiri Goncagül Telek, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını
açıkladılar. 16 Şubat günü İHD İstanbul şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Songül Dilek,
“Ümraniye’nin 1 Mayıs mahallesinde basın açıklaması yapmak istedik. Polis mahallede yoğun güvenlik
önlemleri alırken sürekli bizi taciz etti. Bir polis aracı bir arkadaşımızın ayağını kırdı. Ardından ben de dahil 8
kişiyi gözaltına aldılar. 5 gün gözaltında tutulduk. Gözaltı süresince sürekli sorgu odalarına götürülerek

lere ve psikolojik işkencelere maruz kaldık. Ümraniye Adliyesi’nde savcı
ifademizi almadan bizi Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) sevk etti” dedi. Hüseyin Tunç da, sorgu
sırasında kendisine ajanlık teklifinde bulunulduğunu kaydetti. Zor kullanılarak gözaltına alındığını ifade eden
Telek ise, tek kişilik bir hücrede tutulduğunu söyledi. Mağdurlar basın açıklamasından sonra İHD İstanbul
şubesine yazılı başvuruda bulunarak hukuki yardım talebinde bulundular (İHD İstanbul).

Mehmet Türk (1944), Ekrem Türk, Zekeriya Türk ve Ömer Türk
Yukarıda isimleri yazılı kişiler, 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda,
merkeze bağlı Nefirtaş köyünde ikamet ettiklerini ve aynı zamanda bu köyün geçici köy korucuları olduklarını,
11 Şubat günü Kayaköy Karakol Komutanı başçavuş Mustafa Karahan tarafından telsizle karakola
çağrıldıklarını, karakola gittikten sonra yaklaşık 1 saat kadar yemekhanede bekletildiklerini, daha sonra
yanlarına gelen Karahan’ın kendilerine, “akrabanız olan Abdullah Türk’ün taziyesine neden gittiniz, o vatan
hainidir” dediğini, “akrabamız olduğu için insanlık ve akrabalık görevimizi yerine getirmek için gittik” şeklinde
cevap vermeleri üzerine kendilerine küfürler etmeye başladığını, Zekeriya Türk’ü tokatladığını, hazırlamış
olduğu ifadeyi imzalatmak istediğini, belgeyi okumak isteyince küfürler ederek herkesi tekme tokat dövdüğünü

lun dışına attığını belirttiler. Olayla ilgili olarak İHD Diyarbakır şubesi tarafından jandarma İnsan
Haklarını İnceleme ve Değerlendirme Merkezi ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na

esine bağlı Çay mahallesinde, Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımını yapan Veysi
Karageci, 15 Şubat günü Karaduvar Polis Karakolu ekiplerinin, üzerine polis aracını sürdüğünü iddia etti.
Karageci şu beyanda bulundu: “Dağıtım yapıyordum. Deliçay köprüsünden geçerken, MHP konvoyu geçti.
Mahalledeki birkaç çocuk konvoya karşı zafer işareti yaptı. Sonra polis aracı geldi. Çocuklar polis arabasını
görünce kaçmaya başladı. Ben dağıtımıma devam ettim. Ana caddeden ara sokağa girdiğimde polis arabası

p bana çarptı. Sonrada dövmeye başladılar. Karaduvar Polis Karakolu'na götürüp orada da dayak
attılar. Tuttukları tutanakta ise 'Zafer işareti yapıp Biji serok Apo sloganı attı' yazdılar. Tutanağı imzalamadım.
Hastaneye götürüp, rapor alarak serbest bıraktılar." (DİHA-15.02.04)

TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 16 Şubat günü İnönü parkında yaptıkları basın
Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri yapıştırırken gözaltına alınan ve 5

lis Karakolu'na götürülen 7 kişiye, işkence yapıldığını öne sürdü. TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik
Dernekli öğrenciler adına açıklama yapan Sema Peynirci, dövülerek gözaltına alınan arkadaşlarının, karakolda
üst araması sırasında tamamen soyulmak istendiğini, karşı çıkmaları üzerine tekme ve tokat ile dövüldüklerini,
başlarının duvara vurulduğunu, gözaltında iken polislerin kendilerine, “Sizi bize teslim etseler sizi bir kerede

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

vurdu. Bu nedenle sırtımda yara oluştu. Otobüsün içinde de dövmeye devam ettiler. Şehremini’den Fatih Polis
Karakolu’na götürüldüm. Burada da ince üst araması ve kelepçe takmayı kabul etmediğim için kaba dayağa
maruz kaldım. Kafamda, sırtımda, kollarımda dayak nedeniyle şişlikler ve morluklar oluştu. Kafamda, dipçikle

var” diyerek tıbbi ve hukuki yardım talebinde bulundu.(İHD İstanbul)

9 Şubat günü İzmir’de gözaltına alınan Oğuzhan Avcı, Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
zmir Barosu İşkence’yi Önleme Grubu’na başvuruda

15 Şubat günü gözaltına alınan M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.(16), R.K’nin (14)
eleri, çocukları gözaltına alınırken çıplak ayaklarla karın içinde bekletildiklerini, hakaretlere maruz

kaldıklarını ve hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süre karakolda tutulduklarını belirterek polisler hakkında, Siirt

8 Şubat günü İstanbul Ümraniye’de Şişecam grevi nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınan
Goncagül Telek, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını

açıkladılar. 16 Şubat günü İHD İstanbul şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Songül Dilek,
“Ümraniye’nin 1 Mayıs mahallesinde basın açıklaması yapmak istedik. Polis mahallede yoğun güvenlik
önlemleri alırken sürekli bizi taciz etti. Bir polis aracı bir arkadaşımızın ayağını kırdı. Ardından ben de dahil 8
kişiyi gözaltına aldılar. 5 gün gözaltında tutulduk. Gözaltı süresince sürekli sorgu odalarına götürülerek

lere ve psikolojik işkencelere maruz kaldık. Ümraniye Adliyesi’nde savcı
ifademizi almadan bizi Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) sevk etti” dedi. Hüseyin Tunç da, sorgu

tına alındığını ifade eden
Telek ise, tek kişilik bir hücrede tutulduğunu söyledi. Mağdurlar basın açıklamasından sonra İHD İstanbul

Yukarıda isimleri yazılı kişiler, 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Diyarbakır
merkeze bağlı Nefirtaş köyünde ikamet ettiklerini ve aynı zamanda bu köyün geçici köy korucuları olduklarını,
11 Şubat günü Kayaköy Karakol Komutanı başçavuş Mustafa Karahan tarafından telsizle karakola

yaklaşık 1 saat kadar yemekhanede bekletildiklerini, daha sonra
yanlarına gelen Karahan’ın kendilerine, “akrabanız olan Abdullah Türk’ün taziyesine neden gittiniz, o vatan

getirmek için gittik” şeklinde
cevap vermeleri üzerine kendilerine küfürler etmeye başladığını, Zekeriya Türk’ü tokatladığını, hazırlamış
olduğu ifadeyi imzalatmak istediğini, belgeyi okumak isteyince küfürler ederek herkesi tekme tokat dövdüğünü

İHD Diyarbakır şubesi tarafından jandarma İnsan
Haklarını İnceleme ve Değerlendirme Merkezi ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na

esine bağlı Çay mahallesinde, Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımını yapan Veysi
Karageci, 15 Şubat günü Karaduvar Polis Karakolu ekiplerinin, üzerine polis aracını sürdüğünü iddia etti.

en geçerken, MHP konvoyu geçti.
Mahalledeki birkaç çocuk konvoya karşı zafer işareti yaptı. Sonra polis aracı geldi. Çocuklar polis arabasını
görünce kaçmaya başladı. Ben dağıtımıma devam ettim. Ana caddeden ara sokağa girdiğimde polis arabası

p bana çarptı. Sonrada dövmeye başladılar. Karaduvar Polis Karakolu'na götürüp orada da dayak
attılar. Tuttukları tutanakta ise 'Zafer işareti yapıp Biji serok Apo sloganı attı' yazdılar. Tutanağı imzalamadım.

TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 16 Şubat günü İnönü parkında yaptıkları basın
Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri yapıştırırken gözaltına alınan ve 5

lis Karakolu'na götürülen 7 kişiye, işkence yapıldığını öne sürdü. TAYAD'lı aileler ile Adana Gençlik
Dernekli öğrenciler adına açıklama yapan Sema Peynirci, dövülerek gözaltına alınan arkadaşlarının, karakolda

iğini, karşı çıkmaları üzerine tekme ve tokat ile dövüldüklerini,
başlarının duvara vurulduğunu, gözaltında iken polislerin kendilerine, “Sizi bize teslim etseler sizi bir kerede
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boğarız. Kafanıza bir gün sıkacağız. Az sonra sizi TEM şubesi’ne götüreceğiz,
arayacaklar, neler neler yapacakları size” şeklinde tehdit ettiklerini belirtti. (DİHA

Yunus Yıldırak (1987)
16 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hatun Yıldırak, 14 Şubat günü oğlunun işten eve geldiği
sırada, Onur mahallesi girişinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, kimliği olmadığı gerekçesiyle
gözaltına alınarak, Bozyaka TEM Şubesi’ne götürüldüğünü belirtti. Hatun Yıldırak, “14 Şubat günü belediye
otobüsüne molotof kokteyli attığı” iddiasıyla DGM’ye sevk edildiğini, ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine
konulduğunu, tek böbrekle yaşayan ve diyaliz hastası olan oğluna gözaltında işkence yapılarak, işyerine ait olan
740 milyon liranın, otobüs yakmak için kendisine DEHAP tarafından v
işkence nedeniyle oğlunun bu iddiaları kabul ettiğini, ancak savcılıkta bu iddiayı reddettiğini ve kendisine
yapılan işkence ve kötü muamele sonucunda suçlamayı kabul etmek zorunda kaldığını belirttiğini ifade etti.
Şubat günü yeniden ifade vermek üzere DGM savcılığına çıkarılan Yıldırak, Savcının, arkadaşı Rıdvan ve
kardeşi Deniz’in de olaya katıldıklarını kabul ettirmesi üzerine tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHD
İzmir)

Öznur Tamer (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981) ve Ozan Anar (1983)
16 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası’nda kendilerine müdahale eden sivil polisler tarafından gözaltına alınan
Öznur Tamer, Sebahattin Filizoğlu ve Ozan Anar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla İzm
Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Uğur Olukkaya (1986) ve Hasan Çur
Uğur Olukkaya ve Hasan Çur, 17 Şubat günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
tarafından işkence ve kötü muamele gördükleri i
bulundular. (İHD İzmir)

Erkan Çelik (1980)
İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Çelik (24), 18 Şubat gecesi
gözaltına alındığı karakolda dövüldüğünü iddia
göremez raporu alan Çelik, olay günü bara gelen ve şüpheli bulunduğu için içeri alınmayan kişilerle aralarında
çıkan kavga sonucu polisler tarafından karakola götürüldüğünü, polislerin yaptıkları aram
kişilerin üzerinden uyuşturucu haplar ve kesici alet çıktığını, polisin bu kişiler için hiçbir işlem yapmadığını;
ancak kendisinin sabaha kadar dövüldüğünü belirtti. Çelik, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda
bulundu. (Sabah-20.02.04-İHD İstanbul)

Selahattin Ilgaz (1961), Emel Elibul (1981), Öznur Tamer (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981), Ozan Anar
(1983) ve Sezgin Zengin (1984)
Yukarıda ismi yazılı mağdurlar, 18 Şubat günü basın açıklaması yapmak istedikleri İzmir Konak
kendilerine müdahale eden Güvenlik Şube’de görevli polis memurları tarafından işkence ve kötü muameleye
maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Serhat Demir (1985)
19 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Demir, 18 Şubat günü Konak Kemeraltı girişinde
TAYAD’lı aileler tarafından gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına katıldığını ve dövülerek gözaltına
alındığını, Çevik Kuvvet polis aracı ve Emniyet’te de aynı

Mehmet Şaçu (1986)
19 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Rıza Şaçu, oğlunun 31 Ocak günü Narlıdere Polis
Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alındığını, savcılık
ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine k
polisler tarafından durdurularak sorulan kimliğinin üzerinde olmaması nedeniyle yanındaki iki arkadaşıyla
birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü ve burada, “hırsızlık yaptığı” ş
bulunduğu bir ifadenin imzalatıldığını iddia etti.

İkrar Budak (1982)
İkrar Budak, 23 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “
tarihinde İstasyon caddesinde haber yazarken sivi
gözaltına alındım. TEM şubeye götürüldüm. Kimlik saptama işlemleri yapıldı. Kameralı odada bayan polislerce
zorla çırılçıplak soyularak arandım. Sonra içinde kamera olan tek kişilik bir hücreye konuld
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boğarız. Kafanıza bir gün sıkacağız. Az sonra sizi TEM şubesi’ne götüreceğiz, görün bakın orada ne güzel
arayacaklar, neler neler yapacakları size” şeklinde tehdit ettiklerini belirtti. (DİHA-16.02.04)

16 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hatun Yıldırak, 14 Şubat günü oğlunun işten eve geldiği
sırada, Onur mahallesi girişinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, kimliği olmadığı gerekçesiyle
gözaltına alınarak, Bozyaka TEM Şubesi’ne götürüldüğünü belirtti. Hatun Yıldırak, “14 Şubat günü belediye

iddiasıyla DGM’ye sevk edildiğini, ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine
konulduğunu, tek böbrekle yaşayan ve diyaliz hastası olan oğluna gözaltında işkence yapılarak, işyerine ait olan
740 milyon liranın, otobüs yakmak için kendisine DEHAP tarafından verildiğini kabul etmesinin istendiğini,
işkence nedeniyle oğlunun bu iddiaları kabul ettiğini, ancak savcılıkta bu iddiayı reddettiğini ve kendisine
yapılan işkence ve kötü muamele sonucunda suçlamayı kabul etmek zorunda kaldığını belirttiğini ifade etti.
Şubat günü yeniden ifade vermek üzere DGM savcılığına çıkarılan Yıldırak, Savcının, arkadaşı Rıdvan ve
kardeşi Deniz’in de olaya katıldıklarını kabul ettirmesi üzerine tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHD

in Filizoğlu (1981) ve Ozan Anar (1983)
16 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası’nda kendilerine müdahale eden sivil polisler tarafından gözaltına alınan
Öznur Tamer, Sebahattin Filizoğlu ve Ozan Anar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla İzm
Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Uğur Olukkaya (1986) ve Hasan Çur
Uğur Olukkaya ve Hasan Çur, 17 Şubat günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
tarafından işkence ve kötü muamele gördükleri iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Çelik (24), 18 Şubat gecesi
gözaltına alındığı karakolda dövüldüğünü iddia etti. Kadıköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden 7 günlük iş
göremez raporu alan Çelik, olay günü bara gelen ve şüpheli bulunduğu için içeri alınmayan kişilerle aralarında
çıkan kavga sonucu polisler tarafından karakola götürüldüğünü, polislerin yaptıkları aram
kişilerin üzerinden uyuşturucu haplar ve kesici alet çıktığını, polisin bu kişiler için hiçbir işlem yapmadığını;
ancak kendisinin sabaha kadar dövüldüğünü belirtti. Çelik, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda

İHD İstanbul)

Selahattin Ilgaz (1961), Emel Elibul (1981), Öznur Tamer (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981), Ozan Anar

Yukarıda ismi yazılı mağdurlar, 18 Şubat günü basın açıklaması yapmak istedikleri İzmir Konak
kendilerine müdahale eden Güvenlik Şube’de görevli polis memurları tarafından işkence ve kötü muameleye
maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Demir, 18 Şubat günü Konak Kemeraltı girişinde
TAYAD’lı aileler tarafından gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına katıldığını ve dövülerek gözaltına
alındığını, Çevik Kuvvet polis aracı ve Emniyet’te de aynı uygulamalara maruz kaldığını belirtti. (İHD İzmir)

19 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Rıza Şaçu, oğlunun 31 Ocak günü Narlıdere Polis
Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alındığını, savcılık
ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirtti. Şaçu, oğlunun Narlıdere pazaryerinde yürürken
polisler tarafından durdurularak sorulan kimliğinin üzerinde olmaması nedeniyle yanındaki iki arkadaşıyla
birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü ve burada, “hırsızlık yaptığı” şeklinde asılsız iddiaların
bulunduğu bir ifadenin imzalatıldığını iddia etti.

23 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “
tarihinde İstasyon caddesinde haber yazarken sivil ve resmi giyimli güvenlik kuvvetlerince tartaklanarak
gözaltına alındım. TEM şubeye götürüldüm. Kimlik saptama işlemleri yapıldı. Kameralı odada bayan polislerce
zorla çırılçıplak soyularak arandım. Sonra içinde kamera olan tek kişilik bir hücreye konuld
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görün bakın orada ne güzel
16.02.04)

16 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hatun Yıldırak, 14 Şubat günü oğlunun işten eve geldiği
sırada, Onur mahallesi girişinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, kimliği olmadığı gerekçesiyle
gözaltına alınarak, Bozyaka TEM Şubesi’ne götürüldüğünü belirtti. Hatun Yıldırak, “14 Şubat günü belediye

iddiasıyla DGM’ye sevk edildiğini, ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine
konulduğunu, tek böbrekle yaşayan ve diyaliz hastası olan oğluna gözaltında işkence yapılarak, işyerine ait olan

erildiğini kabul etmesinin istendiğini,
işkence nedeniyle oğlunun bu iddiaları kabul ettiğini, ancak savcılıkta bu iddiayı reddettiğini ve kendisine
yapılan işkence ve kötü muamele sonucunda suçlamayı kabul etmek zorunda kaldığını belirttiğini ifade etti. 16
Şubat günü yeniden ifade vermek üzere DGM savcılığına çıkarılan Yıldırak, Savcının, arkadaşı Rıdvan ve
kardeşi Deniz’in de olaya katıldıklarını kabul ettirmesi üzerine tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHD

16 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası’nda kendilerine müdahale eden sivil polisler tarafından gözaltına alınan
Öznur Tamer, Sebahattin Filizoğlu ve Ozan Anar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla İzmir

Uğur Olukkaya ve Hasan Çur, 17 Şubat günü İzmir Kemeraltı Polis Karakolu’nda görevli polis memurları
ddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Çelik (24), 18 Şubat gecesi
etti. Kadıköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden 7 günlük iş

göremez raporu alan Çelik, olay günü bara gelen ve şüpheli bulunduğu için içeri alınmayan kişilerle aralarında
çıkan kavga sonucu polisler tarafından karakola götürüldüğünü, polislerin yaptıkları aramada, kavga ettiği
kişilerin üzerinden uyuşturucu haplar ve kesici alet çıktığını, polisin bu kişiler için hiçbir işlem yapmadığını;
ancak kendisinin sabaha kadar dövüldüğünü belirtti. Çelik, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda

Selahattin Ilgaz (1961), Emel Elibul (1981), Öznur Tamer (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981), Ozan Anar

Yukarıda ismi yazılı mağdurlar, 18 Şubat günü basın açıklaması yapmak istedikleri İzmir Konak Meydanı’nda
kendilerine müdahale eden Güvenlik Şube’de görevli polis memurları tarafından işkence ve kötü muameleye
maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Demir, 18 Şubat günü Konak Kemeraltı girişinde
TAYAD’lı aileler tarafından gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına katıldığını ve dövülerek gözaltına

uygulamalara maruz kaldığını belirtti. (İHD İzmir)

19 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Rıza Şaçu, oğlunun 31 Ocak günü Narlıdere Polis
Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla gözaltına alındığını, savcılık

onulduğunu belirtti. Şaçu, oğlunun Narlıdere pazaryerinde yürürken
polisler tarafından durdurularak sorulan kimliğinin üzerinde olmaması nedeniyle yanındaki iki arkadaşıyla

eklinde asılsız iddiaların

23 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “21 Şubat 2004
l ve resmi giyimli güvenlik kuvvetlerince tartaklanarak

gözaltına alındım. TEM şubeye götürüldüm. Kimlik saptama işlemleri yapıldı. Kameralı odada bayan polislerce
zorla çırılçıplak soyularak arandım. Sonra içinde kamera olan tek kişilik bir hücreye konuldum. İhtiyaçlarımı geç
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karşılıyorlardı. Sürekli tehdit ve küfür ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinletiliyordu. Ertesi gün savcılığa
çıkarılmadan önce hastaneye götürüldüm. Doktorun yanında 5 polis vardı. Şikayetlerimi söyledim. Doktor yazdı;
ancak raporu bana vermediler. Daha sonra adliyeye götürüldüm. Ellerim arkadan kelepçeliydi. Çevik Kuvvet
ekipleri tarafından coplarla dövüldüm. Daha sonra serbest bırakıldım.”

Sibel Işık (1985), Seyyal Çelik (1983),
Evren Boztemir (1981), Müslüm Bayır
Tanrıverdi (1984)
25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan, yukarıda isimleri yazılı kişiler şu beyanlarda
bulundular: “21 Şubat 2004 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) düzenlemiş
olduğu, ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldık. Miting yasaldı. Araçlarımızdan indik ve Gima’nın
önünden miting alanına geçmeden sivil ve resmi polisler tara
binmemizden itibaren daha yoğunlaşarak devam etti. Saat 13.00 gibi saldırılar başladı ve sistemli bir şekilde
polis aracında da devam ederek, doktor kontrolü için getirildiğimiz hastanede de sürdü. Saat
hastanede kaldık. Bize bakan doktorlar da açıkça, herkesin içinde güvenlik kuvvetlerince tehdit edildiler.
Özellikle mide boşluğuna, iç organlara ve kafaya gelecek şekilde çok şiddetli darbeler vuruyorlardı. Bizler
kontrolden geçerken doktorların görevlerini yapması engellendi. Hastaneden sonra toplu olarak kapalı spor
salonuna götürüldük. Burada kameralı çekim devam ediyordu ve bu bizi psikolojik olarak rahatsız ediyordu. Her
türlü sinkaflı küfür, hakaret, sözlü taciz, kaba dayak gibi muame
sürecimizde aynı uygulamalar devam etti. Gözaltında hiçbir temel ihtiyacımız karşılanmadı. Bir çoğumuz kafa,
boyun, göğüs, kol ve surat kısımlarımızdan darbe aldık. Bir arkadaşımızın alt ön dişi kırıldı, üst damağı pat
Gözaltındayken ajanlık dayatmaları ve tehditler yapıldı. ’Buradan ölünüz çıkacak, geberteceğiz’ şeklinde
tehditlere maruz kaldık. ‘Erkekseniz dağa çıkın da görelim, elimize düştünüz sizi mahvedeceğiz, işkence
yapacağız’ gibi sözler sıkça tekrarlandı.
teşhis edebiliriz.” (İHD Diyarbakır –

Yeşer Tekin (1978)
25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yeşer Tekin, şu beyanlarda bulundu:
2004 tarihinde KESK’in düzenlemiş olduğu ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldım. Araçlarımızdan
iner inmez, Gima’nın önünden miting alanına geçme
kaldık. Bu müdahale esnasında beni gözaltına almak isteyen polis memuru, göğüslerimden tutup beni çekmeye
başlayınca, ben karşı çıktım. Polis, tekmeyle genital bölgeme vurmaya başladı. O sırada olay y
farklı iki polis beni genital bölgemi sürekli tekmeleyen polisin elinden aldılar. Bir minibüsün içine alındım ve
Devlet Hastanesi’ne getirilinceye kadar yumruk ve tekmelerle dövmeye devam ettiler. Hastaneye gittiğim sırada
genital bölgemde bir akıntının olduğunu hissettim ve regl olma ihtimalini düşündüm. Ancak regl kanaması
görmem için henüz çok erkendi. Hastaneye yetiştikten sonra tuvalete gittim ve kanamamın başladığını fark
ettim. Gözaltı giriş raporu alınmak üzere Devlet Hastanesi’nde do
çok sayıda polis memuru da vardı. Bu memurlar doktorla yalnız kalmama izin vermediler ve muayene odasından
dışarı çıkmadılar. Ben genital bölgeme aldığım tekmeler sonucu çok yoğun kanamamın olduğunu ve acı
duyduğumu doktora anlattım. Ancak doktor “Şu anda ben hiçbir şey yapamam, seni serbest bıraktıklarında bir
doktora görünürsün” dedi. Hastanede rapor alındıktan sonra çok sayıda kişiyle birlikte bir kapalı spor salonuna
götürüldüm. Burada üst aramaları yapıldıkt
tutulduğum süre boyunca güvenlik görevlileri bana sürekli küfür ediyorlardı. TEM Şubesi nezarethanesinde
tutulduğum esnada bir güvenlik görevlisi beni, tecavüz etmekle tehdit etti. Yine hastaneye ilk
esnasında bir güvenlik görevlisi “Ben senin nerene ne sokacağımı çok iyi bilirim” dedi. Gözaltında tutulduğum
süre boyunca, genital bölgeme aldığım darbelerden dolayı çok yoğun bir kanamam vardı. Gözaltından
çıkarıldığım esnada tekrar Devlet Hastanesi’ne götürüldüm. Doktora aynı şikayetlerimi anlattım. Doktor beni hiç
dinlemedi. Hakim sorgusundan sonra tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldüm.” Tekin, bir üst
mahkemeye yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Oktay Savaş (1987) , Savaş Ağdeve (18 ) ve Ömer Aslan (18)
Oktay Savaş, Savaş Ağdeve ve Ömer Aslan, 25 Şubat günü, İzmir Gültepe Polis Karakolu’nda görevli polis
memurları tarafından işkence ve kötü muamele gördükleri iddi
Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Selahattin Kaya (1965)
26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selahattin Kaya “1994 yılında İzmir’de gözaltına
alındım.Buradan Diyarbakır İl Komutanlığı’na gön
tutulduğum süre içinde işkenceye maruz kaldım.Elektrik verme, copla dövme, çıplak beton üzerinde yatırma, aç
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karşılıyorlardı. Sürekli tehdit ve küfür ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinletiliyordu. Ertesi gün savcılığa
çıkarılmadan önce hastaneye götürüldüm. Doktorun yanında 5 polis vardı. Şikayetlerimi söyledim. Doktor yazdı;

ana vermediler. Daha sonra adliyeye götürüldüm. Ellerim arkadan kelepçeliydi. Çevik Kuvvet
ekipleri tarafından coplarla dövüldüm. Daha sonra serbest bırakıldım.” (İHD Diyarbakır)

(1983), Semahat Yoldaş, Nevin Özdemir (1979), Cihan Karaçöl
Müslüm Bayır (1981), Oktay Sonar (1980), Serdar Yücekaya

25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan, yukarıda isimleri yazılı kişiler şu beyanlarda
“21 Şubat 2004 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) düzenlemiş

olduğu, ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldık. Miting yasaldı. Araçlarımızdan indik ve Gima’nın
önünden miting alanına geçmeden sivil ve resmi polisler tarafından saldırıya maruz kaldık. Saldırı, polis aracına
binmemizden itibaren daha yoğunlaşarak devam etti. Saat 13.00 gibi saldırılar başladı ve sistemli bir şekilde
polis aracında da devam ederek, doktor kontrolü için getirildiğimiz hastanede de sürdü. Saat
hastanede kaldık. Bize bakan doktorlar da açıkça, herkesin içinde güvenlik kuvvetlerince tehdit edildiler.
Özellikle mide boşluğuna, iç organlara ve kafaya gelecek şekilde çok şiddetli darbeler vuruyorlardı. Bizler

rların görevlerini yapması engellendi. Hastaneden sonra toplu olarak kapalı spor
salonuna götürüldük. Burada kameralı çekim devam ediyordu ve bu bizi psikolojik olarak rahatsız ediyordu. Her
türlü sinkaflı küfür, hakaret, sözlü taciz, kaba dayak gibi muamelelere maruz kaldık. Gözaltına alınma
sürecimizde aynı uygulamalar devam etti. Gözaltında hiçbir temel ihtiyacımız karşılanmadı. Bir çoğumuz kafa,
boyun, göğüs, kol ve surat kısımlarımızdan darbe aldık. Bir arkadaşımızın alt ön dişi kırıldı, üst damağı pat
Gözaltındayken ajanlık dayatmaları ve tehditler yapıldı. ’Buradan ölünüz çıkacak, geberteceğiz’ şeklinde
tehditlere maruz kaldık. ‘Erkekseniz dağa çıkın da görelim, elimize düştünüz sizi mahvedeceğiz, işkence
yapacağız’ gibi sözler sıkça tekrarlandı. Bize cebir ve şiddet uygulayan, tehdit ve hakaret eden polisi görürsek

– Başvurucular adına suç duyurusu dilekçesi yazıldı.)

25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yeşer Tekin, şu beyanlarda bulundu:
2004 tarihinde KESK’in düzenlemiş olduğu ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldım. Araçlarımızdan
iner inmez, Gima’nın önünden miting alanına geçmeden, sivil ve resmi polisler tarafından saldırıya maruz
kaldık. Bu müdahale esnasında beni gözaltına almak isteyen polis memuru, göğüslerimden tutup beni çekmeye
başlayınca, ben karşı çıktım. Polis, tekmeyle genital bölgeme vurmaya başladı. O sırada olay y
farklı iki polis beni genital bölgemi sürekli tekmeleyen polisin elinden aldılar. Bir minibüsün içine alındım ve
Devlet Hastanesi’ne getirilinceye kadar yumruk ve tekmelerle dövmeye devam ettiler. Hastaneye gittiğim sırada

ir akıntının olduğunu hissettim ve regl olma ihtimalini düşündüm. Ancak regl kanaması
görmem için henüz çok erkendi. Hastaneye yetiştikten sonra tuvalete gittim ve kanamamın başladığını fark
ettim. Gözaltı giriş raporu alınmak üzere Devlet Hastanesi’nde doktorun odasına götürüldüm. Doktorun odasında
çok sayıda polis memuru da vardı. Bu memurlar doktorla yalnız kalmama izin vermediler ve muayene odasından
dışarı çıkmadılar. Ben genital bölgeme aldığım tekmeler sonucu çok yoğun kanamamın olduğunu ve acı

ğumu doktora anlattım. Ancak doktor “Şu anda ben hiçbir şey yapamam, seni serbest bıraktıklarında bir
doktora görünürsün” dedi. Hastanede rapor alındıktan sonra çok sayıda kişiyle birlikte bir kapalı spor salonuna
götürüldüm. Burada üst aramaları yapıldıktan sonra da Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Gözaltında
tutulduğum süre boyunca güvenlik görevlileri bana sürekli küfür ediyorlardı. TEM Şubesi nezarethanesinde
tutulduğum esnada bir güvenlik görevlisi beni, tecavüz etmekle tehdit etti. Yine hastaneye ilk
esnasında bir güvenlik görevlisi “Ben senin nerene ne sokacağımı çok iyi bilirim” dedi. Gözaltında tutulduğum
süre boyunca, genital bölgeme aldığım darbelerden dolayı çok yoğun bir kanamam vardı. Gözaltından

astanesi’ne götürüldüm. Doktora aynı şikayetlerimi anlattım. Doktor beni hiç
dinlemedi. Hakim sorgusundan sonra tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldüm.” Tekin, bir üst

apılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır Suç duyurusu dilekçesi yazıldı.)

Oktay Savaş (1987) , Savaş Ağdeve (18 ) ve Ömer Aslan (18)
Oktay Savaş, Savaş Ağdeve ve Ömer Aslan, 25 Şubat günü, İzmir Gültepe Polis Karakolu’nda görevli polis
memurları tarafından işkence ve kötü muamele gördükleri iddiasıyla İzmir Barosu İşkenceyi Önleme
Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selahattin Kaya “1994 yılında İzmir’de gözaltına
alındım.Buradan Diyarbakır İl Komutanlığı’na gönderildim.Toplam bir ay gözaltında kaldım.Gözaltında
tutulduğum süre içinde işkenceye maruz kaldım.Elektrik verme, copla dövme, çıplak beton üzerinde yatırma, aç
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karşılıyorlardı. Sürekli tehdit ve küfür ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinletiliyordu. Ertesi gün savcılığa
çıkarılmadan önce hastaneye götürüldüm. Doktorun yanında 5 polis vardı. Şikayetlerimi söyledim. Doktor yazdı;

ana vermediler. Daha sonra adliyeye götürüldüm. Ellerim arkadan kelepçeliydi. Çevik Kuvvet

Cihan Karaçöl (1977),
Serdar Yücekaya (1981) ve Sinan

25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan, yukarıda isimleri yazılı kişiler şu beyanlarda
“21 Şubat 2004 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) düzenlemiş

olduğu, ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldık. Miting yasaldı. Araçlarımızdan indik ve Gima’nın
fından saldırıya maruz kaldık. Saldırı, polis aracına

binmemizden itibaren daha yoğunlaşarak devam etti. Saat 13.00 gibi saldırılar başladı ve sistemli bir şekilde
polis aracında da devam ederek, doktor kontrolü için getirildiğimiz hastanede de sürdü. Saat 07.30’a kadar
hastanede kaldık. Bize bakan doktorlar da açıkça, herkesin içinde güvenlik kuvvetlerince tehdit edildiler.
Özellikle mide boşluğuna, iç organlara ve kafaya gelecek şekilde çok şiddetli darbeler vuruyorlardı. Bizler

rların görevlerini yapması engellendi. Hastaneden sonra toplu olarak kapalı spor
salonuna götürüldük. Burada kameralı çekim devam ediyordu ve bu bizi psikolojik olarak rahatsız ediyordu. Her

lelere maruz kaldık. Gözaltına alınma
sürecimizde aynı uygulamalar devam etti. Gözaltında hiçbir temel ihtiyacımız karşılanmadı. Bir çoğumuz kafa,
boyun, göğüs, kol ve surat kısımlarımızdan darbe aldık. Bir arkadaşımızın alt ön dişi kırıldı, üst damağı patladı.
Gözaltındayken ajanlık dayatmaları ve tehditler yapıldı. ’Buradan ölünüz çıkacak, geberteceğiz’ şeklinde
tehditlere maruz kaldık. ‘Erkekseniz dağa çıkın da görelim, elimize düştünüz sizi mahvedeceğiz, işkence

Bize cebir ve şiddet uygulayan, tehdit ve hakaret eden polisi görürsek

25 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Yeşer Tekin, şu beyanlarda bulundu: “21 Şubat
2004 tarihinde KESK’in düzenlemiş olduğu ‘Kamu reformu yasa tasarısı’ mitingine katıldım. Araçlarımızdan

den, sivil ve resmi polisler tarafından saldırıya maruz
kaldık. Bu müdahale esnasında beni gözaltına almak isteyen polis memuru, göğüslerimden tutup beni çekmeye
başlayınca, ben karşı çıktım. Polis, tekmeyle genital bölgeme vurmaya başladı. O sırada olay yerinde bulunan
farklı iki polis beni genital bölgemi sürekli tekmeleyen polisin elinden aldılar. Bir minibüsün içine alındım ve
Devlet Hastanesi’ne getirilinceye kadar yumruk ve tekmelerle dövmeye devam ettiler. Hastaneye gittiğim sırada

ir akıntının olduğunu hissettim ve regl olma ihtimalini düşündüm. Ancak regl kanaması
görmem için henüz çok erkendi. Hastaneye yetiştikten sonra tuvalete gittim ve kanamamın başladığını fark

ktorun odasına götürüldüm. Doktorun odasında
çok sayıda polis memuru da vardı. Bu memurlar doktorla yalnız kalmama izin vermediler ve muayene odasından
dışarı çıkmadılar. Ben genital bölgeme aldığım tekmeler sonucu çok yoğun kanamamın olduğunu ve acı

ğumu doktora anlattım. Ancak doktor “Şu anda ben hiçbir şey yapamam, seni serbest bıraktıklarında bir
doktora görünürsün” dedi. Hastanede rapor alındıktan sonra çok sayıda kişiyle birlikte bir kapalı spor salonuna

an sonra da Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Gözaltında
tutulduğum süre boyunca güvenlik görevlileri bana sürekli küfür ediyorlardı. TEM Şubesi nezarethanesinde
tutulduğum esnada bir güvenlik görevlisi beni, tecavüz etmekle tehdit etti. Yine hastaneye ilk götürülüşüm
esnasında bir güvenlik görevlisi “Ben senin nerene ne sokacağımı çok iyi bilirim” dedi. Gözaltında tutulduğum
süre boyunca, genital bölgeme aldığım darbelerden dolayı çok yoğun bir kanamam vardı. Gözaltından

astanesi’ne götürüldüm. Doktora aynı şikayetlerimi anlattım. Doktor beni hiç
dinlemedi. Hakim sorgusundan sonra tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldüm.” Tekin, bir üst

uyurusu dilekçesi yazıldı.)

Oktay Savaş, Savaş Ağdeve ve Ömer Aslan, 25 Şubat günü, İzmir Gültepe Polis Karakolu’nda görevli polis
asıyla İzmir Barosu İşkenceyi Önleme

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selahattin Kaya “1994 yılında İzmir’de gözaltına
derildim.Toplam bir ay gözaltında kaldım.Gözaltında

tutulduğum süre içinde işkenceye maruz kaldım.Elektrik verme, copla dövme, çıplak beton üzerinde yatırma, aç
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– susuz bırakma gibi işkenceler uygulandı. Gözaltında tutulduğun süre içinde gözlerim hep bağlı
Makatımdan 3 – 4 defa cop soktular kaba dayak atıldı, uykusuz bırakıldım. 30 gün boyunca JİTEM’ de
sorgulandım. Diyarbakır Cezaevi’ne götürüldüm. Burada 1,5 yıl kaldıktan sonra Amasya Cezaevi’ne
gönderildim.Burda “hoş geldin” dayağı atıldı. İtirafç
İşkenceden kaynaklı olarak bağırsaklarım ve midem hasar gördü. Uyku bozukluğum var. Yataktan korku ile
fırlıyorum. Bacaklarımda romatizma var. Sürekli bir korku içindeyim. Cezaei ve işkence koşullar
kaynaklanan hastalıklarımın tedavi edilmesini istiyorum.” dedi.

Ramazan Şerif Daşdemir (1970)
26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ramazan Şerif Daşdemir, travesti olarak bir barda
konsomatrislik yaptığını, 24 Şubat 2004 tarihinde ç
soyulduğunu, bunun üzerine şikayetçi olmak üzere Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini, ancak buradaki
polislerin, başvurusunu kabul etmeyerek kendisi ile onur kırıcı bir şekilde alay edildiğini, karako
“ibnelik yaparken bize mi sordun” gibi hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldığını belirterek ayrımcılık yapan
ve hakaret eden görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD
İstanbul)

Fatih Gökhan Arslan (1981), Sezgin Zengin (1984), Ozan Anar (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981),
Dursun Göktaş (1977), Dincer Zengin (1981) ve Öznur Tamer (1983)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 29 Şubat günü, basın açıklaması yapmak istedikleri Adnan Menderes
Havalimanı’nda kendilerine müdahale eden havalimanı polis karakolunda görevli polis memurları tarafından
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda
bulundular. (İHD İzmir)

Kemal Delen (1983), Yunus Gündoğdu (1980), Serkan Yağız (1981) ve Özgür Özer (1978)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 18 Şubat günü, İstanbul İncirli’de gözaltına alındıklarını, karakola
götürülürken yolda ve Bakırköy Kartaltepe Karakolu’nda, polisler tarafından dövüldüklerini
edildiklerini belirttiler. Mağdurlar, doktor tarafından yapılan muayene sırasında polislerin de yanlarında
bulunduğunu, doktorun muayene etmeyerek sadece sorular sorduğunu belirtirken, karakolda bulundukları sırada,
biri fotoğrafçı 4 sivil polisin yanlarına gelerek kendilerini karakolun arşivine götürdüğünü, burada TEM
Şubesi’nden olduğunu belirten polislerden birinin masaya koyduğu iki silahtan, birinin devletin , diğerinin
ruhsatsız olduğunu, kendilerini bu ruhsatsız silahla öldürebilecekleri y
(Halkın Hukuk Bürosu)

Baser Kayhan (1987)
Baser Kayhan, 18 Şubat günü İstanbul İncirli’de gözaltına alındığını, ilk önce Bakırköy Kartaltepe Polis
Karakolu’na götürüldüğünü, kaba dayak ve hakarete maruz kaldığını, ardından Çocuk Şubesi’ne sevk edildiğini,
burada bulunan komiserin kendisine küfür e
kendisine “Seni Diyarbakır’a göndeririz. Bir daha İstanbul’a adım atamazsın. Kafana iki kurşun sıktık mı
görürsün. 18 yaşına giremezsin” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (Halkın Hukuk Bürosu)

Gülüstan Demir
İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 28 Şubat günü, polisler tarafından gözaltına alınan ve 2 gün sonra İstanbul
Nöbetçi DGM Hakimliği tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne gönderilen DEHAP
üyesi Gülüstan Demir (20), gözaltınd
Selçuk, Sibel Eser ve Bülent Gürbüz’e yazdığı mektubunda; 2 polis otosu tarafından alındığını ve ellerinde
sopalar bulunan polislerce zorla araca bindirildiğini bildirdi. Demir, daha sonra
götürüldüğünü ifade etti. Demir, “Sorgulamada 5 kişi gidiyor 5 kişi geliyordu ve çok ağır hakaretlerde
bulunuyorlardı. Bir saniye bile gözümü yummama izin vermediler. Her gelen küfür ediyordu, saçımdan tuttular,
beni yere fırlattılar. Amir ve şef, konuşmadığım takdirde beni çırılçıplak soyduracakları, şubenin altında
bodruma götürüp orda elektrik verecekleri tehdidinde bulundu” dedi. Gözaltında sürekli dayak ve hakarete
maruz kaldığını dile getiren Demir; “İçlerinden biri, ‘Konuşmazs
tanıyor musun? Onu biz o hale soktuk. Sana da aynısını yaparız” dediklerini, gözaltında intihara teşebbüs
ettiğini, sorgulama sırasında öksürmeye başlayıp nefes alamaması üzerine hastaneye götürüldüğünü, tedaviden
sonra şubeye geri getirildiğini belirtti.
gözaltında ifadesine katılan amir ve polisler hakkında TCK 243. maddede tanımlanan “işkence yapmak”
suçundan Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç

Hilmi Hacaloğlu

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

susuz bırakma gibi işkenceler uygulandı. Gözaltında tutulduğun süre içinde gözlerim hep bağlı
4 defa cop soktular kaba dayak atıldı, uykusuz bırakıldım. 30 gün boyunca JİTEM’ de

sorgulandım. Diyarbakır Cezaevi’ne götürüldüm. Burada 1,5 yıl kaldıktan sonra Amasya Cezaevi’ne
gönderildim.Burda “hoş geldin” dayağı atıldı. İtirafçı olmaya zorlandım. 21 Ocak 2004 tarihinde tahliye oldum.
İşkenceden kaynaklı olarak bağırsaklarım ve midem hasar gördü. Uyku bozukluğum var. Yataktan korku ile
fırlıyorum. Bacaklarımda romatizma var. Sürekli bir korku içindeyim. Cezaei ve işkence koşullar
kaynaklanan hastalıklarımın tedavi edilmesini istiyorum.” dedi.

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ramazan Şerif Daşdemir, travesti olarak bir barda
konsomatrislik yaptığını, 24 Şubat 2004 tarihinde çalıştığı barın görevlilerinin saldırısına uğrayarak
soyulduğunu, bunun üzerine şikayetçi olmak üzere Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini, ancak buradaki
polislerin, başvurusunu kabul etmeyerek kendisi ile onur kırıcı bir şekilde alay edildiğini, karako
“ibnelik yaparken bize mi sordun” gibi hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldığını belirterek ayrımcılık yapan
ve hakaret eden görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD

han Arslan (1981), Sezgin Zengin (1984), Ozan Anar (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981),
Dursun Göktaş (1977), Dincer Zengin (1981) ve Öznur Tamer (1983)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 29 Şubat günü, basın açıklaması yapmak istedikleri Adnan Menderes

avalimanı’nda kendilerine müdahale eden havalimanı polis karakolunda görevli polis memurları tarafından
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda

nus Gündoğdu (1980), Serkan Yağız (1981) ve Özgür Özer (1978)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 18 Şubat günü, İstanbul İncirli’de gözaltına alındıklarını, karakola
götürülürken yolda ve Bakırköy Kartaltepe Karakolu’nda, polisler tarafından dövüldüklerini
edildiklerini belirttiler. Mağdurlar, doktor tarafından yapılan muayene sırasında polislerin de yanlarında
bulunduğunu, doktorun muayene etmeyerek sadece sorular sorduğunu belirtirken, karakolda bulundukları sırada,

in yanlarına gelerek kendilerini karakolun arşivine götürdüğünü, burada TEM
Şubesi’nden olduğunu belirten polislerden birinin masaya koyduğu iki silahtan, birinin devletin , diğerinin
ruhsatsız olduğunu, kendilerini bu ruhsatsız silahla öldürebilecekleri yönünde tehdit edildiklerini belirttiler.

Baser Kayhan, 18 Şubat günü İstanbul İncirli’de gözaltına alındığını, ilk önce Bakırköy Kartaltepe Polis
Karakolu’na götürüldüğünü, kaba dayak ve hakarete maruz kaldığını, ardından Çocuk Şubesi’ne sevk edildiğini,
burada bulunan komiserin kendisine küfür ederek dövdüğünü, gece yanına gelen TEM Şubesi polislerinin
kendisine “Seni Diyarbakır’a göndeririz. Bir daha İstanbul’a adım atamazsın. Kafana iki kurşun sıktık mı
görürsün. 18 yaşına giremezsin” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (Halkın Hukuk Bürosu)

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 28 Şubat günü, polisler tarafından gözaltına alınan ve 2 gün sonra İstanbul
Nöbetçi DGM Hakimliği tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne gönderilen DEHAP
üyesi Gülüstan Demir (20), gözaltında işkence gördüğünü iddia etti. Demir, avukatları Suat Eren, Nermin
Selçuk, Sibel Eser ve Bülent Gürbüz’e yazdığı mektubunda; 2 polis otosu tarafından alındığını ve ellerinde
sopalar bulunan polislerce zorla araca bindirildiğini bildirdi. Demir, daha sonra İstanbul TEM Şubesi’ne
götürüldüğünü ifade etti. Demir, “Sorgulamada 5 kişi gidiyor 5 kişi geliyordu ve çok ağır hakaretlerde
bulunuyorlardı. Bir saniye bile gözümü yummama izin vermediler. Her gelen küfür ediyordu, saçımdan tuttular,

r. Amir ve şef, konuşmadığım takdirde beni çırılçıplak soyduracakları, şubenin altında
bodruma götürüp orda elektrik verecekleri tehdidinde bulundu” dedi. Gözaltında sürekli dayak ve hakarete
maruz kaldığını dile getiren Demir; “İçlerinden biri, ‘Konuşmazsan o, o..pu Gülbahar Gündüz var ya, onu
tanıyor musun? Onu biz o hale soktuk. Sana da aynısını yaparız” dediklerini, gözaltında intihara teşebbüs
ettiğini, sorgulama sırasında öksürmeye başlayıp nefes alamaması üzerine hastaneye götürüldüğünü, tedaviden

nra şubeye geri getirildiğini belirtti. Demir'in avukatları 9 Mart günü Fatih Adliye binasına girerek Demir'in
gözaltında ifadesine katılan amir ve polisler hakkında TCK 243. maddede tanımlanan “işkence yapmak”
suçundan Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DİHA-09.03.04) (Evrensel
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susuz bırakma gibi işkenceler uygulandı. Gözaltında tutulduğun süre içinde gözlerim hep bağlı kaldı.
4 defa cop soktular kaba dayak atıldı, uykusuz bırakıldım. 30 gün boyunca JİTEM’ de

sorgulandım. Diyarbakır Cezaevi’ne götürüldüm. Burada 1,5 yıl kaldıktan sonra Amasya Cezaevi’ne
ı olmaya zorlandım. 21 Ocak 2004 tarihinde tahliye oldum.

İşkenceden kaynaklı olarak bağırsaklarım ve midem hasar gördü. Uyku bozukluğum var. Yataktan korku ile
fırlıyorum. Bacaklarımda romatizma var. Sürekli bir korku içindeyim. Cezaei ve işkence koşullarından

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ramazan Şerif Daşdemir, travesti olarak bir barda
alıştığı barın görevlilerinin saldırısına uğrayarak

soyulduğunu, bunun üzerine şikayetçi olmak üzere Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini, ancak buradaki
polislerin, başvurusunu kabul etmeyerek kendisi ile onur kırıcı bir şekilde alay edildiğini, karakola alınmadığını
“ibnelik yaparken bize mi sordun” gibi hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldığını belirterek ayrımcılık yapan
ve hakaret eden görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD

han Arslan (1981), Sezgin Zengin (1984), Ozan Anar (1983), Sebahattin Filizoğlu (1981),

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 29 Şubat günü, basın açıklaması yapmak istedikleri Adnan Menderes
avalimanı’nda kendilerine müdahale eden havalimanı polis karakolunda görevli polis memurları tarafından

işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasıyla, İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda

nus Gündoğdu (1980), Serkan Yağız (1981) ve Özgür Özer (1978)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 18 Şubat günü, İstanbul İncirli’de gözaltına alındıklarını, karakola
götürülürken yolda ve Bakırköy Kartaltepe Karakolu’nda, polisler tarafından dövüldüklerini ve tehdit
edildiklerini belirttiler. Mağdurlar, doktor tarafından yapılan muayene sırasında polislerin de yanlarında
bulunduğunu, doktorun muayene etmeyerek sadece sorular sorduğunu belirtirken, karakolda bulundukları sırada,

in yanlarına gelerek kendilerini karakolun arşivine götürdüğünü, burada TEM
Şubesi’nden olduğunu belirten polislerden birinin masaya koyduğu iki silahtan, birinin devletin , diğerinin

önünde tehdit edildiklerini belirttiler.

Baser Kayhan, 18 Şubat günü İstanbul İncirli’de gözaltına alındığını, ilk önce Bakırköy Kartaltepe Polis
Karakolu’na götürüldüğünü, kaba dayak ve hakarete maruz kaldığını, ardından Çocuk Şubesi’ne sevk edildiğini,

derek dövdüğünü, gece yanına gelen TEM Şubesi polislerinin
kendisine “Seni Diyarbakır’a göndeririz. Bir daha İstanbul’a adım atamazsın. Kafana iki kurşun sıktık mı

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde 28 Şubat günü, polisler tarafından gözaltına alınan ve 2 gün sonra İstanbul
Nöbetçi DGM Hakimliği tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne gönderilen DEHAP

a işkence gördüğünü iddia etti. Demir, avukatları Suat Eren, Nermin
Selçuk, Sibel Eser ve Bülent Gürbüz’e yazdığı mektubunda; 2 polis otosu tarafından alındığını ve ellerinde

İstanbul TEM Şubesi’ne
götürüldüğünü ifade etti. Demir, “Sorgulamada 5 kişi gidiyor 5 kişi geliyordu ve çok ağır hakaretlerde
bulunuyorlardı. Bir saniye bile gözümü yummama izin vermediler. Her gelen küfür ediyordu, saçımdan tuttular,

r. Amir ve şef, konuşmadığım takdirde beni çırılçıplak soyduracakları, şubenin altında
bodruma götürüp orda elektrik verecekleri tehdidinde bulundu” dedi. Gözaltında sürekli dayak ve hakarete

an o, o..pu Gülbahar Gündüz var ya, onu
tanıyor musun? Onu biz o hale soktuk. Sana da aynısını yaparız” dediklerini, gözaltında intihara teşebbüs
ettiğini, sorgulama sırasında öksürmeye başlayıp nefes alamaması üzerine hastaneye götürüldüğünü, tedaviden

Demir'in avukatları 9 Mart günü Fatih Adliye binasına girerek Demir'in
gözaltında ifadesine katılan amir ve polisler hakkında TCK 243. maddede tanımlanan “işkence yapmak”

09.03.04) (Evrensel-10.03.04)
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NTV muhabiri Hilmi Hacaloğlu, 4 Mart günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul
Taksim’de yaptığı kamu yönetimi yasa tasarısını protesto mitingi sırasında, si
tartaklamasını izlerken gözaltına alındı.
(www.ntvmsnbc.com-04.03.04) (Cumhuriyet

Ümit Çevik (1978)
4 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan
satıcılık yaptığı sırada zabıta ekiplerince mallarına el konulduğunu, sakat olduğunu ifade ettiğini ve buna
aldırmayan zabıtalar tarafından dövülerek
merkezine götürülerek bir odaya alındığını ve üzerine kapının kilitlendiğini belirtti. (İHD İzmir)

Mehmet Çuya (1980)
Bingöl’ün Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Mehmet Çuya, 6 Mart günü, mahallede bulunan kıraathanede
otururken beyaz Toros marka araçla gelen ve polis olduğunu söyleyen 3 sivil giyimli kişi tarafından, hakkında
“gasp” iddiası olduğu ve isim benzerliği nedeniyle götürülüp gasp edilen şahsa gösterileceğinin belirtilerek,
götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde adı geçen şahs
ili ilgili hiçbir işlem yapılmadan müdürlüğün 2. katına çıkarıldığını ve gözlerinin bağlandığını, çırılçıplak
soyulduğunu, soğuk su sıkıldığını, tecavüz edilmekle tehdit edildiğini, hayalarının sı
hortumla vurulduğunu ve çekilerek acı çektirildiğini, işkencenin 10 dakika devam edip ara verilerek 40
dakika sürdüğünü, ardından hastaneye götürüldüğünü, sivil polislerin muayene sırasında doktorun yanından
ayrılmadığını, bu nedenle doktora işkence gördüğünü anlatamadığını, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne tekrar
getirildiğini ve bazı evraklar imzalatıldığını, gözaltına saat 08:30 da alındığı halde, 11:30 olarak gösterildiğini ve
17 saat boyunca gözaltında tutulduğunu belirtti. (

Hamit Çelik
Mardin ili Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 3 Mart günü PKK/KONGRA
operasyonlarda, “örgüt üyesi olduğu ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu” iddia edilen Hamit Çelik’i
gözaltında yalancı infaz, kafasına silah dayayarak ölümle tehdit etme ve hakarette bulunma gibi muamelelere
maruz kaldığı ayrıca vücudunda darp izleri olduğu belirtildi. (6 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Hüseyin Manduz (1985)
5 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Manduz, 2 Mart günü evine baskın yapan jandarmalar
tarafından gözaltına alındığını, Sarıgazi’de çıkan olaylardan kendisinin sorumlu tutulduğunu, gözaltında işkence
görüp ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Cüneyt Bakar (1984)
6 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Bakar’ın babası İhsan Bakar,oğlunun gözaltında
işlemediği bir suçu kabule zorlandığı ve işkenceye maruz kaldığını,
duyurusunda bulunduklarını,Savcılık tarafından
Adli Tıp raporuyla tesbit edildiğini,TEM Şubesi’nin ekiplerinin oğlunun ifadesini almak istediklerini ve şubeye
çağırdıklarını,oğlunun gördüğü işkencelerden dolayı psikolojik travma geçirdiğ
talebinde bulundu.

Ziya Nahidioğlu (1982)
6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ziya Nahidioğlu, 2 Mart günü Bostancı köprüsü
üzerinde ESP’nun afişlerini asarken, Gayrettepe Asayiş Şubesi’nden 2 ekip tara
gözaltına alındığını, götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde doktorun kendisini polislerin yanında
muayene ettiğini, daha sonra götürüldüğü TEM Şubesi’nde uyutmama, arabesk müzik dinletme, kasetten çığlık
dinletme, ağır hakaret ve tehdit gibi psikolojik işkencelere maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının
karşılanmadığını belirtti.

Mecit Uçar (1985)
6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mecit Uçar, 2 Mart günü E
ESP’nun afişlerini asarken polislerce gözaltına alınarak TEM Şubesi’ne götürüldüğünü, burada uyutmama,
arabesk müzik ve çığlık dinletme gibi psikolojik işkenceye maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının
karşılanmadığını belirtti.

A.Y.
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NTV muhabiri Hilmi Hacaloğlu, 4 Mart günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul
Taksim’de yaptığı kamu yönetimi yasa tasarısını protesto mitingi sırasında, sivil polislerin gruptan bir kişiyi
tartaklamasını izlerken gözaltına alındı. Hacaloğlu, gözaltına alındığı sırada sivil polislerce dövüldü.

04.03.04) (Cumhuriyet-05.03.04)

4 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Çevik, 3 Mart günü Hatay Postanesi’nin önünde seyyar
satıcılık yaptığı sırada zabıta ekiplerince mallarına el konulduğunu, sakat olduğunu ifade ettiğini ve buna
aldırmayan zabıtalar tarafından dövülerek-tartaklanarak ve zor kullanılarak zabıta aracına bin
merkezine götürülerek bir odaya alındığını ve üzerine kapının kilitlendiğini belirtti. (İHD İzmir)

Bingöl’ün Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Mehmet Çuya, 6 Mart günü, mahallede bulunan kıraathanede
yaz Toros marka araçla gelen ve polis olduğunu söyleyen 3 sivil giyimli kişi tarafından, hakkında

“gasp” iddiası olduğu ve isim benzerliği nedeniyle götürülüp gasp edilen şahsa gösterileceğinin belirtilerek,
götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde adı geçen şahsa gösterildiğini, şahsın “bu değil” demesine rağmen gözaltı
ili ilgili hiçbir işlem yapılmadan müdürlüğün 2. katına çıkarıldığını ve gözlerinin bağlandığını, çırılçıplak
soyulduğunu, soğuk su sıkıldığını, tecavüz edilmekle tehdit edildiğini, hayalarının sıkıldığını, cinsel organına
hortumla vurulduğunu ve çekilerek acı çektirildiğini, işkencenin 10 dakika devam edip ara verilerek 40
dakika sürdüğünü, ardından hastaneye götürüldüğünü, sivil polislerin muayene sırasında doktorun yanından

nedenle doktora işkence gördüğünü anlatamadığını, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne tekrar
getirildiğini ve bazı evraklar imzalatıldığını, gözaltına saat 08:30 da alındığı halde, 11:30 olarak gösterildiğini ve
17 saat boyunca gözaltında tutulduğunu belirtti. (İHD Bingöl) (Özgür Gündem-13.03.04)

Mardin ili Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 3 Mart günü PKK/KONGRA-GEL’e yönelik düzenlediği
operasyonlarda, “örgüt üyesi olduğu ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu” iddia edilen Hamit Çelik’i
gözaltında yalancı infaz, kafasına silah dayayarak ölümle tehdit etme ve hakarette bulunma gibi muamelelere
maruz kaldığı ayrıca vücudunda darp izleri olduğu belirtildi. (6 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

l şubesine başvuruda bulunan Manduz, 2 Mart günü evine baskın yapan jandarmalar
tarafından gözaltına alındığını, Sarıgazi’de çıkan olaylardan kendisinin sorumlu tutulduğunu, gözaltında işkence
görüp ölümle tehdit edildiğini belirtti.

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Bakar’ın babası İhsan Bakar,oğlunun gözaltında
işlemediği bir suçu kabule zorlandığı ve işkenceye maruz kaldığını, işkenceciler hakkında Savcılığa suç
duyurusunda bulunduklarını,Savcılık tarafından serbest bırakılan oğlunun vücudundaki darp ve elektrik izlerinin
Adli Tıp raporuyla tesbit edildiğini,TEM Şubesi’nin ekiplerinin oğlunun ifadesini almak istediklerini ve şubeye
çağırdıklarını,oğlunun gördüğü işkencelerden dolayı psikolojik travma geçirdiğini belirterek hukuki yardım

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ziya Nahidioğlu, 2 Mart günü Bostancı köprüsü
üzerinde ESP’nun afişlerini asarken, Gayrettepe Asayiş Şubesi’nden 2 ekip tarafından, gerekçe gösterilmeden
gözaltına alındığını, götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde doktorun kendisini polislerin yanında
muayene ettiğini, daha sonra götürüldüğü TEM Şubesi’nde uyutmama, arabesk müzik dinletme, kasetten çığlık

akaret ve tehdit gibi psikolojik işkencelere maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mecit Uçar, 2 Mart günü E
fişlerini asarken polislerce gözaltına alınarak TEM Şubesi’ne götürüldüğünü, burada uyutmama,

arabesk müzik ve çığlık dinletme gibi psikolojik işkenceye maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının
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NTV muhabiri Hilmi Hacaloğlu, 4 Mart günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul
vil polislerin gruptan bir kişiyi

Hacaloğlu, gözaltına alındığı sırada sivil polislerce dövüldü.

Çevik, 3 Mart günü Hatay Postanesi’nin önünde seyyar
satıcılık yaptığı sırada zabıta ekiplerince mallarına el konulduğunu, sakat olduğunu ifade ettiğini ve buna

tartaklanarak ve zor kullanılarak zabıta aracına bindirildiğini, zabıta
merkezine götürülerek bir odaya alındığını ve üzerine kapının kilitlendiğini belirtti. (İHD İzmir)

Bingöl’ün Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Mehmet Çuya, 6 Mart günü, mahallede bulunan kıraathanede
yaz Toros marka araçla gelen ve polis olduğunu söyleyen 3 sivil giyimli kişi tarafından, hakkında

“gasp” iddiası olduğu ve isim benzerliği nedeniyle götürülüp gasp edilen şahsa gösterileceğinin belirtilerek,
a gösterildiğini, şahsın “bu değil” demesine rağmen gözaltı

ili ilgili hiçbir işlem yapılmadan müdürlüğün 2. katına çıkarıldığını ve gözlerinin bağlandığını, çırılçıplak
kıldığını, cinsel organına

hortumla vurulduğunu ve çekilerek acı çektirildiğini, işkencenin 10 dakika devam edip ara verilerek 40-50
dakika sürdüğünü, ardından hastaneye götürüldüğünü, sivil polislerin muayene sırasında doktorun yanından

nedenle doktora işkence gördüğünü anlatamadığını, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne tekrar
getirildiğini ve bazı evraklar imzalatıldığını, gözaltına saat 08:30 da alındığı halde, 11:30 olarak gösterildiğini ve

GEL’e yönelik düzenlediği
operasyonlarda, “örgüt üyesi olduğu ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu” iddia edilen Hamit Çelik’in,
gözaltında yalancı infaz, kafasına silah dayayarak ölümle tehdit etme ve hakarette bulunma gibi muamelelere
maruz kaldığı ayrıca vücudunda darp izleri olduğu belirtildi. (6 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

l şubesine başvuruda bulunan Manduz, 2 Mart günü evine baskın yapan jandarmalar
tarafından gözaltına alındığını, Sarıgazi’de çıkan olaylardan kendisinin sorumlu tutulduğunu, gözaltında işkence

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Bakar’ın babası İhsan Bakar,oğlunun gözaltında
işkenceciler hakkında Savcılığa suç

serbest bırakılan oğlunun vücudundaki darp ve elektrik izlerinin
Adli Tıp raporuyla tesbit edildiğini,TEM Şubesi’nin ekiplerinin oğlunun ifadesini almak istediklerini ve şubeye

ini belirterek hukuki yardım

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ziya Nahidioğlu, 2 Mart günü Bostancı köprüsü
fından, gerekçe gösterilmeden

gözaltına alındığını, götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde doktorun kendisini polislerin yanında
muayene ettiğini, daha sonra götürüldüğü TEM Şubesi’nde uyutmama, arabesk müzik dinletme, kasetten çığlık

akaret ve tehdit gibi psikolojik işkencelere maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının

6 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mecit Uçar, 2 Mart günü E-5 yolu üzerinde,
fişlerini asarken polislerce gözaltına alınarak TEM Şubesi’ne götürüldüğünü, burada uyutmama,

arabesk müzik ve çığlık dinletme gibi psikolojik işkenceye maruz kaldığını, gözaltında insani hiçbir ihtiyacının
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8 Mart günü İzmir'de kaza geçirdikten sonra, sigortanın masrafları karşılaması için trafik raporu tutulması
talebiyle Alsancak Polis Karakolu'na giden A.Y (32), karakolda işkence gördüğünü iddia ederek, İzmir Barosu
İşkenceyi Önleme Grubu'na başvurdu. A.Y, 24 saat tut
etmemesi üzerine iki yıldızlı bir komiserin, kendisini dövdüğünü ve küfür ettiğini belirtti. (DİHA

Mahir Baş
Devrimci Demokrasi gazetesi çalışanı Mahir Baş, 9 Mart günü İstanbul Ümraniye’de
mahallesi'nde yolda yürürken, Şahin marka beyaz bir aracın yanına yaklaştığını, araçta bulunan ve polis
olduğunu iddia ettiği 3 kişinin, kendisini tehdit ettiğini, daha sonra araçtan inerek kendisini arabaya
yasladıklarını ve sopa ile arkadan kafasına vurulduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu'ndan 5 gün iş göremez raporu
alan Baş, Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DİHA

Cengiz Karadan (1956), Salih Taban (1970) ve Yüksel Karadan
Yüksel Karadan, 9 Mart günü İHD İ
kardeşi Salih Taban’ın Bayraklı Polis Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla
gözaltına alındıklarını, eşini görmek üzere gittiği karakol’da, kend
dışına çıkarıldığını, kendisinin dışarıda bağırması üzerine halkın birikmesi sonucu içeriye alındığını, nezarette
eşi ve kardeşi ile görüştüğünü, eşinin burnunun kanadığını, yüzünün sağ tarafının komple morardığın
parmaklarının ağrıdığını ve elinde de şişkinlik mevcut olduğunu, kardeşi Salih’in alnı bantlı ve kendisine 4 dikiş
atıldığını, kaburgalarında ezilme, ayak parmaklarından ikisinin kırıldığını belirtti. Yüksel Karadan, görüşten
sonra eşi ve kardeşinin üzerindeki giysilerin kanlı ve tozlu olması nedeniyle giysi almak üzere tekrar eve
gittiğini, geriye dönelken karakolun girişinde bulunan 4 polisin kendisine, “gene mi geldin kahpe, demin burada
bağırıp çağırıyordun” diyerek kendisine hakaret edip coplarla sa
Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildiğini söylemesi üzerine adliyede eşi ve kardeşinin tutuklanarak cezaevine
konulduğunu öğrendiğini ifade etti. (İHD İzmir) (DİHA

İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım
10 Mart günü Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen
gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, gözaltına
alındıkları sırada güvenlik kuvvetlerince dövüldüklerini belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Taylan Koç (1984) ve Newroz Yıldırım (1986)
12 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Taylan Koç ve Newroz Yıldırım isimli öğrenciler, 9
Mart günü, Mehmetçik Lisesi yakınındaki
göstermeden ve darp edilerek gözaltına alındıklarını, götürüldükleri karakolda sürekli tehdit, küfür, hakaretlere
uğradıklarını, gözaltında kaldıkları süre boyunca, çıplak olarak soğukta bekletild
dinletildiğini, uykusuz bırakıldıklarını ve ne olduğunu bilmedikleri bazı kağıtların zorla imzalatıldığını, 10 Mart
günü, hiçbir gözaltı işlemi yapılmadan serbest bırakıldıklarını belirttiler. (İHD İstanbul).

Bülen Aydoğdu (1978), Derya Taşkıran (1984), Mutlu Tolga Turna (1974), Özgür Keleş (1985), Abbas
Duman (1982), Ersin Sedefoğlu (1978), Şah İsmail Karagöz (1948), Mehmet Aydoğdu (1981), Havali
Mengi (1969), Erdal Demirhan, Deniz Bakır (1979), Gülseren Balcı (1984),
Ferdi Tunalı (1980), Elif Manış (1978), Muharrem Demircioğlu (1973), Uğur Karadaş (1980), Güler Ünal
(1983), Dilek Arsu (1982), Aslı Kayırtar (1981), Hülya Gerçek (1973), Songül Özbakır (1970), Remziye
Turmuş (1978), Nahide Kılıç (1977), Goncagül Telek (1978), Selvinaz Göçmez (1972), Saadet Çetin (1980),
Zeycan Arslı (1960), Mercan Gerçek (1947) ve Ayşe Kaymak
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 16 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda, 15 Mart günü
İstanbul Valiliği’ne, ESP adaylarının, yürütülen yerel seçim çalışmaları esnasında karşılaştıkları saldırılar ve
engellemelerin önlenmesi talebiyle, dilekçe vermek için Vali Yardımcı ile yaptıkları görüşme sonrası, Yüksek
Seçim Kurulu’na giderken, polislerin saldırısına maru
müdürlüğüne götürülmek üzere bindirildikleri otobüslerde de küfür ve dayağın devam ettiğini belirtiler. (İHD
İstanbul Şube)

Ersoy Doruk (1975)
16 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan
telefoncunun sahte para verdiği için şikayette bulunması üzerine kendi isteği ile karakola gittiğini, karakolda
Rahmi Turan isimli şahısın kendisini dövmeye başladığını, sara hastası olduğunu, karakol’da , annesi
dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)s
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İzmir'de kaza geçirdikten sonra, sigortanın masrafları karşılaması için trafik raporu tutulması
talebiyle Alsancak Polis Karakolu'na giden A.Y (32), karakolda işkence gördüğünü iddia ederek, İzmir Barosu
İşkenceyi Önleme Grubu'na başvurdu. A.Y, 24 saat tutulduğu karakolda, polislerin hazırladığı ifadeyi kabul
etmemesi üzerine iki yıldızlı bir komiserin, kendisini dövdüğünü ve küfür ettiğini belirtti. (DİHA

Devrimci Demokrasi gazetesi çalışanı Mahir Baş, 9 Mart günü İstanbul Ümraniye’de
mahallesi'nde yolda yürürken, Şahin marka beyaz bir aracın yanına yaklaştığını, araçta bulunan ve polis
olduğunu iddia ettiği 3 kişinin, kendisini tehdit ettiğini, daha sonra araçtan inerek kendisini arabaya

kafasına vurulduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu'ndan 5 gün iş göremez raporu
alan Baş, Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DİHA-11.03.04)

Cengiz Karadan (1956), Salih Taban (1970) ve Yüksel Karadan
Yüksel Karadan, 9 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Bayraklı’ya giden eşi Cengiz Karadan ile
kardeşi Salih Taban’ın Bayraklı Polis Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla
gözaltına alındıklarını, eşini görmek üzere gittiği karakol’da, kendisine eşinin gösterilmediğini ve karakolun
dışına çıkarıldığını, kendisinin dışarıda bağırması üzerine halkın birikmesi sonucu içeriye alındığını, nezarette
eşi ve kardeşi ile görüştüğünü, eşinin burnunun kanadığını, yüzünün sağ tarafının komple morardığın
parmaklarının ağrıdığını ve elinde de şişkinlik mevcut olduğunu, kardeşi Salih’in alnı bantlı ve kendisine 4 dikiş
atıldığını, kaburgalarında ezilme, ayak parmaklarından ikisinin kırıldığını belirtti. Yüksel Karadan, görüşten

rindeki giysilerin kanlı ve tozlu olması nedeniyle giysi almak üzere tekrar eve
gittiğini, geriye dönelken karakolun girişinde bulunan 4 polisin kendisine, “gene mi geldin kahpe, demin burada
bağırıp çağırıyordun” diyerek kendisine hakaret edip coplarla saldırdığını belirtti Polislerden birinin,eşinin
Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildiğini söylemesi üzerine adliyede eşi ve kardeşinin tutuklanarak cezaevine
konulduğunu öğrendiğini ifade etti. (İHD İzmir) (DİHA-11.03.04)

İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat
10 Mart günü Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi önüne gelen güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, gözaltına

üvenlik kuvvetlerince dövüldüklerini belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Taylan Koç (1984) ve Newroz Yıldırım (1986)
12 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Taylan Koç ve Newroz Yıldırım isimli öğrenciler, 9
Mart günü, Mehmetçik Lisesi yakınındaki Nazım Hikmet parkında jandarmalar tarafından hiçbir gerekçe
göstermeden ve darp edilerek gözaltına alındıklarını, götürüldükleri karakolda sürekli tehdit, küfür, hakaretlere
uğradıklarını, gözaltında kaldıkları süre boyunca, çıplak olarak soğukta bekletildiklerini, yüksek sesle müzik
dinletildiğini, uykusuz bırakıldıklarını ve ne olduğunu bilmedikleri bazı kağıtların zorla imzalatıldığını, 10 Mart
günü, hiçbir gözaltı işlemi yapılmadan serbest bırakıldıklarını belirttiler. (İHD İstanbul).

1978), Derya Taşkıran (1984), Mutlu Tolga Turna (1974), Özgür Keleş (1985), Abbas
Duman (1982), Ersin Sedefoğlu (1978), Şah İsmail Karagöz (1948), Mehmet Aydoğdu (1981), Havali
Mengi (1969), Erdal Demirhan, Deniz Bakır (1979), Gülseren Balcı (1984), Gülbeden Demircioğlu (1974),
Ferdi Tunalı (1980), Elif Manış (1978), Muharrem Demircioğlu (1973), Uğur Karadaş (1980), Güler Ünal
(1983), Dilek Arsu (1982), Aslı Kayırtar (1981), Hülya Gerçek (1973), Songül Özbakır (1970), Remziye

77), Goncagül Telek (1978), Selvinaz Göçmez (1972), Saadet Çetin (1980),
Zeycan Arslı (1960), Mercan Gerçek (1947) ve Ayşe Kaymak
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 16 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda, 15 Mart günü

e, ESP adaylarının, yürütülen yerel seçim çalışmaları esnasında karşılaştıkları saldırılar ve
engellemelerin önlenmesi talebiyle, dilekçe vermek için Vali Yardımcı ile yaptıkları görüşme sonrası, Yüksek
Seçim Kurulu’na giderken, polislerin saldırısına maruz kaldıklarını, dövülerek gözaltına alındıklarını, emniyet
müdürlüğüne götürülmek üzere bindirildikleri otobüslerde de küfür ve dayağın devam ettiğini belirtiler. (İHD

16 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ersoy Doruk, Yenibosna’da İlker isimli bir
telefoncunun sahte para verdiği için şikayette bulunması üzerine kendi isteği ile karakola gittiğini, karakolda
Rahmi Turan isimli şahısın kendisini dövmeye başladığını, sara hastası olduğunu, karakol’da , annesi
dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)s
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İzmir'de kaza geçirdikten sonra, sigortanın masrafları karşılaması için trafik raporu tutulması
talebiyle Alsancak Polis Karakolu'na giden A.Y (32), karakolda işkence gördüğünü iddia ederek, İzmir Barosu

ulduğu karakolda, polislerin hazırladığı ifadeyi kabul
etmemesi üzerine iki yıldızlı bir komiserin, kendisini dövdüğünü ve küfür ettiğini belirtti. (DİHA-19.03.04)

Devrimci Demokrasi gazetesi çalışanı Mahir Baş, 9 Mart günü İstanbul Ümraniye’de Mustafa Kemal
mahallesi'nde yolda yürürken, Şahin marka beyaz bir aracın yanına yaklaştığını, araçta bulunan ve polis
olduğunu iddia ettiği 3 kişinin, kendisini tehdit ettiğini, daha sonra araçtan inerek kendisini arabaya

kafasına vurulduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu'ndan 5 gün iş göremez raporu

zmir şubesine yaptığı başvuruda, Bayraklı’ya giden eşi Cengiz Karadan ile
kardeşi Salih Taban’ın Bayraklı Polis Karakolu’nda görevli polisler tarafından, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla

isine eşinin gösterilmediğini ve karakolun
dışına çıkarıldığını, kendisinin dışarıda bağırması üzerine halkın birikmesi sonucu içeriye alındığını, nezarette
eşi ve kardeşi ile görüştüğünü, eşinin burnunun kanadığını, yüzünün sağ tarafının komple morardığını,
parmaklarının ağrıdığını ve elinde de şişkinlik mevcut olduğunu, kardeşi Salih’in alnı bantlı ve kendisine 4 dikiş
atıldığını, kaburgalarında ezilme, ayak parmaklarından ikisinin kırıldığını belirtti. Yüksel Karadan, görüşten

rindeki giysilerin kanlı ve tozlu olması nedeniyle giysi almak üzere tekrar eve
gittiğini, geriye dönelken karakolun girişinde bulunan 4 polisin kendisine, “gene mi geldin kahpe, demin burada

ldırdığını belirtti Polislerden birinin,eşinin
Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edildiğini söylemesi üzerine adliyede eşi ve kardeşinin tutuklanarak cezaevine

Edebiyat Fakültesi önüne gelen güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, gözaltına

12 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Taylan Koç ve Newroz Yıldırım isimli öğrenciler, 9
Nazım Hikmet parkında jandarmalar tarafından hiçbir gerekçe

göstermeden ve darp edilerek gözaltına alındıklarını, götürüldükleri karakolda sürekli tehdit, küfür, hakaretlere
iklerini, yüksek sesle müzik

dinletildiğini, uykusuz bırakıldıklarını ve ne olduğunu bilmedikleri bazı kağıtların zorla imzalatıldığını, 10 Mart

1978), Derya Taşkıran (1984), Mutlu Tolga Turna (1974), Özgür Keleş (1985), Abbas
Duman (1982), Ersin Sedefoğlu (1978), Şah İsmail Karagöz (1948), Mehmet Aydoğdu (1981), Havali

en Demircioğlu (1974),
Ferdi Tunalı (1980), Elif Manış (1978), Muharrem Demircioğlu (1973), Uğur Karadaş (1980), Güler Ünal
(1983), Dilek Arsu (1982), Aslı Kayırtar (1981), Hülya Gerçek (1973), Songül Özbakır (1970), Remziye

77), Goncagül Telek (1978), Selvinaz Göçmez (1972), Saadet Çetin (1980),

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 16 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda, 15 Mart günü
e, ESP adaylarının, yürütülen yerel seçim çalışmaları esnasında karşılaştıkları saldırılar ve

engellemelerin önlenmesi talebiyle, dilekçe vermek için Vali Yardımcı ile yaptıkları görüşme sonrası, Yüksek
z kaldıklarını, dövülerek gözaltına alındıklarını, emniyet

müdürlüğüne götürülmek üzere bindirildikleri otobüslerde de küfür ve dayağın devam ettiğini belirtiler. (İHD

Ersoy Doruk, Yenibosna’da İlker isimli bir
telefoncunun sahte para verdiği için şikayette bulunması üzerine kendi isteği ile karakola gittiğini, karakolda
Rahmi Turan isimli şahısın kendisini dövmeye başladığını, sara hastası olduğunu, karakol’da , annesinin de



128 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Kiraz Biçici
16 Mart günü, İstanbul Üniversitesi’ndeki Halepçe’de yapılan katliamların yıldönümü nedeniyle Beyazıt
meydanında yapılan basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici,
polislerce feci şekilde dövülerek gözaltına alındı. 8 saat gözaltında tutulan Biçici, polisin kendisine şiddet
kullanarak işkence yaptığını belirtti. (İHD İstanbul)

İbrahim Kaya, Şemsettin Kum (1957), Veysi Altay (1975), Bekir Avcıkaya (1965), Hayr
Nurettin Barak (1952), Kemal Ulusoy (1968), Nedim Tutmaz (1952), Haydar Çetin (1956), İzzettin
Özdemir (1969), Abdullah Aydil, Doğan Genç (1963), Güllü Özalp Ulusoy (1972), Aysel Tırak (1978),
Arzu Mermer (1982), Olcay Gül (1981), Meltem
(1974), Nazime Ülker (1958), Asiye Tekin (1984), Melike Yılmaz (1997), Nuray Tümay (1980), Çimen
Gümüş (1983)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 17 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda,
Halepçe ve 16 Mart 1978 yılındaki İstanbul Üniversitesi katliamlarının yıldönümü nedeni ile yapılacak basın
açıklamasına katılmak üzere Beyazıt Meydanı’na gittiklerini, çevrede çok yoğun bir polis ablukasının olduğunu,
basın açıklaması yapıldıktan sonra dağılmak üzere oldukları sırada Çevik Kuvvet’e mensup polislerin hiçbir
uyarıda bulunmaksızın köpekler eşliğinde kalabalığa saldırdığını, polisin aşırı şiddet kullanarak yere düşen
kişileri kalas ve coplarla dövdüğünü, bu sırada çok sayıda kiş
polis şiddetine maruz kaldığını, ve yaralanmalarına rağmen polisin dövmeye devam ettiğini, gözaltına alındıktan
sonra otobüslerin içinde de dövüldüklerini, bayılanlara müdahale etmelerinin polis tarafında
otobüslerin içerisine göz yaşartıcı sprey sıkıldığını, bunun sonucu nefes almakta zorlandıklarını beyan ederek,
derneğimizden kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunan, demokratik haklarını kullanmalarını engelleyen
polisler ve amirleri hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundular.

Hanifi Kama
Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde Ülkede Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Hanifi Kama, 21 Mart günü
sabah saatlerinde gazete dağıtırken resmi giyimli
Trafik Şube Müdürlüğü’nde, gazetenin son sayfasında yer alan PRD ve PJA’lı tutukluların ilanı gerekçe
gösterilerek dövüldüğünü, hakaretlere maruz kaldığını ve yaklaşık 150 gazetesinin yırtılarak k
edildiğini belirtti. (22 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Mehmet Sadık Özkişi (1982)
Mehmet Sadık Özkişi, 29 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 28 Mart günü, yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, polisin saat 22.30 sularında Adliye binasının
önünde bulunan kitleye müdahale ettiğini,
bir yerde yakaladığını ve dövmeye başladığını, copla, tekmelerle, yerlerde sürükleyerek, hakaret ve küfür
edilerek götürüldüğü karakolda, boynuna copla vurulduğunu, sağ elinin üstüne 3 p
ezdiğini, özellikle böbreklerine copla, yumrukla ve tekmelerle vurduklarını, sürekli hakarette bulunup, küfürler
ettiklerini, üzerine çıkan 3-4 kişinin copla ve tekmelerle sürekli vurduklarını, sabaha karşı 05:30
serbest bırakılmadan önce kendisine içeriğini bilmediği bir belge imzalatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ahmet Şahin
Van ili Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart günü karakol komutanı
tarafından çağrıldığı, karakola gittiğinde komutan tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığını, ardından da
köyden ayrılması gerektiği, aksi takdirde öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.(1 Nisan 2004/ Evrensel
– Ülkede Özgür Gündem)

Sema Emik ve Samet Kazan
Edirne Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'nda görevli polis memurları Sema Emik ve Samet Kazan, 26 Mart
günü kendilerini makam odasına çağıran Gür ile görüştükten sonra savcılığa giderek, Gür'ün kendilerine tokat
atarak hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyette bulu
polislerden Emik'e iki gün, Kazan'a da bir gün 'iş göremez' raporu verildi. (Radikal

Gamze Mimaroğlu ve Yurdum Ali Tokgöz
İstanbul’da Halkın Hukuk Bürosu ile çeşitli gazete, dergi ve
alınanlardan Tavır dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gamze Mimaroğlu, götürüldüğü İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde, üzerinin aranması sırasında dövüldüğünü belirtti. TAYAD üyesi Yurdum Ali Tokgöz de,
üzerinin aranması sırasında dövüldüğünü ve gözaltına alınanlara iki gün boyunca su verilmediğini belirtti.

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

16 Mart günü, İstanbul Üniversitesi’ndeki Halepçe’de yapılan katliamların yıldönümü nedeniyle Beyazıt
meydanında yapılan basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici,
polislerce feci şekilde dövülerek gözaltına alındı. 8 saat gözaltında tutulan Biçici, polisin kendisine şiddet
kullanarak işkence yaptığını belirtti. (İHD İstanbul)

İbrahim Kaya, Şemsettin Kum (1957), Veysi Altay (1975), Bekir Avcıkaya (1965), Hayr
Kemal Ulusoy (1968), Nedim Tutmaz (1952), Haydar Çetin (1956), İzzettin

Özdemir (1969), Abdullah Aydil, Doğan Genç (1963), Güllü Özalp Ulusoy (1972), Aysel Tırak (1978),
Arzu Mermer (1982), Olcay Gül (1981), Meltem Durak (1981), Gülten Kısanak (1961), Derya Avcıkaya
(1974), Nazime Ülker (1958), Asiye Tekin (1984), Melike Yılmaz (1997), Nuray Tümay (1980), Çimen

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 17 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda,
Halepçe ve 16 Mart 1978 yılındaki İstanbul Üniversitesi katliamlarının yıldönümü nedeni ile yapılacak basın
açıklamasına katılmak üzere Beyazıt Meydanı’na gittiklerini, çevrede çok yoğun bir polis ablukasının olduğunu,

dıktan sonra dağılmak üzere oldukları sırada Çevik Kuvvet’e mensup polislerin hiçbir
uyarıda bulunmaksızın köpekler eşliğinde kalabalığa saldırdığını, polisin aşırı şiddet kullanarak yere düşen
kişileri kalas ve coplarla dövdüğünü, bu sırada çok sayıda kişinin kolu ve kafasının kırıldığını, kendilerinin de
polis şiddetine maruz kaldığını, ve yaralanmalarına rağmen polisin dövmeye devam ettiğini, gözaltına alındıktan
sonra otobüslerin içinde de dövüldüklerini, bayılanlara müdahale etmelerinin polis tarafında
otobüslerin içerisine göz yaşartıcı sprey sıkıldığını, bunun sonucu nefes almakta zorlandıklarını beyan ederek,
derneğimizden kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunan, demokratik haklarını kullanmalarını engelleyen

ri hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundular.

Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde Ülkede Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Hanifi Kama, 21 Mart günü
sabah saatlerinde gazete dağıtırken resmi giyimli güvenlik kuvvetlerince durdurulduğunu, götürüldüğü Şehitlik
Trafik Şube Müdürlüğü’nde, gazetenin son sayfasında yer alan PRD ve PJA’lı tutukluların ilanı gerekçe
gösterilerek dövüldüğünü, hakaretlere maruz kaldığını ve yaklaşık 150 gazetesinin yırtılarak k
edildiğini belirtti. (22 Mart 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Mehmet Sadık Özkişi, 29 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 28 Mart günü, yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, polisin saat 22.30 sularında Adliye binasının
önünde bulunan kitleye müdahale ettiğini, kendisini kovalayan polislerin Yenişehir Polis Karakoluna çok yakın
bir yerde yakaladığını ve dövmeye başladığını, copla, tekmelerle, yerlerde sürükleyerek, hakaret ve küfür
edilerek götürüldüğü karakolda, boynuna copla vurulduğunu, sağ elinin üstüne 3 polis memurunun çıkarak elini
ezdiğini, özellikle böbreklerine copla, yumrukla ve tekmelerle vurduklarını, sürekli hakarette bulunup, küfürler

4 kişinin copla ve tekmelerle sürekli vurduklarını, sabaha karşı 05:30
serbest bırakılmadan önce kendisine içeriğini bilmediği bir belge imzalatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Van ili Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart günü karakol komutanı
kola gittiğinde komutan tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığını, ardından da

köyden ayrılması gerektiği, aksi takdirde öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.(1 Nisan 2004/ Evrensel

mniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'nda görevli polis memurları Sema Emik ve Samet Kazan, 26 Mart
günü kendilerini makam odasına çağıran Gür ile görüştükten sonra savcılığa giderek, Gür'ün kendilerine tokat
atarak hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyette bulundu. İfadeleri alındıktan sonra, Edirne Adli Tıp'a sevk edilen
polislerden Emik'e iki gün, Kazan'a da bir gün 'iş göremez' raporu verildi. (Radikal-27.03.04)

Gamze Mimaroğlu ve Yurdum Ali Tokgöz
İstanbul’da Halkın Hukuk Bürosu ile çeşitli gazete, dergi ve dernek bürolarına düzenlenen baskınlarda gözaltına
alınanlardan Tavır dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gamze Mimaroğlu, götürüldüğü İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde, üzerinin aranması sırasında dövüldüğünü belirtti. TAYAD üyesi Yurdum Ali Tokgöz de,

ranması sırasında dövüldüğünü ve gözaltına alınanlara iki gün boyunca su verilmediğini belirtti.
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16 Mart günü, İstanbul Üniversitesi’ndeki Halepçe’de yapılan katliamların yıldönümü nedeniyle Beyazıt
meydanında yapılan basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici, sivil
polislerce feci şekilde dövülerek gözaltına alındı. 8 saat gözaltında tutulan Biçici, polisin kendisine şiddet

İbrahim Kaya, Şemsettin Kum (1957), Veysi Altay (1975), Bekir Avcıkaya (1965), Hayrettin Zal (1970),
Kemal Ulusoy (1968), Nedim Tutmaz (1952), Haydar Çetin (1956), İzzettin

Özdemir (1969), Abdullah Aydil, Doğan Genç (1963), Güllü Özalp Ulusoy (1972), Aysel Tırak (1978),
Durak (1981), Gülten Kısanak (1961), Derya Avcıkaya

(1974), Nazime Ülker (1958), Asiye Tekin (1984), Melike Yılmaz (1997), Nuray Tümay (1980), Çimen

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 17 Mart günü İHD İstanbul şubesine yaptıkları başvuruda, 16 Mart 1988
Halepçe ve 16 Mart 1978 yılındaki İstanbul Üniversitesi katliamlarının yıldönümü nedeni ile yapılacak basın
açıklamasına katılmak üzere Beyazıt Meydanı’na gittiklerini, çevrede çok yoğun bir polis ablukasının olduğunu,

dıktan sonra dağılmak üzere oldukları sırada Çevik Kuvvet’e mensup polislerin hiçbir
uyarıda bulunmaksızın köpekler eşliğinde kalabalığa saldırdığını, polisin aşırı şiddet kullanarak yere düşen

inin kolu ve kafasının kırıldığını, kendilerinin de
polis şiddetine maruz kaldığını, ve yaralanmalarına rağmen polisin dövmeye devam ettiğini, gözaltına alındıktan
sonra otobüslerin içinde de dövüldüklerini, bayılanlara müdahale etmelerinin polis tarafından engellendiğini,
otobüslerin içerisine göz yaşartıcı sprey sıkıldığını, bunun sonucu nefes almakta zorlandıklarını beyan ederek,
derneğimizden kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunan, demokratik haklarını kullanmalarını engelleyen

ri hakkında suç duyurusunda bulunulması için hukuki yardım talebinde bulundular.

Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde Ülkede Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Hanifi Kama, 21 Mart günü
güvenlik kuvvetlerince durdurulduğunu, götürüldüğü Şehitlik

Trafik Şube Müdürlüğü’nde, gazetenin son sayfasında yer alan PRD ve PJA’lı tutukluların ilanı gerekçe
gösterilerek dövüldüğünü, hakaretlere maruz kaldığını ve yaklaşık 150 gazetesinin yırtılarak kendisine iade

Mehmet Sadık Özkişi, 29 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 28 Mart günü, yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, polisin saat 22.30 sularında Adliye binasının

kendisini kovalayan polislerin Yenişehir Polis Karakoluna çok yakın
bir yerde yakaladığını ve dövmeye başladığını, copla, tekmelerle, yerlerde sürükleyerek, hakaret ve küfür

olis memurunun çıkarak elini
ezdiğini, özellikle böbreklerine copla, yumrukla ve tekmelerle vurduklarını, sürekli hakarette bulunup, küfürler

4 kişinin copla ve tekmelerle sürekli vurduklarını, sabaha karşı 05:30-06:00 civarında
serbest bırakılmadan önce kendisine içeriğini bilmediği bir belge imzalatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Van ili Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart günü karakol komutanı
kola gittiğinde komutan tarafından önce sözlü hakarete maruz kaldığını, ardından da

köyden ayrılması gerektiği, aksi takdirde öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.(1 Nisan 2004/ Evrensel

mniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'nda görevli polis memurları Sema Emik ve Samet Kazan, 26 Mart
günü kendilerini makam odasına çağıran Gür ile görüştükten sonra savcılığa giderek, Gür'ün kendilerine tokat

ndu. İfadeleri alındıktan sonra, Edirne Adli Tıp'a sevk edilen
27.03.04)

dernek bürolarına düzenlenen baskınlarda gözaltına
alınanlardan Tavır dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gamze Mimaroğlu, götürüldüğü İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde, üzerinin aranması sırasında dövüldüğünü belirtti. TAYAD üyesi Yurdum Ali Tokgöz de,

ranması sırasında dövüldüğünü ve gözaltına alınanlara iki gün boyunca su verilmediğini belirtti.
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Orhan Karmış
2 Nisan günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Orhan Karmış; 1 Nisan günü geç saatte restoranının
polisler tarafından basıldığını, keyfi aram
gün boyunca sürekli dövüldüğünü belirtti. Ka
bulundu ve TİHV’de tedavi altına alındı.

Süleyman Süle
Aydın Süle, 3 Nisan günü yaptığı açıklamada, Mersin
baskın sırasında oğlu Süleyman Süle'nin kaçmaya çalışırken, belini ve ayağını kırdığını belirterek
alındığında yarı baygındı. Oğlumu emniyete götürüp daha sonra hastan
kelepçeli bir şekilde yatırdılar. Ameliyata alındıktan sonra da elleri kelepçeli bir şekilde yatırıldı. İfade almak
için hastaneye gelen polisler, yanındakileri dışarı çıkardı. O sırada kapının aralığından onları di
sert bir şekilde oğluma ifadeyi imzalamasını söylüyorlardı. Oğlum da ifadeyi kabul etmediğini ve
imzalamayacağını söyleyince polisin biri
başladı. Sonra zorla imzalattılar ifa
vermedi ve film çekimleri sırasında saatlerce sırtımda taşıdım oğl

Halkın Hukuk Bürosu avukatları Zeki Rüzgar ve Taylan Tanay, 2 Nisan günü düzenledikleri basın to
1 Nisan günü çeşitli yayın kuruluşlarına ve derneklere düzenlenen baskınlar sonrası gözaltına alınan
müvekkillerinin su dahil hiçbir zaruri ihtiyaçlarının karşılanmadığını; yüz, kol ve sırt bölgelerinde morluklar
görüldüğünü belirttiler. Tanay, gözaltına alınan 3
kapalı yerlerde kalmamaları gerekirken, hiçbir şey yapılmadığını ifade etti.

10 kişi
İstanbul’da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde demokratik kitle örgütleri ile kültür
baskınlarda “DHKP/C ile ilişkileri olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi 5 Nisan günü serbest bırakıldı. İki
gün boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını ve gözaltında hakarete, dayağa ve baskıya maruz
kaldıklarını söyleyen 10 kişi, polis yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Abdülhalim Güneş
İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdülhalim Güneş (1983); 4 Nisan günü Basmane
Şubesi polislerince gözaltına alındığını, gözaltında kaldığ
belirtti.

Hamza Avcı
Hamza Avcı, İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda; yeşil kart almak için 5 Nisan günü karakola gittiğini,
burada 28 Mart yerel seçimlerinde aynı okulda görev yaptığı polis memuru
karakoldan kovulduğunu belirtti. (İHD Şanlıurfa)

Aydın Ulaş
7 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Ulaş (1972); 8 Ocak günü,
alındığını ve Vatan caddesindeki TEM
zarının patladığının tespit edildiğini; bunun üzerine duyamadığını ve Savcılığa çıkarılarak, daha sonra serbest
bırakıldığını söyleyip, hukuki ve tıbbi yardım talebinde bulundu.

Gıyaseddin Torun
7 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Gıyaseddin Torun
sularında Yenibosna’da oturduğum evimden çıkarak ilçe yöneticisi olduğum
örgütüne giderken, beyaz şahin marka bir
göstererek kendileri ile gitmem gerektiğini belirttiler. Beni apar topar arabaya bindirerek, Vatan
TEM Şubeye götürdüler. Binaya girdikten sonra,
yaptığımız çalışmalara dair sorular sordular. Bahçelievler İlçe Örgütü olarak 4 Nisan günü yapmış olduğumuz
şenlikle ilgili bilgi istediler. Beni suçlayıcı davrandılar. Psikolojik baskı uyguladılar.
saçlarımı çektiler ve ölümle tehdit ettiler. Gece saat 20.00’ye
yanıma gelerek bu tehdit-gözaltı olayından kimsenin haberi olmasın, yoksa seni öldürürüz
bağlayarak dışarı çıkarıp, daha sonra serbe
tutan polislerden davacıyım” diyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.
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ubesine yaptığı başvuruda Orhan Karmış; 1 Nisan günü geç saatte restoranının
polisler tarafından basıldığını, keyfi arama yapıldıktan sonra, Adana Beşocak Karakolu’na götürülerek, orada 2
gün boyunca sürekli dövüldüğünü belirtti. Karmış, gördüğü işkenceden dolayı savcılığa suç duyurusunda

ve TİHV’de tedavi altına alındı.

ığı açıklamada, Mersin TEM Şubesi polislerince 17 Mart günü evine düzenlenen
baskın sırasında oğlu Süleyman Süle'nin kaçmaya çalışırken, belini ve ayağını kırdığını belirterek
alındığında yarı baygındı. Oğlumu emniyete götürüp daha sonra hastaneye kaldırdılar. Hastanede elleri yatağa
kelepçeli bir şekilde yatırdılar. Ameliyata alındıktan sonra da elleri kelepçeli bir şekilde yatırıldı. İfade almak
için hastaneye gelen polisler, yanındakileri dışarı çıkardı. O sırada kapının aralığından onları di
sert bir şekilde oğluma ifadeyi imzalamasını söylüyorlardı. Oğlum da ifadeyi kabul etmediğini ve
imzalamayacağını söyleyince polisin biri, yataktaki o haliyle oğlumun yüzüne yumruk attı ve küfür etmeye
başladı. Sonra zorla imzalattılar ifadeyi. Hastanede sedye bulunmasına rağmen polisler kullanmamıza izin
vermedi ve film çekimleri sırasında saatlerce sırtımda taşıdım oğlumu" beyanında bulundu.

Halkın Hukuk Bürosu avukatları Zeki Rüzgar ve Taylan Tanay, 2 Nisan günü düzenledikleri basın to
1 Nisan günü çeşitli yayın kuruluşlarına ve derneklere düzenlenen baskınlar sonrası gözaltına alınan
müvekkillerinin su dahil hiçbir zaruri ihtiyaçlarının karşılanmadığını; yüz, kol ve sırt bölgelerinde morluklar

y, gözaltına alınan 3 wernicke korsakoff hastasının ilaçlarının verilmediğine ve
kapalı yerlerde kalmamaları gerekirken, hiçbir şey yapılmadığını ifade etti.

İstanbul’da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde demokratik kitle örgütleri ile kültür
baskınlarda “DHKP/C ile ilişkileri olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi 5 Nisan günü serbest bırakıldı. İki
gün boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını ve gözaltında hakarete, dayağa ve baskıya maruz

yen 10 kişi, polis yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

ubesine başvuruda bulunan Abdülhalim Güneş (1983); 4 Nisan günü Basmane
Şubesi polislerince gözaltına alındığını, gözaltında kaldığı süre içerisinde kötü muameleye maruz kaldığını

Hamza Avcı, İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda; yeşil kart almak için 5 Nisan günü karakola gittiğini,
burada 28 Mart yerel seçimlerinde aynı okulda görev yaptığı polis memuru tarafından hakaretlere maruz kalarak,
karakoldan kovulduğunu belirtti. (İHD Şanlıurfa)

7 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Ulaş (1972); 8 Ocak günü,
TEM Şubesinde dört gün kaldığını; gözaltında gördüğü işkence sırasında kulak

zarının patladığının tespit edildiğini; bunun üzerine duyamadığını ve Savcılığa çıkarılarak, daha sonra serbest
bırakıldığını söyleyip, hukuki ve tıbbi yardım talebinde bulundu.

7 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Gıyaseddin Torun (1974), “6 Nisan günü, saat 10.00
sularında Yenibosna’da oturduğum evimden çıkarak ilçe yöneticisi olduğum DEHAP
örgütüne giderken, beyaz şahin marka bir otomobilden inen üç kişi sivil polis olduklarını söylediler ve kimlik
göstererek kendileri ile gitmem gerektiğini belirttiler. Beni apar topar arabaya bindirerek, Vatan

Binaya girdikten sonra, gözlerimi bağlayarak aşağı nezarethaneye indirdiler. Bana,
yaptığımız çalışmalara dair sorular sordular. Bahçelievler İlçe Örgütü olarak 4 Nisan günü yapmış olduğumuz
şenlikle ilgili bilgi istediler. Beni suçlayıcı davrandılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Göğsüme yumruklayıp,

ehdit ettiler. Gece saat 20.00’ye kadar şubede tutuldum. 4
gözaltı olayından kimsenin haberi olmasın, yoksa seni öldürürüz

bağlayarak dışarı çıkarıp, daha sonra serbest bıraktılar. Beni kaçırarak tehdit eden ve keyfi olarak gözaltında
tutan polislerden davacıyım” diyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.
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ubesine yaptığı başvuruda Orhan Karmış; 1 Nisan günü geç saatte restoranının
na götürülerek, orada 2

mış, gördüğü işkenceden dolayı savcılığa suç duyurusunda

Şubesi polislerince 17 Mart günü evine düzenlenen
baskın sırasında oğlu Süleyman Süle'nin kaçmaya çalışırken, belini ve ayağını kırdığını belirterek, "Gözaltına

eye kaldırdılar. Hastanede elleri yatağa
kelepçeli bir şekilde yatırdılar. Ameliyata alındıktan sonra da elleri kelepçeli bir şekilde yatırıldı. İfade almak
için hastaneye gelen polisler, yanındakileri dışarı çıkardı. O sırada kapının aralığından onları dinledim. Polisler
sert bir şekilde oğluma ifadeyi imzalamasını söylüyorlardı. Oğlum da ifadeyi kabul etmediğini ve

yataktaki o haliyle oğlumun yüzüne yumruk attı ve küfür etmeye
deyi. Hastanede sedye bulunmasına rağmen polisler kullanmamıza izin

umu" beyanında bulundu.

Halkın Hukuk Bürosu avukatları Zeki Rüzgar ve Taylan Tanay, 2 Nisan günü düzenledikleri basın toplantısında,
1 Nisan günü çeşitli yayın kuruluşlarına ve derneklere düzenlenen baskınlar sonrası gözaltına alınan
müvekkillerinin su dahil hiçbir zaruri ihtiyaçlarının karşılanmadığını; yüz, kol ve sırt bölgelerinde morluklar

ilaçlarının verilmediğine ve

İstanbul’da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde demokratik kitle örgütleri ile kültür merkezlerine yapılan
baskınlarda “DHKP/C ile ilişkileri olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi 5 Nisan günü serbest bırakıldı. İki
gün boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını ve gözaltında hakarete, dayağa ve baskıya maruz

yen 10 kişi, polis yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

ubesine başvuruda bulunan Abdülhalim Güneş (1983); 4 Nisan günü Basmane semtinde TEM
ı süre içerisinde kötü muameleye maruz kaldığını

Hamza Avcı, İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda; yeşil kart almak için 5 Nisan günü karakola gittiğini,
tarafından hakaretlere maruz kalarak,

7 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Ulaş (1972); 8 Ocak günü, işyerinde gözaltına
Şubesinde dört gün kaldığını; gözaltında gördüğü işkence sırasında kulak

zarının patladığının tespit edildiğini; bunun üzerine duyamadığını ve Savcılığa çıkarılarak, daha sonra serbest

“6 Nisan günü, saat 10.00
DEHAP –Bahçelievler İlçe

otomobilden inen üç kişi sivil polis olduklarını söylediler ve kimlik
göstererek kendileri ile gitmem gerektiğini belirttiler. Beni apar topar arabaya bindirerek, Vatan caddesindeki

nezarethaneye indirdiler. Bana,
yaptığımız çalışmalara dair sorular sordular. Bahçelievler İlçe Örgütü olarak 4 Nisan günü yapmış olduğumuz

Göğsüme yumruklayıp,
kadar şubede tutuldum. 4-5 kadar sivil polis,

gözaltı olayından kimsenin haberi olmasın, yoksa seni öldürürüz, dediler. Gözümü
st bıraktılar. Beni kaçırarak tehdit eden ve keyfi olarak gözaltında
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9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
yakaladıkları 13 yaşındaki S.S.'yi herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular.
Barosu Çocuk Merkezi sorumlusu a
Yasası, TCK ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile örtü
duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

26 kişi
Ankara'da 12 Nisan'daki YÖK ve NATO'yu protesto eyleminde gözaltına alındıktan sonra ser
işkence gördükleri iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler gözaltında çekilen fotoğrafları da göster

Öğrencilere adliyede polislerce kötü muamelede bulunulduğunu söyleyen avukat Ender Büyükçul
"Gençlerden bazıları kendilerini bekleyen ailelerin gözleri önünde darp edilmiş. Görüştüğüm müvekkillerden
Can Türkyılmaz adliyeye getirilirken polis memuru Hakan Güçlü tarafından tehdit edildiklerini, bazı polisler
kendini tutarken kendisine tekme att
vuruldu. Bunu gören tam yedi tanığımız var. Bunu görenler o çocukların aileleri üstelik. Bu durumu
savcılara anlattık ve kötü muamelede bulunan polisler hakkında derha
istedik. Ancak, bir savcı bana şifahen 'Bunu valiliğe bildirin' dedi, talebimiz kabul edilmedi. Anayasal haklarını
kullanmaları engellenen müvekkillerin adliyede bu muameleye tabi tutulmaları cezasız kalmamalıdır" d

H.Y.
14 Nisan günü Diyarbakır Atatürk Lisesi 10/B sınıfında okuyan H.Y.(17), okul bahçesinde 3 sivil polis
tarafından elleri kelepçelenerek dövüldüğünü, daha sonra götürüldüğü Bağlar Polis Merkezi'nde de işkence ve
kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından "yaraların elle sıkma ile olmayacağı"
ifadesinin bulunduğu 5 günlük işgöremez raporu alan H.Y şu beyanda bulundu: "Okula gittiğim esnada kapı
önünde duran resmi giyimli 3 polis, kimliğimi göstermemi istedi. Yanımda kiml
Bunun üzerine beni dövmeye başladılar. Elimi kelepçeleyerek okulun bahçesine götürdüler. Orada da
öğrencilerin ve öğretmenlerin gözleri önünde vurmaya devam ettiler. Dövüldüğümü gören bazı öğretmenler
müdahale etmek istedi; ancak polisler onları uzaklaştırdı. Beni ellerim kelepçeli olarak arabaya bindirdiler. 2
polis memuru benim yanıma oturdu. Arabanın içinde yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde
vurmaya devam ettiler. Beni alıp Bağlar Polis Merkezi'ne götürdüler.
bulunduğum süre içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam etti. Nezarette
kaldığım odaya bu polis memurları dönüşümlü olarak giriyor ve beni dövüyorlardı. Polis memurlarından biri
kafama telsizle vurdu. En çok darbeyi suratım aldı." Okumasına izin verilmeyen
zorunda kaldığını dile getiren H.Y, daha sonra götürüldüğü Çocuk Şubesi'nde gece kaldıktan sonra çıkarıldığı
Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bıra

Ahmet Demircan
15 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Demircan (1984): “13 Nisan günü, Çankırı
Kıraathanesi önünde otururken, sanırım
“aşağıdaki parkın camlarını siz mi kırdınız?” diye sordular. Biz de ,“hayır” dedik. Buna rağmen bizi polis
aracına bindirdiler ve karakola götürdüler. Burada bizi cep telefonu çalmak ve etrafa zarar vermekle suçladılar.
Avukatla görüşmek istedik ;ama hiçbir şey
civarında polis üzerimize saldırarak, tekme tokat dövmeye başladı. Bu dayak sonucunda sol gözüm tamamen
morardı ve kısmen kapandı. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler oluş
dövdükten sonra, nezarete attılar; ellerimizi nezaret kapısına kelepçelediler ve bunun sonucunda da kollarım
morardı. İtirazlarım üzerine ellerimi demirden çözdüler; ama yine de gece 23.30’dan ertesi gün 15.30’ a kadar
kelepçeli kaldı. Savcılığa sevk edildik ve orada serbest bırakıldık. Gözaltında kaldığım süre boyunca; yemek, su,
tuvalet gibi en temel ihtiyaçlarım bile karşılanmadı. Beni haksız yere gözaltına alan ve işkence eden polisler
hakkında, gerekli soruşturmanın yapılarak ka
Tıp Kurumu’na sevkimin yapılabilmesi için derneğimizden yardım talep ediyorum” beyanında bulundu.

Okan Dinçel
15 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Okan Dinçel
bulunan Çankırı kıraathanesi’nin önünde, 4 kişi otururken H
mi kırdınız” diye sordular.Daha sonra bizleri ekip otosuna bindirdiler. Yaşımın küçük olduğunu söylememe
rağmen beni dövmeye başladılar. Ben ve arkadaşım Ahmet’i 5 dakika boyunca dövdüler. Daha sonra bizi
sürükleyerek nezarethaneye götürdüler. Ellerimi kelepçelediler. Atılan dayak nedeniyle; gözüm, sırtım,
bacaklarım morardı. Gözaltında tutulduğum nezarethanede tuvale
geç saatlerde, beni Çocuk Bürosu’na teslim ettiler. Tüm ihtiyaçlarımı ancak burada karşılayabildim. Avukatıma
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9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
rı 13 yaşındaki S.S.'yi herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular.

avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, bu davranışın 2253 Sayılı Çocuk Yargılaması
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile örtüşmeyen bir davranış olduğunu belirtti. Topuzoğlu, çocuğun

duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Ankara'da 12 Nisan'daki YÖK ve NATO'yu protesto eyleminde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan öğrencilerden 26'sı,
işkence gördükleri iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler gözaltında çekilen fotoğrafları da göster

Öğrencilere adliyede polislerce kötü muamelede bulunulduğunu söyleyen avukat Ender Büyükçul
"Gençlerden bazıları kendilerini bekleyen ailelerin gözleri önünde darp edilmiş. Görüştüğüm müvekkillerden
Can Türkyılmaz adliyeye getirilirken polis memuru Hakan Güçlü tarafından tehdit edildiklerini, bazı polisler
kendini tutarken kendisine tekme attığını söyledi. Aynı şekilde öğrencilerden Ali Gülten'in de kafasına telsizle
vuruldu. Bunu gören tam yedi tanığımız var. Bunu görenler o çocukların aileleri üstelik. Bu durumu
savcılara anlattık ve kötü muamelede bulunan polisler hakkında derhal yasal takip için teşhis yaptırılmasını
istedik. Ancak, bir savcı bana şifahen 'Bunu valiliğe bildirin' dedi, talebimiz kabul edilmedi. Anayasal haklarını
kullanmaları engellenen müvekkillerin adliyede bu muameleye tabi tutulmaları cezasız kalmamalıdır" d

14 Nisan günü Diyarbakır Atatürk Lisesi 10/B sınıfında okuyan H.Y.(17), okul bahçesinde 3 sivil polis
tarafından elleri kelepçelenerek dövüldüğünü, daha sonra götürüldüğü Bağlar Polis Merkezi'nde de işkence ve

belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından "yaraların elle sıkma ile olmayacağı"
işgöremez raporu alan H.Y şu beyanda bulundu: "Okula gittiğim esnada kapı

önünde duran resmi giyimli 3 polis, kimliğimi göstermemi istedi. Yanımda kimliğimin olmadığını söyledim.
Bunun üzerine beni dövmeye başladılar. Elimi kelepçeleyerek okulun bahçesine götürdüler. Orada da
öğrencilerin ve öğretmenlerin gözleri önünde vurmaya devam ettiler. Dövüldüğümü gören bazı öğretmenler

k polisler onları uzaklaştırdı. Beni ellerim kelepçeli olarak arabaya bindirdiler. 2
polis memuru benim yanıma oturdu. Arabanın içinde yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde
vurmaya devam ettiler. Beni alıp Bağlar Polis Merkezi'ne götürdüler. Burada da aynı polis memurları
bulunduğum süre içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam etti. Nezarette
kaldığım odaya bu polis memurları dönüşümlü olarak giriyor ve beni dövüyorlardı. Polis memurlarından biri

k darbeyi suratım aldı." Okumasına izin verilmeyen birkaç belgeyi imzalamak
zorunda kaldığını dile getiren H.Y, daha sonra götürüldüğü Çocuk Şubesi'nde gece kaldıktan sonra çıkarıldığı
Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

15 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Demircan (1984): “13 Nisan günü, Çankırı
Kıraathanesi önünde otururken, sanırım 84213 numaralı Hyundai marka ekip aracı ile bir grup polis geldi. Bize,

ıdaki parkın camlarını siz mi kırdınız?” diye sordular. Biz de ,“hayır” dedik. Buna rağmen bizi polis
aracına bindirdiler ve karakola götürdüler. Burada bizi cep telefonu çalmak ve etrafa zarar vermekle suçladılar.
Avukatla görüşmek istedik ;ama hiçbir şeye hakkımız olmadığı gerekçesiyle talebimizi reddettiler. Sonra 10
civarında polis üzerimize saldırarak, tekme tokat dövmeye başladı. Bu dayak sonucunda sol gözüm tamamen
morardı ve kısmen kapandı. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler oluştu. Bizi böyle vahşice
dövdükten sonra, nezarete attılar; ellerimizi nezaret kapısına kelepçelediler ve bunun sonucunda da kollarım
morardı. İtirazlarım üzerine ellerimi demirden çözdüler; ama yine de gece 23.30’dan ertesi gün 15.30’ a kadar

dı. Savcılığa sevk edildik ve orada serbest bırakıldık. Gözaltında kaldığım süre boyunca; yemek, su,
tuvalet gibi en temel ihtiyaçlarım bile karşılanmadı. Beni haksız yere gözaltına alan ve işkence eden polisler
hakkında, gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve maruz kaldığım işkencenin tespiti için Adli
Tıp Kurumu’na sevkimin yapılabilmesi için derneğimizden yardım talep ediyorum” beyanında bulundu.

15 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Okan Dinçel (1986), “13 Nisan günü, Zeytinburnu’nda
ıraathanesi’nin önünde, 4 kişi otururken Hyundai minibüsle, polis otosu geldi ve “Camları siz

mi kırdınız” diye sordular.Daha sonra bizleri ekip otosuna bindirdiler. Yaşımın küçük olduğunu söylememe
ni dövmeye başladılar. Ben ve arkadaşım Ahmet’i 5 dakika boyunca dövdüler. Daha sonra bizi

sürükleyerek nezarethaneye götürdüler. Ellerimi kelepçelediler. Atılan dayak nedeniyle; gözüm, sırtım,
bacaklarım morardı. Gözaltında tutulduğum nezarethanede tuvalet, yemek vb. ihtiyaçlarım karşılanmadı. Gece
geç saatlerde, beni Çocuk Bürosu’na teslim ettiler. Tüm ihtiyaçlarımı ancak burada karşılayabildim. Avukatıma
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9 Nisan günü Adapazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yaparken
rı 13 yaşındaki S.S.'yi herkesin gözü önünde zorla soyarak, külotundaki paralara el koydular. İstanbul

vukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, bu davranışın 2253 Sayılı Çocuk Yargılaması
şmeyen bir davranış olduğunu belirtti. Topuzoğlu, çocuğun

duygusal şiddete maruz kaldığını, zabıtanın suç işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

best bırakılan öğrencilerden 26'sı,
işkence gördükleri iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler gözaltında çekilen fotoğrafları da gösterdi.

Öğrencilere adliyede polislerce kötü muamelede bulunulduğunu söyleyen avukat Ender Büyükçulha,
"Gençlerden bazıları kendilerini bekleyen ailelerin gözleri önünde darp edilmiş. Görüştüğüm müvekkillerden
Can Türkyılmaz adliyeye getirilirken polis memuru Hakan Güçlü tarafından tehdit edildiklerini, bazı polisler

ığını söyledi. Aynı şekilde öğrencilerden Ali Gülten'in de kafasına telsizle
vuruldu. Bunu gören tam yedi tanığımız var. Bunu görenler o çocukların aileleri üstelik. Bu durumu, ifade alan

l yasal takip için teşhis yaptırılmasını
istedik. Ancak, bir savcı bana şifahen 'Bunu valiliğe bildirin' dedi, talebimiz kabul edilmedi. Anayasal haklarını
kullanmaları engellenen müvekkillerin adliyede bu muameleye tabi tutulmaları cezasız kalmamalıdır" dedi.

14 Nisan günü Diyarbakır Atatürk Lisesi 10/B sınıfında okuyan H.Y.(17), okul bahçesinde 3 sivil polis
tarafından elleri kelepçelenerek dövüldüğünü, daha sonra götürüldüğü Bağlar Polis Merkezi'nde de işkence ve

belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından "yaraların elle sıkma ile olmayacağı"
işgöremez raporu alan H.Y şu beyanda bulundu: "Okula gittiğim esnada kapı

iğimin olmadığını söyledim.
Bunun üzerine beni dövmeye başladılar. Elimi kelepçeleyerek okulun bahçesine götürdüler. Orada da
öğrencilerin ve öğretmenlerin gözleri önünde vurmaya devam ettiler. Dövüldüğümü gören bazı öğretmenler

k polisler onları uzaklaştırdı. Beni ellerim kelepçeli olarak arabaya bindirdiler. 2
polis memuru benim yanıma oturdu. Arabanın içinde yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde

Burada da aynı polis memurları, nezarette
bulunduğum süre içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam etti. Nezarette
kaldığım odaya bu polis memurları dönüşümlü olarak giriyor ve beni dövüyorlardı. Polis memurlarından biri

birkaç belgeyi imzalamak
zorunda kaldığını dile getiren H.Y, daha sonra götürüldüğü Çocuk Şubesi'nde gece kaldıktan sonra çıkarıldığı

15 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Demircan (1984): “13 Nisan günü, Çankırı
numaralı Hyundai marka ekip aracı ile bir grup polis geldi. Bize,

ıdaki parkın camlarını siz mi kırdınız?” diye sordular. Biz de ,“hayır” dedik. Buna rağmen bizi polis
aracına bindirdiler ve karakola götürdüler. Burada bizi cep telefonu çalmak ve etrafa zarar vermekle suçladılar.

e hakkımız olmadığı gerekçesiyle talebimizi reddettiler. Sonra 10-15
civarında polis üzerimize saldırarak, tekme tokat dövmeye başladı. Bu dayak sonucunda sol gözüm tamamen

tu. Bizi böyle vahşice
dövdükten sonra, nezarete attılar; ellerimizi nezaret kapısına kelepçelediler ve bunun sonucunda da kollarım
morardı. İtirazlarım üzerine ellerimi demirden çözdüler; ama yine de gece 23.30’dan ertesi gün 15.30’ a kadar

dı. Savcılığa sevk edildik ve orada serbest bırakıldık. Gözaltında kaldığım süre boyunca; yemek, su,
tuvalet gibi en temel ihtiyaçlarım bile karşılanmadı. Beni haksız yere gözaltına alan ve işkence eden polisler

mu davası açılması ve maruz kaldığım işkencenin tespiti için Adli
Tıp Kurumu’na sevkimin yapılabilmesi için derneğimizden yardım talep ediyorum” beyanında bulundu.

3 Nisan günü, Zeytinburnu’nda
undai minibüsle, polis otosu geldi ve “Camları siz

mi kırdınız” diye sordular.Daha sonra bizleri ekip otosuna bindirdiler. Yaşımın küçük olduğunu söylememe
ni dövmeye başladılar. Ben ve arkadaşım Ahmet’i 5 dakika boyunca dövdüler. Daha sonra bizi

sürükleyerek nezarethaneye götürdüler. Ellerimi kelepçelediler. Atılan dayak nedeniyle; gözüm, sırtım,
t, yemek vb. ihtiyaçlarım karşılanmadı. Gece

geç saatlerde, beni Çocuk Bürosu’na teslim ettiler. Tüm ihtiyaçlarımı ancak burada karşılayabildim. Avukatıma
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dayak yediğimi söylememe rağmen avukatım, bunu mahkemede dile getirmedi. Mahkeme beni tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bıraktı” diyerek, derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu.

Hasan Yel
15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Yel (18), şu beyanda bulundu: “14 Nisan
günü, Atatürk Lisesi’nin önünde resmi giyimli polis m
olmadığını söyledim. Bunun üzerine 3 polis memuru elimi kelepçeleyerek arabaya bindirdiler. Arabada 2 polis
memuru benim yanıma oturdu ve yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde vurmaya başlad
sonrasında Bağlar Polis Karakolu’na götürdüler. Burada da aynı polis memurları, nezarette bulunduğum süre
içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam ettiler. Nezarette kaldığım odaya bu
polis memurları, dönüşümlü olarak
çok darbeyi suratım aldı. Gözaltındayken bana hakaret ve küfür ettiler. Ayrıca ‘daha bu ne ki, senin bizden
çekeceğin var, kemiklerini kıracağız. Seni okula götüreceğiz, arkadaşlar
diye bağırtacağız. Bana, okumama izin vermedikleri birkaç tane belge imzalattılar. Çocuk Şubesi
götürüldükten sonra da serbest bırakıldım. Bana dayak atan bu 3 polisi teşhis edebilirim.”

Songül Yurtsever
16 Nisan günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Songül Yurtsever; 14 Nisan günü, gece saat:12:30’da
Adana Gülpınar mahallesindeki evinin yakınından sesler geldiğini, olayı anlamak için dışarıya çıktığını, o esnada
sivil polisler tarafından gözaltına alı
gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu, uzun süre ayakta bekletildiğini, küfür ve psikolojik işkenceye maruz
kaldığını belirtti. 15 Nisan günü çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bır
mahkemeye itiraz etmesinden dolayı bir hafta sonra tutuklandı.

Ahmet Yıldız, Burhan Çobanhan, Celaleddin Dağlar ve Mehmet Nesim Dağlar
21 Nisan günü, Van’da kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gö
(49), Burhan Çobanhan (37), Celaleddin Dağlar
gözaltında iken, işkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. Yapılan muayenede,
cebir izine rastlandığı belirtildi. (İHD Van)

Ahmet Aksu
Lice Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis amiri Akın Keskin ile tartışan ve “görev başında amire karşı çıktığı”
gerekçesiyle tutuklanan polis memuru Ahmet Aksu, tartışma sırasında amiri tarafından dövüldüğ
Akın Keskin ile polis memuru Ahmet Aksu bir süre önce bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu tartışmadan dolayı
disiplin cezası alan polis memuru Aksu, 26 Nisan günü amiri Keskin'le yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi
sonucu polis memuru Aksu, amiri tarafından tartaklanarak, dövüldü. Tartaklama sonucu Lice Devlet
Hastanesi'ne giden Aksu, 7 günlük "iş göremez" raporu aldı. Tedavinin ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi
alınan Aksu, Lice Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta
Mahkemesi'nde, "görev başında amire karşı çıkmak" suçundan tutuklandı. Lice Cezaevi'ne konulan Aksu ise,
amiri hakkında ifade verdiği Lice Cumhuriyet Savcılığı'na
bulundu. Olayın yaşanmasının ardından ifadesi alınan Aksu, Diyarbakır CMUK Uygulama Merkezi'ni arayarak
avukat talebinde bulundu.

Kamil Dinçer Arslan, Ahmet Fakirhan Eycan ve Didar Aytaş
26 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kamil Dinçer Arslan (198
(1982) ve Didar Aytaş (1984), 24 Nisan günü Taksim
polisin kendilerine biber gazı ve cop kullanılarak müdahale ettiğini, dövülerek gözaltına alındıklarını, çevik
kuvvet otobüsünde de dayak, küfür ve hakarete maruz kaldıklarını belirttiler. (İHD İstanbul)

M. Beşir Demirbağ
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda M.Beşir Demirbağ (1983); 26 Nisan günü kitle örgütleri
yapılan, Alman Başkonsolosluğu önünde siyah çelenk bır
tarafından dövülerek gözaltına alındığını, gözaltında sırtına tekme ile vurulduğunu, aracın içinde ise tekme tokat
dövüldüğünü belirtti. Demirbağ, Alsancak Polis Karakolu
hakarete maruz kaldığını ifade etti.

Muhterem Güneş
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Muhterem Güneş; 26 Nisan günü kitle örgütleri tarafından Alman
Başkonsolosluğu önünde yapılmak istenen siyah çelenk bırakma etkinliğine katıldığını,
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dayak yediğimi söylememe rağmen avukatım, bunu mahkemede dile getirmedi. Mahkeme beni tutuksuz
lanmak üzere serbest bıraktı” diyerek, derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu.

15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Yel (18), şu beyanda bulundu: “14 Nisan
günü, Atatürk Lisesi’nin önünde resmi giyimli polis memurları, bana kimlik sordular.
olmadığını söyledim. Bunun üzerine 3 polis memuru elimi kelepçeleyerek arabaya bindirdiler. Arabada 2 polis
memuru benim yanıma oturdu ve yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde vurmaya başlad

na götürdüler. Burada da aynı polis memurları, nezarette bulunduğum süre
içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam ettiler. Nezarette kaldığım odaya bu
polis memurları, dönüşümlü olarak girip beni dövüyorlardı. Polis memurlarından biri kafama telsizle vurdu. En
çok darbeyi suratım aldı. Gözaltındayken bana hakaret ve küfür ettiler. Ayrıca ‘daha bu ne ki, senin bizden
çekeceğin var, kemiklerini kıracağız. Seni okula götüreceğiz, arkadaşlarının içinde, ‘polisler beni çok dövdü’
diye bağırtacağız. Bana, okumama izin vermedikleri birkaç tane belge imzalattılar. Çocuk Şubesi
götürüldükten sonra da serbest bırakıldım. Bana dayak atan bu 3 polisi teşhis edebilirim.”

16 Nisan günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Songül Yurtsever; 14 Nisan günü, gece saat:12:30’da
Adana Gülpınar mahallesindeki evinin yakınından sesler geldiğini, olayı anlamak için dışarıya çıktığını, o esnada
sivil polisler tarafından gözaltına alınıp Adana TEM Şubesine götürüldüğünü, gözaltında tutulduğu süre boyunca
gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu, uzun süre ayakta bekletildiğini, küfür ve psikolojik işkenceye maruz
kaldığını belirtti. 15 Nisan günü çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakılan Yurtsever, savcılığın bir üst
mahkemeye itiraz etmesinden dolayı bir hafta sonra tutuklandı.

Ahmet Yıldız, Burhan Çobanhan, Celaleddin Dağlar ve Mehmet Nesim Dağlar
Van’da kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan; Ahmet Yıldız

(37), Celaleddin Dağlar (35) ile Mehmet Nesim Dağlar (38),
işkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. Yapılan muayenede, adı geçenlerin

izine rastlandığı belirtildi. (İHD Van)

Lice Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis amiri Akın Keskin ile tartışan ve “görev başında amire karşı çıktığı”
gerekçesiyle tutuklanan polis memuru Ahmet Aksu, tartışma sırasında amiri tarafından dövüldüğ
Akın Keskin ile polis memuru Ahmet Aksu bir süre önce bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu tartışmadan dolayı
disiplin cezası alan polis memuru Aksu, 26 Nisan günü amiri Keskin'le yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi

miri tarafından tartaklanarak, dövüldü. Tartaklama sonucu Lice Devlet
"iş göremez" raporu aldı. Tedavinin ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi

alınan Aksu, Lice Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren Aksu, sevk edildiği Lice Sulh Ceza
"görev başında amire karşı çıkmak" suçundan tutuklandı. Lice Cezaevi'ne konulan Aksu ise,

amiri hakkında ifade verdiği Lice Cumhuriyet Savcılığı'na, "darp edildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda
yın yaşanmasının ardından ifadesi alınan Aksu, Diyarbakır CMUK Uygulama Merkezi'ni arayarak

Kamil Dinçer Arslan, Ahmet Fakirhan Eycan ve Didar Aytaş
26 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kamil Dinçer Arslan (1982, Ahmet Fakirhan Eyc

24 Nisan günü Taksim meydanında yapılan basın açıklamasına katıldıklarını,
polisin kendilerine biber gazı ve cop kullanılarak müdahale ettiğini, dövülerek gözaltına alındıklarını, çevik

ünde de dayak, küfür ve hakarete maruz kaldıklarını belirttiler. (İHD İstanbul)

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda M.Beşir Demirbağ (1983); 26 Nisan günü kitle örgütleri
onsolosluğu önünde siyah çelenk bırakma etkinliğine katıldığını, eylem sonrası polis

tarafından dövülerek gözaltına alındığını, gözaltında sırtına tekme ile vurulduğunu, aracın içinde ise tekme tokat
dövüldüğünü belirtti. Demirbağ, Alsancak Polis Karakolu’na götürüldüğünü, hastane ve araç i

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Muhterem Güneş; 26 Nisan günü kitle örgütleri tarafından Alman
Başkonsolosluğu önünde yapılmak istenen siyah çelenk bırakma etkinliğine katıldığını,
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dayak yediğimi söylememe rağmen avukatım, bunu mahkemede dile getirmedi. Mahkeme beni tutuksuz
lanmak üzere serbest bıraktı” diyerek, derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu.

15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Yel (18), şu beyanda bulundu: “14 Nisan
emurları, bana kimlik sordular. Yanımda kimliğimin

olmadığını söyledim. Bunun üzerine 3 polis memuru elimi kelepçeleyerek arabaya bindirdiler. Arabada 2 polis
memuru benim yanıma oturdu ve yüzüme, belime, göğsüme, kafama şiddetli bir şekilde vurmaya başladılar,

na götürdüler. Burada da aynı polis memurları, nezarette bulunduğum süre
içerisinde belime, özellikle böbreklerime, karnıma, kafama vurmaya devam ettiler. Nezarette kaldığım odaya bu

girip beni dövüyorlardı. Polis memurlarından biri kafama telsizle vurdu. En
çok darbeyi suratım aldı. Gözaltındayken bana hakaret ve küfür ettiler. Ayrıca ‘daha bu ne ki, senin bizden

ının içinde, ‘polisler beni çok dövdü’
diye bağırtacağız. Bana, okumama izin vermedikleri birkaç tane belge imzalattılar. Çocuk Şubesi’ne
götürüldükten sonra da serbest bırakıldım. Bana dayak atan bu 3 polisi teşhis edebilirim.”

16 Nisan günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Songül Yurtsever; 14 Nisan günü, gece saat:12:30’da
Adana Gülpınar mahallesindeki evinin yakınından sesler geldiğini, olayı anlamak için dışarıya çıktığını, o esnada

Şubesine götürüldüğünü, gözaltında tutulduğu süre boyunca
gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu, uzun süre ayakta bekletildiğini, küfür ve psikolojik işkenceye maruz

akılan Yurtsever, savcılığın bir üst

zaltına alınan; Ahmet Yıldız
(38), çıkarıldıkları savcılıkta

adı geçenlerin vücutlarında darp ve

Lice Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis amiri Akın Keskin ile tartışan ve “görev başında amire karşı çıktığı”
gerekçesiyle tutuklanan polis memuru Ahmet Aksu, tartışma sırasında amiri tarafından dövüldüğünü belirtti.
Akın Keskin ile polis memuru Ahmet Aksu bir süre önce bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu tartışmadan dolayı
disiplin cezası alan polis memuru Aksu, 26 Nisan günü amiri Keskin'le yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi

miri tarafından tartaklanarak, dövüldü. Tartaklama sonucu Lice Devlet
"iş göremez" raporu aldı. Tedavinin ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi

Aksu, sevk edildiği Lice Sulh Ceza
"görev başında amire karşı çıkmak" suçundan tutuklandı. Lice Cezaevi'ne konulan Aksu ise,

"darp edildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda
yın yaşanmasının ardından ifadesi alınan Aksu, Diyarbakır CMUK Uygulama Merkezi'ni arayarak

2, Ahmet Fakirhan Eycan
nda yapılan basın açıklamasına katıldıklarını,

polisin kendilerine biber gazı ve cop kullanılarak müdahale ettiğini, dövülerek gözaltına alındıklarını, çevik
ünde de dayak, küfür ve hakarete maruz kaldıklarını belirttiler. (İHD İstanbul)

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda M.Beşir Demirbağ (1983); 26 Nisan günü kitle örgütleri tarafından
akma etkinliğine katıldığını, eylem sonrası polis

tarafından dövülerek gözaltına alındığını, gözaltında sırtına tekme ile vurulduğunu, aracın içinde ise tekme tokat
na götürüldüğünü, hastane ve araç içerisinde sözlü

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Muhterem Güneş; 26 Nisan günü kitle örgütleri tarafından Alman
Başkonsolosluğu önünde yapılmak istenen siyah çelenk bırakma etkinliğine katıldığını, etkinlik sonrası



132 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

dağıldıklarını; fakat polisin kendilerine saldırdığını ve polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alınışı
sırasında polisin cop ve tekmelerle kendisine saldırdığını, bundan dolayı kalçasından yaralandığını ve yürümekte
zorluk çektiğini, karakola götürüldüğünde ise, sözlü hakaret ve tehdide maruz kaldığını, polislerin, “şikayetçi
olma seni serbest bırakalım” dediklerini ifade etti.

Kerem Kamil Canik
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Kerem Kamil Canik; 26 Nisan günü 2 resmi ve
hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındığını, bindirildiği ekip otosunda işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını,
beyaz saçlı sivil polisin evine bırakıldıktan sonra, resmi polisler tarafından Karşıyaka Merkez Karakolu
götürülerek nezarethaneye konulduğunu, karakoldaki sivillerin hakaret ve kötü muamelesine maruz kaldığını ve
sicilinin temiz çıkması nedeniyle serbest bırakıldığını, daha sonra tekrar ekip otosuna bindirildiğini, kendisiyle
birlikte araca binen komiserin, karnı
diyerek tehdit ettiğini, otobüs durağına bırakıldığını, polislerin kendisine bu saatten sonra yapılacak tüm
hırsızlıklarda kendisini suçlayacaklarını söyleyerek, gittiklerini beli

Ali İbiş
27 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Ali İbiş; işporta mallarını almaya gelen
ekiplerine direnince gözaltına alındığını, Çankaya Merkez
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilerek orada sorgulandığını ve sorgu sırasında dayak atıldığını, daha sonra
savcılığa sevk edilerek serbest bırakıldığını beyan etti.

Sinan Ertuş
Van’da, seyyar kaset satışı yaptığı gerekçesiyle 30 Nisan günü gözaltına alınan Sinan Ertuş, Emniyet
Müdürlüğü’nde kaba dayağa maruz kaldığını ve çoğunluğu Kürtçe olan 1060 kasetine el konulduğunu belirtti.

Mesut Tezgider ve Aydın Örs
Edirne’de 1 Mayıs günü, alkollü oldukları belirtilen ve
Örs (24), polis tarafından dövülerek gözaltına alındı.
görevlendirirken, Edirne Valisi Fahri Yücel, ortaya çıkan görüntünün hoş olmadığını, ancak polisin çabasının,
''sabıkalı, alkollü, eli bıçaklı saldırganın e

Yılmaz Ekşi
2 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Ekşi (1953); 1 Mayıs günü basın açıklamasına
katılmak için Taksim meydanına gittiğini, burada hiçbir uyarı yapılmadan polislerin
gözaltına alındıktan sonra otobüsün içinde ellerinin arkadan kelepçelendiğini, küfür ve aşağılanmaya maruz
kaldığını; yüzüne tükürülüp yere yatırıldıktan sonra yüzüne ve kafasına tekmelerle vurulduğunu; kafasında,
yüzünde morluklar olduğunu ve vücudunda ağrıları bulunduğunu belirtti.

Mehmet Nasih Kaya
Urfa’nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mehmet Nasih Kaya; 2 Mayıs günü gözaltına alınan akrabalarını
ziyaret etmek için gittiği Viranşehir Merkez Karakolu önünde akrabaları tara
karakoldaki bir polis tarafından dövüldü.

Şenol Budak
3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak; 1 Mayıs üzerine basın açıklaması yapmak
üzere Taksim meydanında toplandıklarında, uyarı yapılmad
müdahale ettiğini, bindirildikleri otobüste tekme ve coplarla dövüldüklerini; araçlarla Vatan güvenlik şubesine
götürüldüklerini, orada kimlik araması ve yoklama yapıldıktan sonra Taksim İlkyardım hastanesine
savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldıklarını belirtti.

Ferhat Kaya
6 Mayıs günü gözaltına alınan Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, gözaltında biri bayan 11
polis memurunun dayak ve hakaretine maruz kaldığını belirtti. Em
Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş göremez raporu aldı.

H.T.T.
7 Mayıs günü İstanbul’da, Fıçıcı Abdi mahallesinde çıkan silahlı çatışmada yaralanan iki kişiyi hastaneye
götüren H.T.T. (15) adlı kız çocuğu, gözaltına alınarak 3 gün boyunca avukatla görüştürülmedi. 8 Mayıs günü
Beyoğlu Çocuk Bürosu’na gönderildi. H.T.T.’nin
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dağıldıklarını; fakat polisin kendilerine saldırdığını ve polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alınışı
sırasında polisin cop ve tekmelerle kendisine saldırdığını, bundan dolayı kalçasından yaralandığını ve yürümekte

tiğini, karakola götürüldüğünde ise, sözlü hakaret ve tehdide maruz kaldığını, polislerin, “şikayetçi
olma seni serbest bırakalım” dediklerini ifade etti.

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Kerem Kamil Canik; 26 Nisan günü 2 resmi ve 1 sivil polis tarafından oto
hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındığını, bindirildiği ekip otosunda işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını,
beyaz saçlı sivil polisin evine bırakıldıktan sonra, resmi polisler tarafından Karşıyaka Merkez Karakolu

ülerek nezarethaneye konulduğunu, karakoldaki sivillerin hakaret ve kötü muamelesine maruz kaldığını ve
sicilinin temiz çıkması nedeniyle serbest bırakıldığını, daha sonra tekrar ekip otosuna bindirildiğini, kendisiyle

karnına vurarak, “bir daha gözaltına alınacak olursan daha kötü işk
iğini, otobüs durağına bırakıldığını, polislerin kendisine bu saatten sonra yapılacak tüm

hırsızlıklarda kendisini suçlayacaklarını söyleyerek, gittiklerini belirtti.

27 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Ali İbiş; işporta mallarını almaya gelen
ekiplerine direnince gözaltına alındığını, Çankaya Merkez Karakolu’na götürüldüğünü, ertesi gün saat

erek orada sorgulandığını ve sorgu sırasında dayak atıldığını, daha sonra
savcılığa sevk edilerek serbest bırakıldığını beyan etti.

seyyar kaset satışı yaptığı gerekçesiyle 30 Nisan günü gözaltına alınan Sinan Ertuş, Emniyet
nde kaba dayağa maruz kaldığını ve çoğunluğu Kürtçe olan 1060 kasetine el konulduğunu belirtti.

alkollü oldukları belirtilen ve “iş istiyoruz” diye bağıran Mesut Tezgider (26) ve Aydın
polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, olayı soruşturması için 2 müfettiş

görevlendirirken, Edirne Valisi Fahri Yücel, ortaya çıkan görüntünün hoş olmadığını, ancak polisin çabasının,
''sabıkalı, alkollü, eli bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirilmesine yönelik'' olduğunu söyledi.

2 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Ekşi (1953); 1 Mayıs günü basın açıklamasına
katılmak için Taksim meydanına gittiğini, burada hiçbir uyarı yapılmadan polislerin kendilerine saldırdığını,
gözaltına alındıktan sonra otobüsün içinde ellerinin arkadan kelepçelendiğini, küfür ve aşağılanmaya maruz
kaldığını; yüzüne tükürülüp yere yatırıldıktan sonra yüzüne ve kafasına tekmelerle vurulduğunu; kafasında,

ar olduğunu ve vücudunda ağrıları bulunduğunu belirtti.

Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mehmet Nasih Kaya; 2 Mayıs günü gözaltına alınan akrabalarını
ziyaret etmek için gittiği Viranşehir Merkez Karakolu önünde akrabaları tarafından saldırıya uğrayınca
karakoldaki bir polis tarafından dövüldü.

3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak; 1 Mayıs üzerine basın açıklaması yapmak
üzere Taksim meydanında toplandıklarında, uyarı yapılmadan polislerin cop, tekme ve gazla kendilerine
müdahale ettiğini, bindirildikleri otobüste tekme ve coplarla dövüldüklerini; araçlarla Vatan güvenlik şubesine
götürüldüklerini, orada kimlik araması ve yoklama yapıldıktan sonra Taksim İlkyardım hastanesine
savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldıklarını belirtti.

6 Mayıs günü gözaltına alınan Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, gözaltında biri bayan 11
polis memurunun dayak ve hakaretine maruz kaldığını belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından 6 Mayıs günü
Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş göremez raporu aldı.

7 Mayıs günü İstanbul’da, Fıçıcı Abdi mahallesinde çıkan silahlı çatışmada yaralanan iki kişiyi hastaneye
götüren H.T.T. (15) adlı kız çocuğu, gözaltına alınarak 3 gün boyunca avukatla görüştürülmedi. 8 Mayıs günü
Beyoğlu Çocuk Bürosu’na gönderildi. H.T.T.’nin burada konulduğu nezarethanede, geceyi tahta bir masa
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dağıldıklarını; fakat polisin kendilerine saldırdığını ve polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alınışı
sırasında polisin cop ve tekmelerle kendisine saldırdığını, bundan dolayı kalçasından yaralandığını ve yürümekte

tiğini, karakola götürüldüğünde ise, sözlü hakaret ve tehdide maruz kaldığını, polislerin, “şikayetçi

1 sivil polis tarafından oto
hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındığını, bindirildiği ekip otosunda işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını,
beyaz saçlı sivil polisin evine bırakıldıktan sonra, resmi polisler tarafından Karşıyaka Merkez Karakolu’na

ülerek nezarethaneye konulduğunu, karakoldaki sivillerin hakaret ve kötü muamelesine maruz kaldığını ve
sicilinin temiz çıkması nedeniyle serbest bırakıldığını, daha sonra tekrar ekip otosuna bindirildiğini, kendisiyle

na vurarak, “bir daha gözaltına alınacak olursan daha kötü işkence görürsün”
iğini, otobüs durağına bırakıldığını, polislerin kendisine bu saatten sonra yapılacak tüm

27 Nisan günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Ali İbiş; işporta mallarını almaya gelen zabıta
götürüldüğünü, ertesi gün saat 11:00 de

erek orada sorgulandığını ve sorgu sırasında dayak atıldığını, daha sonra

seyyar kaset satışı yaptığı gerekçesiyle 30 Nisan günü gözaltına alınan Sinan Ertuş, Emniyet
nde kaba dayağa maruz kaldığını ve çoğunluğu Kürtçe olan 1060 kasetine el konulduğunu belirtti.

“iş istiyoruz” diye bağıran Mesut Tezgider (26) ve Aydın
İçişleri Bakanlığı, olayı soruşturması için 2 müfettiş

görevlendirirken, Edirne Valisi Fahri Yücel, ortaya çıkan görüntünün hoş olmadığını, ancak polisin çabasının,
tkisiz hale getirilmesine yönelik'' olduğunu söyledi.

2 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Ekşi (1953); 1 Mayıs günü basın açıklamasına
kendilerine saldırdığını,

gözaltına alındıktan sonra otobüsün içinde ellerinin arkadan kelepçelendiğini, küfür ve aşağılanmaya maruz
kaldığını; yüzüne tükürülüp yere yatırıldıktan sonra yüzüne ve kafasına tekmelerle vurulduğunu; kafasında,

Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mehmet Nasih Kaya; 2 Mayıs günü gözaltına alınan akrabalarını
fından saldırıya uğrayınca, sığındığı

3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak; 1 Mayıs üzerine basın açıklaması yapmak
an polislerin cop, tekme ve gazla kendilerine

müdahale ettiğini, bindirildikleri otobüste tekme ve coplarla dövüldüklerini; araçlarla Vatan güvenlik şubesine
götürüldüklerini, orada kimlik araması ve yoklama yapıldıktan sonra Taksim İlkyardım hastanesine ardından da

6 Mayıs günü gözaltına alınan Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, gözaltında biri bayan 11
ardından 6 Mayıs günü

Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş göremez raporu aldı.

7 Mayıs günü İstanbul’da, Fıçıcı Abdi mahallesinde çıkan silahlı çatışmada yaralanan iki kişiyi hastaneye
götüren H.T.T. (15) adlı kız çocuğu, gözaltına alınarak 3 gün boyunca avukatla görüştürülmedi. 8 Mayıs günü

konulduğu nezarethanede, geceyi tahta bir masa
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üzerinde; 17 yaşında bir erkek çocuğuyla geçirm
günü hücrede elini kestiğini, daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmeden serbest bırakıldığını belirtti.
(İHD İstanbul) (Özgür Gündem-2004.05.12)

Zafer ve Ömer Engin
8 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Zafer Engin
açık oto pazarında, “kendilerine baktığı
karakoluna götürüldüklerini, 5-6 saat kadar dövüldükten sonra K
Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldıklarını belirttiler.

İsmet Toka
10 Mayıs günü alkollü şekilde Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken şüpheli şahıs oldu
alınan İsmet Toka, bir gece gözalt
tarafından işkenceye maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Toka'nın Cumhuriyet Savcısı Tayar Öğmen'e
verdiği ifade tutanağında şu ifadeler yer aldı: "Kısa boylu kır saçlı olan
Aynı zamanda sayısını bilmediğim, isimlerini bilmediğim görsem tanıyacağım polisler benim elerimi
kelepçeleyerek yere yatırdılar. Tekme yumruk ve copla darp ettiler. Kabloyla da sırtımın muhtelif yerlerine
vurdular. Çeşme hortumuyla boğazıma takarak çektiler. Polislere karşı geldiğim ve masa sandalyeleri tahrip
ettiğim yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Polisler hakkında şikayetçiyim." Savcılığa çıkartılmadan önce
Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Toka'ya ilişkin
meme cilt bölgede 2 santimetre kare çapında kızarıklık mevcut, sol tarafta 2 adet 1 cm çapında yara mevcut, sol
lumbal bölgede 2x20 cm, sağ lumbalda 2x15 ve 5x5 cm çapında muhtemelen küt travmaya b
kızarıklık mevcuttur. Geçici hekim raporudur. Kesin raporu vermek için ortopedi uzmanına sevki uygundur"
denildi. Muayenenin ardından ortopedi
Zakeri tarafından da muayene edildi.
tehlikenin bulunmadığı yönünde rapor hazırladı. Cildiye
kısmında kızarıklık bulunduğu, alerjik durumunun olabileceği yönünde rapor verild
Öğmen, kati rapor için Toka'yı Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Toka'nın şikayetinin ardından 12 Mayıs'ta
yaklaşık 30 polis memuru savcılığa çağrıldı. Toka, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polis memuru
arasında Yusuf Bakırcı, Ali Öztürk, Mustafa Demir ve Yücel Akın isimli polis memurlarını teşhis etti. Savcılık
teşhis ardından polislerin ifadesine başvur

Bülent Argun
10 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Argun, şu beyanda bulundu: “Olay günü
benimle çalışan işçiler arasında, alacak verecek meselesinden problem çıktı. Bazı işçilere 20, 30, 40 miyon gibi
değişik ücretler ödüyorum. 30 milyon alan Yılmaz isimli işçi benim de yövmiyem 40 milyon dedi. Beni Film
Cafe’ye çağırdılar. Bir polisle oturuy
ettiler. Adı Fahrettin ya da Fahri olan kişi, Beyoğlu Emniyet Amirliği’nde polistir; görsem tanırım. O polis dahil
7-8 polis daha gelip, beni tekme tokat dövdüler. Ellerimi arkadan
Polis karakoluna alıp içerde de dövdüler. Yüzüme tekmeyle vurdular, sonra da Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne
götürdüler; filmlerim çekildi. İşçilerden davacı değilim; polislerden şikayetçiyim dedim, sabah gel
dediler.Gittiğimde ise işine git denildi. Dün akşam aynı polisle karşılaştım; tehdit etti.”

Masum Baday
18 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Masum Baday, “8 Mayıs günü
DEHAP Bahçelievler İlçe örgütü 1. sokağında sivil gi
Yenibosna 75. yıl Polis Karakolu’na götürdüler. Yarım saat orada kaldıktan sonra beni, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürdüler. TEM’de 3 gün boyunca, AKP seçim irtibat bürosuna molotof ko
attığımı iddia ettiler, yapmadığımı söylediğimde ise kaba dayak dahil her tür işkenceye
baskı, haya sıkma, yüzüme ve başıma vurma gibi işkencelere;
yapan polislerden davacıyım” dedi.

M.K (13), H.D. (13), İ.D (13) ve K. (12)
Hakkari 50. Yıl İlköğretim Okulu panosunda bulunan Atatürk po
iddiasıyla 26 Mayıs günü gözaltına alınan 8. sınıf öğrencileri
gözaltında baskıya ve kaba dayağa maruz kaldıklarını iddia etti
Çocuk Şubesi'nde sorgulanan öğrenciler, 27 Mayıs günü akşam geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça
serbest bırakıldı. Emniyette alınan ifadeleri doğrultusunda polisin hakları
muhalefet ve "PKK'ye adam kazandırmak”
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üzerinde; 17 yaşında bir erkek çocuğuyla geçirmek zorunda kaldığını bildiren anne Sakine T., kızının 9 Mayıs
günü hücrede elini kestiğini, daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmeden serbest bırakıldığını belirtti.

2004.05.12)

anbul şubesine başvuran Zafer Engin (1976) ve Ömer Engin (1977), 2 Mayıs günü Kartal
ne baktığı” gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak Yakacık
6 saat kadar dövüldükten sonra Kartal Karakolu’na teslim edildiklerini ve

Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldıklarını belirttiler.

10 Mayıs günü alkollü şekilde Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken şüpheli şahıs oldu
t Toka, bir gece gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Iğdır Cumhuriyet Savcılığı'nda, polisler

tarafından işkenceye maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Toka'nın Cumhuriyet Savcısı Tayar Öğmen'e
verdiği ifade tutanağında şu ifadeler yer aldı: "Kısa boylu kır saçlı olan bir polis küfürler ederek bana vurdu.
Aynı zamanda sayısını bilmediğim, isimlerini bilmediğim görsem tanıyacağım polisler benim elerimi
kelepçeleyerek yere yatırdılar. Tekme yumruk ve copla darp ettiler. Kabloyla da sırtımın muhtelif yerlerine

eşme hortumuyla boğazıma takarak çektiler. Polislere karşı geldiğim ve masa sandalyeleri tahrip
ettiğim yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Polisler hakkında şikayetçiyim." Savcılığa çıkartılmadan önce
Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Toka'ya ilişkin Dr. Ali Atam tarafından hazırlanan muayene raporunda, "Sol
meme cilt bölgede 2 santimetre kare çapında kızarıklık mevcut, sol tarafta 2 adet 1 cm çapında yara mevcut, sol
lumbal bölgede 2x20 cm, sağ lumbalda 2x15 ve 5x5 cm çapında muhtemelen küt travmaya b
kızarıklık mevcuttur. Geçici hekim raporudur. Kesin raporu vermek için ortopedi uzmanına sevki uygundur"

rtopedi servisine havale edilen Toka, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Muhammet
Zakeri tarafından da muayene edildi. Dr. Zakeri, Toka'nın vücudunda cilt sıyrıkları olduğu, ancak hayati
tehlikenin bulunmadığı yönünde rapor hazırladı. Cildiye uzmanı Teymur Bakkal'a havale edilen Toka'nın sırt
kısmında kızarıklık bulunduğu, alerjik durumunun olabileceği yönünde rapor verild
Öğmen, kati rapor için Toka'yı Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Toka'nın şikayetinin ardından 12 Mayıs'ta
yaklaşık 30 polis memuru savcılığa çağrıldı. Toka, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polis memuru

cı, Ali Öztürk, Mustafa Demir ve Yücel Akın isimli polis memurlarını teşhis etti. Savcılık
teşhis ardından polislerin ifadesine başvurdu.

10 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Argun, şu beyanda bulundu: “Olay günü
benimle çalışan işçiler arasında, alacak verecek meselesinden problem çıktı. Bazı işçilere 20, 30, 40 miyon gibi
değişik ücretler ödüyorum. 30 milyon alan Yılmaz isimli işçi benim de yövmiyem 40 milyon dedi. Beni Film

Bir polisle oturuyorlardı. Konuşmak için dışarı çıkardılar, karakolun önünde, ağır küfürler
da Fahri olan kişi, Beyoğlu Emniyet Amirliği’nde polistir; görsem tanırım. O polis dahil

8 polis daha gelip, beni tekme tokat dövdüler. Ellerimi arkadan kelepçelediler; yarım saatten fazla dövdüler.
Polis karakoluna alıp içerde de dövdüler. Yüzüme tekmeyle vurdular, sonra da Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne
götürdüler; filmlerim çekildi. İşçilerden davacı değilim; polislerden şikayetçiyim dedim, sabah gel

ediler.Gittiğimde ise işine git denildi. Dün akşam aynı polisle karşılaştım; tehdit etti.”

18 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Masum Baday, “8 Mayıs günü
lçe örgütü 1. sokağında sivil giyimli 6 polis tarafından gözaltına alındım. Önce beni

Yenibosna 75. yıl Polis Karakolu’na götürdüler. Yarım saat orada kaldıktan sonra beni, İstanbul Emniyet
Şubesi’ne götürdüler. TEM’de 3 gün boyunca, AKP seçim irtibat bürosuna molotof ko

, yapmadığımı söylediğimde ise kaba dayak dahil her tür işkenceye
baskı, haya sıkma, yüzüme ve başıma vurma gibi işkencelere; küfür ve hakaretlere maruz kaldım, bana işkence

M.K (13), H.D. (13), İ.D (13) ve K. (12)
Hakkari 50. Yıl İlköğretim Okulu panosunda bulunan Atatürk posterlerini yırttıkları ve Türk ba

zaltına alınan 8. sınıf öğrencileri M.K (13), H.D. (13), İ.D (13) ile K.
gözaltında baskıya ve kaba dayağa maruz kaldıklarını iddia ettiler. Yaklaşık 24 saat Hakkari Emn

sorgulanan öğrenciler, 27 Mayıs günü akşam geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça
nan ifadeleri doğrultusunda polisin haklarında, "5816 sayılı Bayrak Yasası’

fet ve "PKK'ye adam kazandırmak” suçlamasıyla tutanak tuttuğu öğrenciler, savcılıkta iddiaları reddetti.
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ek zorunda kaldığını bildiren anne Sakine T., kızının 9 Mayıs
günü hücrede elini kestiğini, daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilmeden serbest bırakıldığını belirtti.

(1977), 2 Mayıs günü Kartal
gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak Yakacık

na teslim edildiklerini ve

10 Mayıs günü alkollü şekilde Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla gözaltına
ında tutulduktan sonra çıkarıldığı Iğdır Cumhuriyet Savcılığı'nda, polisler

tarafından işkenceye maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Toka'nın Cumhuriyet Savcısı Tayar Öğmen'e
bir polis küfürler ederek bana vurdu.

Aynı zamanda sayısını bilmediğim, isimlerini bilmediğim görsem tanıyacağım polisler benim elerimi
kelepçeleyerek yere yatırdılar. Tekme yumruk ve copla darp ettiler. Kabloyla da sırtımın muhtelif yerlerine

eşme hortumuyla boğazıma takarak çektiler. Polislere karşı geldiğim ve masa sandalyeleri tahrip
ettiğim yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Polisler hakkında şikayetçiyim." Savcılığa çıkartılmadan önce

Dr. Ali Atam tarafından hazırlanan muayene raporunda, "Sol
meme cilt bölgede 2 santimetre kare çapında kızarıklık mevcut, sol tarafta 2 adet 1 cm çapında yara mevcut, sol
lumbal bölgede 2x20 cm, sağ lumbalda 2x15 ve 5x5 cm çapında muhtemelen küt travmaya bağlı hiperm
kızarıklık mevcuttur. Geçici hekim raporudur. Kesin raporu vermek için ortopedi uzmanına sevki uygundur"

ervisine havale edilen Toka, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Muhammet
Dr. Zakeri, Toka'nın vücudunda cilt sıyrıkları olduğu, ancak hayati

zmanı Teymur Bakkal'a havale edilen Toka'nın sırt
kısmında kızarıklık bulunduğu, alerjik durumunun olabileceği yönünde rapor verildi. Cumhuriyet Savcısı
Öğmen, kati rapor için Toka'yı Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Toka'nın şikayetinin ardından 12 Mayıs'ta
yaklaşık 30 polis memuru savcılığa çağrıldı. Toka, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polis memuru

cı, Ali Öztürk, Mustafa Demir ve Yücel Akın isimli polis memurlarını teşhis etti. Savcılık

10 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Argun, şu beyanda bulundu: “Olay günü
benimle çalışan işçiler arasında, alacak verecek meselesinden problem çıktı. Bazı işçilere 20, 30, 40 miyon gibi
değişik ücretler ödüyorum. 30 milyon alan Yılmaz isimli işçi benim de yövmiyem 40 milyon dedi. Beni Film

orlardı. Konuşmak için dışarı çıkardılar, karakolun önünde, ağır küfürler
da Fahri olan kişi, Beyoğlu Emniyet Amirliği’nde polistir; görsem tanırım. O polis dahil

kelepçelediler; yarım saatten fazla dövdüler.
Polis karakoluna alıp içerde de dövdüler. Yüzüme tekmeyle vurdular, sonra da Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne
götürdüler; filmlerim çekildi. İşçilerden davacı değilim; polislerden şikayetçiyim dedim, sabah gel

18 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Masum Baday, “8 Mayıs günü, üyesi bulunduğu
yimli 6 polis tarafından gözaltına alındım. Önce beni

Yenibosna 75. yıl Polis Karakolu’na götürdüler. Yarım saat orada kaldıktan sonra beni, İstanbul Emniyet
Şubesi’ne götürdüler. TEM’de 3 gün boyunca, AKP seçim irtibat bürosuna molotof kokteyli

, yapmadığımı söylediğimde ise kaba dayak dahil her tür işkenceye uğradım. Psikolojik
küfür ve hakaretlere maruz kaldım, bana işkence

sterlerini yırttıkları ve Türk bayrağı yaktıkları
M.K (13), H.D. (13), İ.D (13) ile K. (12)

. Yaklaşık 24 saat Hakkari Emniyet Müdürlüğü
sorgulanan öğrenciler, 27 Mayıs günü akşam geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça

nda, "5816 sayılı Bayrak Yasası’na
suçlamasıyla tutanak tuttuğu öğrenciler, savcılıkta iddiaları reddetti.
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Öğrenciler, gözaltında dövüldükleri için polisin ifade olarak yazdı
arkadaşları aleyhinde ifade vermeyi reddedince kaba dayağa maruz kaldıklarını

M. Nurettin
30 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda Av. Beyhan Güneyli Karadeniz ve Av. Sevil Arıcıl;
28 Mayıs günü saat 15:00 sularında Adana
için, ertesi günü saat 11:00 sularında
sonra adının Mesut olduğunu bildikleri bir polisin,
görüştürülmediklerini, bunun bir hukuksuzluk olduğunu, müvekkilleri Başçı ile görüşmenin yasal hakları
olduğunu söylemelerine rağmen görüşmelerinin keyfi bir şekilde engellendiğini, daha sonr
girişimde bulunarak, aynı gün saat 15:20
müvekkillerinin durumunun gözle görülecek şekilde kötü olduğunu, kendisine ne olduğunu sorduklarında
bir işkence yapıldığını, ayak başparmaklarından cinsel organına elektrik verildiğini, askıya alındığını, tazyikli su
tutulduğunu, uyutulmadığını, aç bırakıldığını, gece boş bir araziye götürülüp kulağının dibinde ateş edildiğini
söylemesi üzerine, üst elbiselerini
morlukların olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini, bu durumu da TMŞ odasında tutanak altına aldıklarını
belirttiler.

3 kişi
1 Haziran günü Van’ın Başkale ilçesine bağlı Xanesor köyü karakoluna b
gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler

Necdet Çetin
4 Haziran günü İHD İzmir şubesine cezaevinden yazılı olarak başvuruda bulunan Necdet Çetin; 1 Haziran günü
adli bir vakadan dolayı Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce
muameleye maruz kaldığını belirtti. İşk
izleri olduğunu, Emniyette kaldığı süre içerisinde hastaneye gitmek istediğini belirttiğini; fakat emniyet
yetkililerinin, “hastaneye götürdüğünüz takdirde rapor alacak ve suçlu duruma
verdiği için hastaneye götürülmediğini, ayrıca İHD’ye başvuru yapmak isteğinin de reddedildiğini belirtti.

A.A. ve H.A.
8 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine
yapılan kimlik kontrolünde kardeşi H.A. ile birlikte gözaltına alındığını, gözaltında tutuldukları sürece kötü
muameleye maruz kaldıklarını belirterek, şu beyanda bulundu: “Kardeşim H.A.’nın sabıkası olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınarak, Çarşı Karakolu’na gö
maruz kaldık. Avukat talebimiz reddedildi. Bir ifade hazırlamışlardı ve ifadede üzerimize bir sürü suç atılmıştı;
zorla imzalatmaya çalıştılar. Ben imzalamadım; ancak kardeşim korktuğu
çıkarıldık. Ben ifadeyi imzalamadığım için serbest bırakıldım; ancak kardeşim tutuklandı. Gözaltında kafam
kırıldı ve bir çok yerimde morluklar oluştu.

Ahmet Barsbay
İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda DEHAP İl Genç
günü Hürriyet caddesinde saat 17.00 civarında arkadaşlarıyla otururken, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına
alındığını, yolda boynunun sıkılıp, başının eğilerek beşinci kata çıkarıldığını ve üstünün
bağlanarak sorgulandığını ve doktor muayenesinden sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Muhsin Demir
16 Haziran günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Muhsin Demir (1963)
köyünde ikamet ettiğini, aynı gün İyikomşu Karakolu ekipleri tarafından, evinin 200
bulunduğu iddia edilen kaleşnikof marka bir silah gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını, karakol komutanı
Şamil Kaplan’ın kaba dayak ve kötü muamelesine maruz kaldığını
Savcılığı’nca serbest bırakıldı.

Necmettin Demir
17 Haziran günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Necmettin Demir (1963), Muş ili Malazgirt ilçesi
Yolgözler köyünde ikamet ettiğini, 16 Haziran günü gözaltına alınan
Karakolu Komutanı Şamil Kaplan tarafından
Şamil Kaplan tarafından kaba dayağa ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.
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Öğrenciler, gözaltında dövüldükleri için polisin ifade olarak yazdıklarını aynen imzaladıklarını ve bazı
arkadaşları aleyhinde ifade vermeyi reddedince kaba dayağa maruz kaldıklarını belirttiler.

30 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda Av. Beyhan Güneyli Karadeniz ve Av. Sevil Arıcıl;
15:00 sularında Adana TEM Şubesi tarafından gözaltına alınan M. Nurettin ile görüşmek

günü saat 11:00 sularında TEM Şubeye gittiklerini; ancak kapıda yaklaşık 50 dakika bekledikten
sonra adının Mesut olduğunu bildikleri bir polisin, ‘savcılığın da haberi var sizi şimdilik görüştüremeyiz’ diyerek
görüştürülmediklerini, bunun bir hukuksuzluk olduğunu, müvekkilleri Başçı ile görüşmenin yasal hakları
olduğunu söylemelerine rağmen görüşmelerinin keyfi bir şekilde engellendiğini, daha sonr

ün saat 15:20-15:40 arasında TEM Şube odalarından birinde Başçı ile görüştüklerini,
müvekkillerinin durumunun gözle görülecek şekilde kötü olduğunu, kendisine ne olduğunu sorduklarında

dığını, ayak başparmaklarından cinsel organına elektrik verildiğini, askıya alındığını, tazyikli su
tutulduğunu, uyutulmadığını, aç bırakıldığını, gece boş bir araziye götürülüp kulağının dibinde ateş edildiğini

emesi üzerine, üst elbiselerini çıkarmasının istendiğini söylediğini, müvekkillerinin
morlukların olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini, bu durumu da TMŞ odasında tutanak altına aldıklarını

1 Haziran günü Van’ın Başkale ilçesine bağlı Xanesor köyü karakoluna bağlı askerlerce gözaltına alınan 3 kişi,
gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler.

4 Haziran günü İHD İzmir şubesine cezaevinden yazılı olarak başvuruda bulunan Necdet Çetin; 1 Haziran günü
adli bir vakadan dolayı Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce alındığı, gözaltında
muameleye maruz kaldığını belirtti. İşkence sonucu 2 dişinin kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp
izleri olduğunu, Emniyette kaldığı süre içerisinde hastaneye gitmek istediğini belirttiğini; fakat emniyet

“hastaneye götürdüğünüz takdirde rapor alacak ve suçlu duruma düşürecek”
verdiği için hastaneye götürülmediğini, ayrıca İHD’ye başvuru yapmak isteğinin de reddedildiğini belirtti.

8 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda A.A.; 3 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince
lan kimlik kontrolünde kardeşi H.A. ile birlikte gözaltına alındığını, gözaltında tutuldukları sürece kötü

muameleye maruz kaldıklarını belirterek, şu beyanda bulundu: “Kardeşim H.A.’nın sabıkası olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınarak, Çarşı Karakolu’na götürüldük. Burada ellerimiz kelepçelendi. Gözaltında sürekli kaba dayağa
maruz kaldık. Avukat talebimiz reddedildi. Bir ifade hazırlamışlardı ve ifadede üzerimize bir sürü suç atılmıştı;
zorla imzalatmaya çalıştılar. Ben imzalamadım; ancak kardeşim korktuğu için imzaladı. Daha sonra savcılığa
çıkarıldık. Ben ifadeyi imzalamadığım için serbest bırakıldım; ancak kardeşim tutuklandı. Gözaltında kafam
kırıldı ve bir çok yerimde morluklar oluştu.”

İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Ahmet Barsbay (1976); 14 Haziran
günü Hürriyet caddesinde saat 17.00 civarında arkadaşlarıyla otururken, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına
alındığını, yolda boynunun sıkılıp, başının eğilerek beşinci kata çıkarıldığını ve üstünün
bağlanarak sorgulandığını ve doktor muayenesinden sonra serbest bırakıldığını belirtti.

16 Haziran günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Muhsin Demir (1963), Muş ili Malazgirt ilçesi Yolgözler
gün İyikomşu Karakolu ekipleri tarafından, evinin 200

bulunduğu iddia edilen kaleşnikof marka bir silah gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını, karakol komutanı
Şamil Kaplan’ın kaba dayak ve kötü muamelesine maruz kaldığını belirtti. Demir, Malazgirt Cumhuriyet

17 Haziran günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Necmettin Demir (1963), Muş ili Malazgirt ilçesi
Yolgözler köyünde ikamet ettiğini, 16 Haziran günü gözaltına alınan kardeşi Muhsin Demir için, İyikomşu

Komutanı Şamil Kaplan tarafından ertesi gün çağrıldığı, karakola gittiğini, kapıda kendisini karşılayan
Şamil Kaplan tarafından kaba dayağa ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.
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klarını aynen imzaladıklarını ve bazı
belirttiler.

30 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptıkları başvuruda Av. Beyhan Güneyli Karadeniz ve Av. Sevil Arıcıl;
Şubesi tarafından gözaltına alınan M. Nurettin ile görüşmek

da yaklaşık 50 dakika bekledikten
a haberi var sizi şimdilik görüştüremeyiz’ diyerek

görüştürülmediklerini, bunun bir hukuksuzluk olduğunu, müvekkilleri Başçı ile görüşmenin yasal hakları
olduğunu söylemelerine rağmen görüşmelerinin keyfi bir şekilde engellendiğini, daha sonra savcılık nezdinde

odalarından birinde Başçı ile görüştüklerini,
müvekkillerinin durumunun gözle görülecek şekilde kötü olduğunu, kendisine ne olduğunu sorduklarında, yoğun

dığını, ayak başparmaklarından cinsel organına elektrik verildiğini, askıya alındığını, tazyikli su
tutulduğunu, uyutulmadığını, aç bırakıldığını, gece boş bir araziye götürülüp kulağının dibinde ateş edildiğini

ndiğini söylediğini, müvekkillerinin vücudunda
morlukların olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini, bu durumu da TMŞ odasında tutanak altına aldıklarını

ağlı askerlerce gözaltına alınan 3 kişi,

4 Haziran günü İHD İzmir şubesine cezaevinden yazılı olarak başvuruda bulunan Necdet Çetin; 1 Haziran günü
, gözaltında, işkence ve kötü

ence sonucu 2 dişinin kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp
izleri olduğunu, Emniyette kaldığı süre içerisinde hastaneye gitmek istediğini belirttiğini; fakat emniyet

düşürecek” şeklinde talimat
verdiği için hastaneye götürülmediğini, ayrıca İHD’ye başvuru yapmak isteğinin de reddedildiğini belirtti.

3 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince
lan kimlik kontrolünde kardeşi H.A. ile birlikte gözaltına alındığını, gözaltında tutuldukları sürece kötü

muameleye maruz kaldıklarını belirterek, şu beyanda bulundu: “Kardeşim H.A.’nın sabıkası olduğu gerekçesiyle
türüldük. Burada ellerimiz kelepçelendi. Gözaltında sürekli kaba dayağa

maruz kaldık. Avukat talebimiz reddedildi. Bir ifade hazırlamışlardı ve ifadede üzerimize bir sürü suç atılmıştı;
için imzaladı. Daha sonra savcılığa

çıkarıldık. Ben ifadeyi imzalamadığım için serbest bırakıldım; ancak kardeşim tutuklandı. Gözaltında kafam

lik Kolları üyesi Ahmet Barsbay (1976); 14 Haziran
günü Hürriyet caddesinde saat 17.00 civarında arkadaşlarıyla otururken, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına
alındığını, yolda boynunun sıkılıp, başının eğilerek beşinci kata çıkarıldığını ve üstünün arandığını, gözlerinin

Muş ili Malazgirt ilçesi Yolgözler
gün İyikomşu Karakolu ekipleri tarafından, evinin 200-250 metre uzağında

bulunduğu iddia edilen kaleşnikof marka bir silah gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını, karakol komutanı
belirtti. Demir, Malazgirt Cumhuriyet

17 Haziran günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Necmettin Demir (1963), Muş ili Malazgirt ilçesi
kardeşi Muhsin Demir için, İyikomşu

çağrıldığı, karakola gittiğini, kapıda kendisini karşılayan
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4 kişi
17 Haziran günü Ankara Kızılay civarında
kuvvetleri tarafından dövülerek gözaltına alındıklarını ve Çankaya Polis Karakolu’na götürüldüklerini, aynı gün
akşam saatlerinde haklarında hiçbir işlem yapılm
göremez raporu alarak, polisler hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler.

Cihan Karaçöl, Örsan Eylem Vural, Mehmet Ali Uslu ve Fehmiye Baskın
24 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince Di
Eylem Vural (1977), Mehmet Ali Uslu (1981) ve Fehmiye Baskın (1983), 25 Haziran günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptıkları başvuruda şu beyanda bulun
NATO'yu protesto etmek için bir basın açıklaması yapmak istedik; ancak güvenlik kuvvetleri, açıklama
okumamıza izin vermeden, şiddet kullanarak müdahalede bulundu, sonrasında ise tartaklanarak gözaltına
alındık. Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüld
uygulamalara maruz kaldık. Özellikle lavaboya gidiş gelişlerde şiddet uyguluyorlardı; psikolojik baskı
yapıyorlardı ve tehdit ediyorlardı. Sağlık

Bilal Şalo ve Erol Dürücü
İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bilal Şalo (1974); Aydın Kuşadası’na arkadaşı Erol Dürücü ile tatile
gittiğini ve Park Pansiyonu’nda kaldıklarını, 23 H
esnada yanlarına gelen ekip otosundan inen polis memurunun kimliklerini sorduğunu, kimliklerine bakıldığında,
“ bunlar ya hırsız, ya da teröristtir” yorumu yapıldığını ve ardından da “sizi karakol
suç işlemediklerini söylediklerinde “konuşma lan” vb. sözlerle kelepçeye vurulduklarını; cop, tekme ve sopalarla
dövüldüklerini, kendisinin kanlar içinde kaldığını ve bayıldığını beyan etti. Şalo, daha sonra Merkez Polis
Karakolu’na götürüldüklerini ve bahçede iki k
telefonu, 300 dolar ve 130 milyon TL’nin alındığını, savcılığa çıkarıldığı esnada ise, kendisine sadece 90 milyon
TL para iadesi yapıldığını belirtti. Sav
gittikleri hastanede kendisinden 115 milyon TL istendiğini, üzerinde yeterince parası olmadığı için senet
imzaladığını, rapor ve tetkiklerin para ödeyemedikleri için kendilerine verilmediği

Bahtiyar Gürel
26 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahtiyar Gürel, bir kişinin ailesini tehdit etmesi
üzerine eşi ve oğlu ile yardım almak
yaptınız, ölün bizi ilgilendirmez" dediğini, s
eden şahsa telefonla ulaştıklarını ve sonra
söylediğinde de, “atın bu puştları nezarete” de
kendilerine, “dayak atılmadığına dair kağıt imzalayın sizi bırakalım” dendiğini, kabul etmediğini, ancak avukat
gelmeden eşinin ve oğlunun ifadesini aldıklarını belirtti.

Reşit Karakaya
29 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Reşit Karakaya (1983), şu beyanda bulundu; "Ocak
ayı içerisinde Van'da ifade vermek için çağrıldım. DEHAP Van İl
toplu halde güvenlik şubeye gittik. 3 arkadaşım
psikolojik baskı gördük. Gözlerimiz açıktı, yapanları görsem tanırım. Küfür ve dayağa maruz kaldık. Parmak izi
vermek için asansöre bindirdiler, orada da dayak yedik. Kafamı asansöre çarptığımı hatırl
hücrede kendime geldim. Tek kişilik hücrelerde kalıyorduk, ajanlık teklif ettiler. Bir gün sonra savcılığa
çıkarıldım ve 45 gün cezaevinde tutuklu kaldım. Cezaevinde bir kez bayıldım, çıkınca üç günde bir bayıldım, 15
– 20 dakika sürüyormuş. Ben farkında olmuyorum."

Hasan Yılmaz (1983), Vural Balık (1981), Orhan Yarar (1980), Berna Barmanbek (1986), İsmail Atik
(1985), Tekin Şentürk (1972), Volkan Ördek (1980), Gülsün Bakış (1974), Fatma Saygılı (1969), Uğraş
Vatandaş (1979), Sevim Ölçmez (1960), Deniz Özgöz (1979), Orhan Yarar (1980) ve Özkan Kepenek
(1969)
30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlar;
Mecidiyeköy de gerçekleştirilecek NATO karşıtı basın açıklamasına katılmak üzere
açıklaması yapılacağı yöne hareket ettiklerini ancak önlerinin Darulacüze’nin önünde yollarının Çevik Kuvvet
polisleri tarafından kesildiğini, polisin hiçbir uyarı ve ikaz yapmadan panzerler eşliğinde üzerlerine plastik
mermi ve gaz bombalarıyla saldırdığını, bir çoğunun cop darbeleriyle yere düştükten sonra gözaltına alındığını,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek burada kaba dayağa maruz kaldıklarını, dayak ve işkence
sonucu çoğunda, idrar yollarında kan akması, morluk
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Kızılay civarında, ESP tarafından çıkartılan NATO karşıtı afişleri asan 4 kişi; güvenlik
kuvvetleri tarafından dövülerek gözaltına alındıklarını ve Çankaya Polis Karakolu’na götürüldüklerini, aynı gün
akşam saatlerinde haklarında hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldıklarını beyan ettiler. Söz konusu kişiler
göremez raporu alarak, polisler hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler.

Cihan Karaçöl, Örsan Eylem Vural, Mehmet Ali Uslu ve Fehmiye Baskın
24 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır merkezde gözaltına alınan Cihan Karaçöl (1977), Örsan
Eylem Vural (1977), Mehmet Ali Uslu (1981) ve Fehmiye Baskın (1983), 25 Haziran günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptıkları başvuruda şu beyanda bulundular: "Diyarbakır 2. Taktik Hava Komutanlığı ö
NATO'yu protesto etmek için bir basın açıklaması yapmak istedik; ancak güvenlik kuvvetleri, açıklama
okumamıza izin vermeden, şiddet kullanarak müdahalede bulundu, sonrasında ise tartaklanarak gözaltına
alındık. Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldük. 4 saat koridorda ayakta bekletildik. Sürekli kaba
uygulamalara maruz kaldık. Özellikle lavaboya gidiş gelişlerde şiddet uyguluyorlardı; psikolojik baskı
yapıyorlardı ve tehdit ediyorlardı. Sağlık ocağına götürüldükten sonra, savcılığa gitmemiz şartıyla salıverildik."

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bilal Şalo (1974); Aydın Kuşadası’na arkadaşı Erol Dürücü ile tatile
gittiğini ve Park Pansiyonu’nda kaldıklarını, 23 Haziran gecesi otellerine dönerken manava uğradıklarını, bu
esnada yanlarına gelen ekip otosundan inen polis memurunun kimliklerini sorduğunu, kimliklerine bakıldığında,

da teröristtir” yorumu yapıldığını ve ardından da “sizi karakola götüreceğiz” denildiğini,
suç işlemediklerini söylediklerinde “konuşma lan” vb. sözlerle kelepçeye vurulduklarını; cop, tekme ve sopalarla
dövüldüklerini, kendisinin kanlar içinde kaldığını ve bayıldığını beyan etti. Şalo, daha sonra Merkez Polis

u’na götürüldüklerini ve bahçede iki kez daha dövüldüklerini belirtti, karakolda üzerinde bulunan cep
telefonu, 300 dolar ve 130 milyon TL’nin alındığını, savcılığa çıkarıldığı esnada ise, kendisine sadece 90 milyon
TL para iadesi yapıldığını belirtti. Savcılıktan Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, 25 Haziran günü
gittikleri hastanede kendisinden 115 milyon TL istendiğini, üzerinde yeterince parası olmadığı için senet
imzaladığını, rapor ve tetkiklerin para ödeyemedikleri için kendilerine verilmediğini beyan etti.

26 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahtiyar Gürel, bir kişinin ailesini tehdit etmesi
almak üzere gittiği Feriköy Karakolu’nda polislerin kendisine “Niye kavga

bizi ilgilendirmez" dediğini, savcılığa gönderilmesi için ısrarcı olması üzerine
eden şahsa telefonla ulaştıklarını ve sonra da “sen tehdit ediyormuşsun” dediğini, onun sorun çıkaracağını
söylediğinde de, “atın bu puştları nezarete” denilerek dayak ve küfre maruz kaldıklarını belirttiler. Gürel,

“dayak atılmadığına dair kağıt imzalayın sizi bırakalım” dendiğini, kabul etmediğini, ancak avukat
gelmeden eşinin ve oğlunun ifadesini aldıklarını belirtti.

iran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Reşit Karakaya (1983), şu beyanda bulundu; "Ocak
mek için çağrıldım. DEHAP Van İl Genclik Kolu yöneticisiydim. Arkadaşlarla

toplu halde güvenlik şubeye gittik. 3 arkadaşımı ve beni ayırıp, TEM Şubesine götürdüler. Burada tehdit ve
psikolojik baskı gördük. Gözlerimiz açıktı, yapanları görsem tanırım. Küfür ve dayağa maruz kaldık. Parmak izi
vermek için asansöre bindirdiler, orada da dayak yedik. Kafamı asansöre çarptığımı hatırl
hücrede kendime geldim. Tek kişilik hücrelerde kalıyorduk, ajanlık teklif ettiler. Bir gün sonra savcılığa
çıkarıldım ve 45 gün cezaevinde tutuklu kaldım. Cezaevinde bir kez bayıldım, çıkınca üç günde bir bayıldım, 15

muş. Ben farkında olmuyorum."

Hasan Yılmaz (1983), Vural Balık (1981), Orhan Yarar (1980), Berna Barmanbek (1986), İsmail Atik
(1985), Tekin Şentürk (1972), Volkan Ördek (1980), Gülsün Bakış (1974), Fatma Saygılı (1969), Uğraş

ez (1960), Deniz Özgöz (1979), Orhan Yarar (1980) ve Özkan Kepenek

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlar;
Mecidiyeköy de gerçekleştirilecek NATO karşıtı basın açıklamasına katılmak üzere Okmeydanı’ndan basın
açıklaması yapılacağı yöne hareket ettiklerini ancak önlerinin Darulacüze’nin önünde yollarının Çevik Kuvvet
polisleri tarafından kesildiğini, polisin hiçbir uyarı ve ikaz yapmadan panzerler eşliğinde üzerlerine plastik

bombalarıyla saldırdığını, bir çoğunun cop darbeleriyle yere düştükten sonra gözaltına alındığını,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek burada kaba dayağa maruz kaldıklarını, dayak ve işkence
sonucu çoğunda, idrar yollarında kan akması, morluklar oluştuğunu, taciz gibi insanlık dışı davranışlardan dolayı
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ESP tarafından çıkartılan NATO karşıtı afişleri asan 4 kişi; güvenlik
kuvvetleri tarafından dövülerek gözaltına alındıklarını ve Çankaya Polis Karakolu’na götürüldüklerini, aynı gün

adan serbest bırakıldıklarını beyan ettiler. Söz konusu kişiler, iş

yarbakır merkezde gözaltına alınan Cihan Karaçöl (1977), Örsan
Eylem Vural (1977), Mehmet Ali Uslu (1981) ve Fehmiye Baskın (1983), 25 Haziran günü İHD Diyarbakır

: "Diyarbakır 2. Taktik Hava Komutanlığı önünde,
NATO'yu protesto etmek için bir basın açıklaması yapmak istedik; ancak güvenlik kuvvetleri, açıklamayı
okumamıza izin vermeden, şiddet kullanarak müdahalede bulundu, sonrasında ise tartaklanarak gözaltına

ük. 4 saat koridorda ayakta bekletildik. Sürekli kaba
uygulamalara maruz kaldık. Özellikle lavaboya gidiş gelişlerde şiddet uyguluyorlardı; psikolojik baskı

cağına götürüldükten sonra, savcılığa gitmemiz şartıyla salıverildik."

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bilal Şalo (1974); Aydın Kuşadası’na arkadaşı Erol Dürücü ile tatile
aziran gecesi otellerine dönerken manava uğradıklarını, bu

esnada yanlarına gelen ekip otosundan inen polis memurunun kimliklerini sorduğunu, kimliklerine bakıldığında,
a götüreceğiz” denildiğini,

suç işlemediklerini söylediklerinde “konuşma lan” vb. sözlerle kelepçeye vurulduklarını; cop, tekme ve sopalarla
dövüldüklerini, kendisinin kanlar içinde kaldığını ve bayıldığını beyan etti. Şalo, daha sonra Merkez Polis

arakolda üzerinde bulunan cep
telefonu, 300 dolar ve 130 milyon TL’nin alındığını, savcılığa çıkarıldığı esnada ise, kendisine sadece 90 milyon

cılıktan Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, 25 Haziran günü
gittikleri hastanede kendisinden 115 milyon TL istendiğini, üzerinde yeterince parası olmadığı için senet

ni beyan etti.

26 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahtiyar Gürel, bir kişinin ailesini tehdit etmesi
üzere gittiği Feriköy Karakolu’nda polislerin kendisine “Niye kavga

avcılığa gönderilmesi için ısrarcı olması üzerine, kendisini tehdit
da “sen tehdit ediyormuşsun” dediğini, onun sorun çıkaracağını

nilerek dayak ve küfre maruz kaldıklarını belirttiler. Gürel,
“dayak atılmadığına dair kağıt imzalayın sizi bırakalım” dendiğini, kabul etmediğini, ancak avukat

iran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Reşit Karakaya (1983), şu beyanda bulundu; "Ocak
Genclik Kolu yöneticisiydim. Arkadaşlarla

ubesine götürdüler. Burada tehdit ve
psikolojik baskı gördük. Gözlerimiz açıktı, yapanları görsem tanırım. Küfür ve dayağa maruz kaldık. Parmak izi
vermek için asansöre bindirdiler, orada da dayak yedik. Kafamı asansöre çarptığımı hatırlıyorum bayılmışım,
hücrede kendime geldim. Tek kişilik hücrelerde kalıyorduk, ajanlık teklif ettiler. Bir gün sonra savcılığa
çıkarıldım ve 45 gün cezaevinde tutuklu kaldım. Cezaevinde bir kez bayıldım, çıkınca üç günde bir bayıldım, 15

Hasan Yılmaz (1983), Vural Balık (1981), Orhan Yarar (1980), Berna Barmanbek (1986), İsmail Atik
(1985), Tekin Şentürk (1972), Volkan Ördek (1980), Gülsün Bakış (1974), Fatma Saygılı (1969), Uğraş

ez (1960), Deniz Özgöz (1979), Orhan Yarar (1980) ve Özkan Kepenek

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlar;
Okmeydanı’ndan basın

açıklaması yapılacağı yöne hareket ettiklerini ancak önlerinin Darulacüze’nin önünde yollarının Çevik Kuvvet
polisleri tarafından kesildiğini, polisin hiçbir uyarı ve ikaz yapmadan panzerler eşliğinde üzerlerine plastik

bombalarıyla saldırdığını, bir çoğunun cop darbeleriyle yere düştükten sonra gözaltına alındığını,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülerek burada kaba dayağa maruz kaldıklarını, dayak ve işkence

lar oluştuğunu, taciz gibi insanlık dışı davranışlardan dolayı
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güvenlik güçleri hakkında yasal işlemlerin başlatılması, basın açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında
olmasına rağmen polisin müdahalesi hukuka aykırı olduğunu belirterek görevini kötüye kul
polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD
İstanbul)

Volkan Ördek, Ömer Faruk Kök ve Halil İbrahim İlhan
3 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Volkan Ördek (198
Halil İbrahim İlhan (1973), 28 Haziran günü
gözaltında ıslatılarak yalın ayak sürekli ayakta bekletildiklerini, uykusuz bırakıldıklarını, kaba dayak, hakaret ve
psikolojik baskılara maruz kaldıklarını belirttiler.

Şeyhmus Kabadayı
1 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şeyhmus Kabadayı, şu beyanda bulundu: “1
Temmuz günü daha önce kardeşinin avukatlığını yaptığım Sait İşikli adındaki şahıs beni
Karakolu’nda olduğunu ve polislerin kendisine hakaret ettiğini söyleyip kendisini savunmam için çağırdı.
Karakola geldiğimde görevli polise avukat olduğumu ve Sait İşikli adındaki şahısla görüşmek istediğimi
söyledim. Ben yukarıda avukat gör
müvekkilimin çığlıklarını duymam üzerine aşağıya nezarethanenin olduğu kata indim. Bir kısım görevli
polislerin Sait İşikli’yi tekme tokat dövdüğünü ve de sinkaflı sözlerle küfür ettiğini gö
iki avukat arkadaşımı aradım, geldiler. Müvekkilimin üzerindekileri çıkartmasını istedim.Vücudunda özellikle
göğüs ve sırtında işkence ve kötü muamele gördüğüne dair çok sayıda iz vardı. Saat 12:40’da müvekkilimin
görmüş olduğu kötü muameleye ilişkin bilgileri içeren bir tutanak tanzim ettim. Bu tutanak, Av. Serhat Eren,
Av.Barış Yavuz ve Sait İşikli tarafından imza altına alınmıştır. Müvekkilim Çarşı Karakolu’nda işkence ve kötü
muamele görmüş ve halende işkence ve kötü muamele gö

Cihan Şimşek (1984), Bülent Aydoğdu (1978), Fidan Hardal (1975), Ramazan Devrim Danış (1973),
Mahir Kaya (1982), Burcu Gümüş (1980), Ömer Faruk Kök (1980), Serpil Arslan (1974) ve Halil İbrahim
İlhan (1973)
3-7 Temmuz tarihleri arasında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı
mağdurlar, 28 Haziran günü İstanbul’da yapılmakta olan NATO Zirvesi’ni protesto amacıyla Okmeydanı’nda bir
yürüyüş yaptıklarını, yürüyüşe gaz bombalarıyla
dövdüğünü, yüzlerine biber gazı sıkıldığını, coplarla feci şekilde dövüldüklerini, yaralanmalarına rağmen
gözaltına alındıklarını, gözaltına alındıkları anda da şiddete maruz kaldıklarını, aşırı da
ancak hastaneye götürülmediklerini, gözaltında kendilerine küfür ve hakaretler edildiğini, haksız suçlamalara
maruz kaldıklarını beyan ettiler. (İHD İstanbul)

Evren Barış Yavuz
3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz (1980); 29 Ağustos günü İstanbul
Galatasaray önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı sırada 15 kadar robocop ve sivil polis tarafından
etrafı sarılarak, cop ve tekmelerle öze
belirtmiştir. Her tarafı kan içinde kalması nedeniyle yüzüne yemeni örtülerek elleri arkadan kelepçeli vaziyette
Şişhane tarafına götürüldüğünü, araçtan indirildiği sırada ise başının yere
Şubesi polislerine teslim edilen Evren Barış, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet’te kelepçeleri
çözülmeden polislere ait kantine konulmuş ve saatlerce kantinde kelepçeli vaziyette tutuldu. Vatan TMŞ’de
gelen 3 sivil polis, kendisine ait olmayan çanta içindekileri kabul etmesini istemiştir. Çantayı kabul etmeyen
Yavuz, tekme ve yumruk ile dövüldüğünü, sağlık durumu bozulunca polislerin telaşlanarak emniyette bulunan
polislere “ bunu alın iç kanaması va
yüzüne su tutmuş ve Kasımpaşa tarafına götürülerek, serbest bırakılmıştır.

Şerif Oğur
3 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda Şerif Oğur; 1 Temmuz günü Karlıova Jand
Karakolu Komutanı Yüzbaşı rütbeli kişinin emrindeki güvenlik güçleri tarafından köyün sabah saatlerinden
itibaren ablukaya alındığını, köy meydanında bir kalabalığın oluştuğunu gördüğünü, olayın ne olduğunu
öğrenmek için olay yerine gittiğini, orada k
Kalencik Karakoluna, oradan da Karlıova Jandarma Karakoluna götürüldüklerini, soğuk ve nemli bir yerde
tutulduklarını, köyde gözaltına alınma sırasında özellikle kadınları dövdüklerini gö
bırakıldıklarını, adlarına düzenlenen ifade tutanağı imzalarının taklit edilerek imzalandığını, doktor
muayenesinde Jandarma Karakol Komutanı yüzbaşının muayene esnasında orda durduğunu belirtti. (İHD
Bingöl)
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güvenlik güçleri hakkında yasal işlemlerin başlatılması, basın açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında
olmasına rağmen polisin müdahalesi hukuka aykırı olduğunu belirterek görevini kötüye kul
polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD

Volkan Ördek, Ömer Faruk Kök ve Halil İbrahim İlhan
3 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Volkan Ördek (1980), Ömer Faruk Kök (1980) ve
Halil İbrahim İlhan (1973), 28 Haziran günü, NATO karşıtı basın açıklaması sonrası gözaltına alındıklarını,

rak yalın ayak sürekli ayakta bekletildiklerini, uykusuz bırakıldıklarını, kaba dayak, hakaret ve
aruz kaldıklarını belirttiler.

1 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şeyhmus Kabadayı, şu beyanda bulundu: “1
Temmuz günü daha önce kardeşinin avukatlığını yaptığım Sait İşikli adındaki şahıs beni
Karakolu’nda olduğunu ve polislerin kendisine hakaret ettiğini söyleyip kendisini savunmam için çağırdı.
Karakola geldiğimde görevli polise avukat olduğumu ve Sait İşikli adındaki şahısla görüşmek istediğimi
söyledim. Ben yukarıda avukat görüşme odasının kapısına yakın bir yerde polisi beklerken, aşağıdan
müvekkilimin çığlıklarını duymam üzerine aşağıya nezarethanenin olduğu kata indim. Bir kısım görevli
polislerin Sait İşikli’yi tekme tokat dövdüğünü ve de sinkaflı sözlerle küfür ettiğini gördüm ve duydum. Bilahare
iki avukat arkadaşımı aradım, geldiler. Müvekkilimin üzerindekileri çıkartmasını istedim.Vücudunda özellikle
göğüs ve sırtında işkence ve kötü muamele gördüğüne dair çok sayıda iz vardı. Saat 12:40’da müvekkilimin

tü muameleye ilişkin bilgileri içeren bir tutanak tanzim ettim. Bu tutanak, Av. Serhat Eren,
Av.Barış Yavuz ve Sait İşikli tarafından imza altına alınmıştır. Müvekkilim Çarşı Karakolu’nda işkence ve kötü
muamele görmüş ve halende işkence ve kötü muamele görme riski devam etmektedir.” (İHD Diyarbakır)

Cihan Şimşek (1984), Bülent Aydoğdu (1978), Fidan Hardal (1975), Ramazan Devrim Danış (1973),
Mahir Kaya (1982), Burcu Gümüş (1980), Ömer Faruk Kök (1980), Serpil Arslan (1974) ve Halil İbrahim

7 Temmuz tarihleri arasında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı
mağdurlar, 28 Haziran günü İstanbul’da yapılmakta olan NATO Zirvesi’ni protesto amacıyla Okmeydanı’nda bir
yürüyüş yaptıklarını, yürüyüşe gaz bombalarıyla müdahale eden polisin kendilerine aşırı şiddet kullanarak
dövdüğünü, yüzlerine biber gazı sıkıldığını, coplarla feci şekilde dövüldüklerini, yaralanmalarına rağmen
gözaltına alındıklarını, gözaltına alındıkları anda da şiddete maruz kaldıklarını, aşırı da
ancak hastaneye götürülmediklerini, gözaltında kendilerine küfür ve hakaretler edildiğini, haksız suçlamalara
maruz kaldıklarını beyan ettiler. (İHD İstanbul)

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz (1980); 29 Ağustos günü İstanbul
Galatasaray önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı sırada 15 kadar robocop ve sivil polis tarafından
etrafı sarılarak, cop ve tekmelerle özellikle iç organlarına vurulmak suretiyle işkenceye maruz kaldığını
belirtmiştir. Her tarafı kan içinde kalması nedeniyle yüzüne yemeni örtülerek elleri arkadan kelepçeli vaziyette
Şişhane tarafına götürüldüğünü, araçtan indirildiği sırada ise başının yere çarpıldığını söyledi. Terörle Mücadele
Şubesi polislerine teslim edilen Evren Barış, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet’te kelepçeleri
çözülmeden polislere ait kantine konulmuş ve saatlerce kantinde kelepçeli vaziyette tutuldu. Vatan TMŞ’de
gelen 3 sivil polis, kendisine ait olmayan çanta içindekileri kabul etmesini istemiştir. Çantayı kabul etmeyen
Yavuz, tekme ve yumruk ile dövüldüğünü, sağlık durumu bozulunca polislerin telaşlanarak emniyette bulunan
polislere “ bunu alın iç kanaması var . ölecek ,başınıza bela alacaksınız” denilmiştir. Bunun üzerine polisler
yüzüne su tutmuş ve Kasımpaşa tarafına götürülerek, serbest bırakılmıştır.

3 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda Şerif Oğur; 1 Temmuz günü Karlıova Jand
Karakolu Komutanı Yüzbaşı rütbeli kişinin emrindeki güvenlik güçleri tarafından köyün sabah saatlerinden
itibaren ablukaya alındığını, köy meydanında bir kalabalığın oluştuğunu gördüğünü, olayın ne olduğunu
öğrenmek için olay yerine gittiğini, orada kendisi ile birlikte biri bayan 3 kişiyi gözaltına aldıklarını önce
Kalencik Karakoluna, oradan da Karlıova Jandarma Karakoluna götürüldüklerini, soğuk ve nemli bir yerde
tutulduklarını, köyde gözaltına alınma sırasında özellikle kadınları dövdüklerini gö
bırakıldıklarını, adlarına düzenlenen ifade tutanağı imzalarının taklit edilerek imzalandığını, doktor
muayenesinde Jandarma Karakol Komutanı yüzbaşının muayene esnasında orda durduğunu belirtti. (İHD
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güvenlik güçleri hakkında yasal işlemlerin başlatılması, basın açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında
olmasına rağmen polisin müdahalesi hukuka aykırı olduğunu belirterek görevini kötüye kullanan, darp eden
polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere derneğimizden hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD

0), Ömer Faruk Kök (1980) ve
NATO karşıtı basın açıklaması sonrası gözaltına alındıklarını,

rak yalın ayak sürekli ayakta bekletildiklerini, uykusuz bırakıldıklarını, kaba dayak, hakaret ve

1 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şeyhmus Kabadayı, şu beyanda bulundu: “1
Temmuz günü daha önce kardeşinin avukatlığını yaptığım Sait İşikli adındaki şahıs beni arayarak Çarşı
Karakolu’nda olduğunu ve polislerin kendisine hakaret ettiğini söyleyip kendisini savunmam için çağırdı.
Karakola geldiğimde görevli polise avukat olduğumu ve Sait İşikli adındaki şahısla görüşmek istediğimi

üşme odasının kapısına yakın bir yerde polisi beklerken, aşağıdan
müvekkilimin çığlıklarını duymam üzerine aşağıya nezarethanenin olduğu kata indim. Bir kısım görevli

rdüm ve duydum. Bilahare
iki avukat arkadaşımı aradım, geldiler. Müvekkilimin üzerindekileri çıkartmasını istedim.Vücudunda özellikle
göğüs ve sırtında işkence ve kötü muamele gördüğüne dair çok sayıda iz vardı. Saat 12:40’da müvekkilimin

tü muameleye ilişkin bilgileri içeren bir tutanak tanzim ettim. Bu tutanak, Av. Serhat Eren,
Av.Barış Yavuz ve Sait İşikli tarafından imza altına alınmıştır. Müvekkilim Çarşı Karakolu’nda işkence ve kötü

rme riski devam etmektedir.” (İHD Diyarbakır)

Cihan Şimşek (1984), Bülent Aydoğdu (1978), Fidan Hardal (1975), Ramazan Devrim Danış (1973),
Mahir Kaya (1982), Burcu Gümüş (1980), Ömer Faruk Kök (1980), Serpil Arslan (1974) ve Halil İbrahim

7 Temmuz tarihleri arasında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı
mağdurlar, 28 Haziran günü İstanbul’da yapılmakta olan NATO Zirvesi’ni protesto amacıyla Okmeydanı’nda bir

müdahale eden polisin kendilerine aşırı şiddet kullanarak
dövdüğünü, yüzlerine biber gazı sıkıldığını, coplarla feci şekilde dövüldüklerini, yaralanmalarına rağmen
gözaltına alındıklarını, gözaltına alındıkları anda da şiddete maruz kaldıklarını, aşırı dayaktan bayıldıklarını
ancak hastaneye götürülmediklerini, gözaltında kendilerine küfür ve hakaretler edildiğini, haksız suçlamalara

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz (1980); 29 Ağustos günü İstanbul
Galatasaray önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı sırada 15 kadar robocop ve sivil polis tarafından

llikle iç organlarına vurulmak suretiyle işkenceye maruz kaldığını
belirtmiştir. Her tarafı kan içinde kalması nedeniyle yüzüne yemeni örtülerek elleri arkadan kelepçeli vaziyette

çarpıldığını söyledi. Terörle Mücadele
Şubesi polislerine teslim edilen Evren Barış, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet’te kelepçeleri
çözülmeden polislere ait kantine konulmuş ve saatlerce kantinde kelepçeli vaziyette tutuldu. Vatan TMŞ’den
gelen 3 sivil polis, kendisine ait olmayan çanta içindekileri kabul etmesini istemiştir. Çantayı kabul etmeyen
Yavuz, tekme ve yumruk ile dövüldüğünü, sağlık durumu bozulunca polislerin telaşlanarak emniyette bulunan

r . ölecek ,başınıza bela alacaksınız” denilmiştir. Bunun üzerine polisler

3 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda Şerif Oğur; 1 Temmuz günü Karlıova Jandarma
Karakolu Komutanı Yüzbaşı rütbeli kişinin emrindeki güvenlik güçleri tarafından köyün sabah saatlerinden
itibaren ablukaya alındığını, köy meydanında bir kalabalığın oluştuğunu gördüğünü, olayın ne olduğunu

endisi ile birlikte biri bayan 3 kişiyi gözaltına aldıklarını önce
Kalencik Karakoluna, oradan da Karlıova Jandarma Karakoluna götürüldüklerini, soğuk ve nemli bir yerde
tutulduklarını, köyde gözaltına alınma sırasında özellikle kadınları dövdüklerini gözaltı süresince aç
bırakıldıklarını, adlarına düzenlenen ifade tutanağı imzalarının taklit edilerek imzalandığını, doktor
muayenesinde Jandarma Karakol Komutanı yüzbaşının muayene esnasında orda durduğunu belirtti. (İHD
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Ebubekir Gezer
5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ebubekir Gezer (1987), 4 Temmuz günü
Özgür Toplum Partisi’nin İl Binası’nın önünde Abdullah Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan basın
açıklamasına katıldığını, basın açıklaması sırasında polisin hiç
müdahale ettiğini, copla yüzene vurulması sonucu sol kaşının patladığını, buna rağmen kelepçelendiğini ve
yüzüne sprey sıkıldığını, götürüldüğü hastanede doktora balkondan düştüğünün söylendiğini, “hayır beni
dövdü” demesi üzerine doktorun gözü önünde tekrar dövüldüğünü, götürüldüğü tuvalette yüzünün tuvalet
fırçasıyla yıkandığını, buradan götürüldüğü TMŞ’nde sürekli olarak küfür edildiğini, yaşım küçük olduğu için
Fatih Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na
belirtti. (İHD İstanbul)

Abdurrahim Kıvanç
7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Kıvanç (1985), 12 Haziran günü Gazi
mahallesi İsmetpaşa caddesinde yapılan
tekme, tokat ve yumruklarla yüzüne, göğsüne ve sırtına vurduklarını, götürüldüğü TMŞ’de sorgu esnasında kaba
dayak ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, uykusuz bırakıldığını belirtti.

Yusuf Öztür
8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
karakolu tarafından gözaltına alındığını, karakolda 48 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltı süresi boyunca copla
dayak atıldığını ve aldığı darbelerden dolayı 19 gün iş görmez raporu aldığını belirtti. (İHD Adana)

Mehmet Can
8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Mehmet Can, Kozan gazi jandarma karakolu
tarafından bir cinayetle ilgili gözaltına alındığını, gözaltın
olmadığı için kendisine zorla bir kağıda parmak bastırıldığı belirtti. (İHD Adana)

Hasan Önder
10 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hasan Önder (1990); 9 Temmuz günü teyzesini
ziyarete gittiğini bu sırada terasta bulunan teyzesinin oğlu Ömer Bilgin’in güvercininin karşı evin terasına
konduğunu gidip almasını istediğini, kendisi gidip güvercini alarak döndüğü esnada geçmekte olan bir polis
aracının durduğunu ve güvercinler elindeyken pol
suçlandığını ve polis otosuna alındığını, Önder, “bakın teyzemin evi şurası, inanmıyorsanız gidip onlara soralım”
demesine rağmen, polislerin kendisini araç içinde dövdüklerini belirtmiştir. Basm
götürülen Hasan Önder, karakolda da işkence yapıldığını, tekrar polis aracına bindirip ailesine teslim edilmek
üzere geri götürüldüğünde, araç içerisinde tekrar dövüldüğünü ve polisler “eğer bizim sana işkence yaptığımızı
söylersen aileni öldürürüz sana da 30 yıl hapis cezası veririz.” denilerek tehdit edilmiştir. Eniştesinin evinin
önünde polis aracından indirilen Önder , polisler teyzesine “ çocuklarla kavga ediyordu, biz onu çocuklardan
kurtardık alıp size getirdik” diyerek
olmadığını sorduğunda ise Önder, polis tarafından tehdit edildiği için sesini çıkartmamıştır. Polisler ayrıldıktan
sonra H.Ö., işkence gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemiş, daha sonr
burada işkence gördüğünü söylediğinde görevli polisler kendilerine bağırarak, “ Bizde olmadı. Fuar Asayişte”
olduklarını söyleyerek, karakoldan kovulmuşlardır. Bunun üzerine önce Alsancak Devlet Hastanesi’ne
giderek rapor alınmış, ardından da Fuar Asayiş’e gitmişlerdir. Asayiş’te “ Bu iki memur bize bağlı, davadan
vazgeçin, olanlar olmuş.” denilmiştir.

Memduh Aşkan
13 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Memduh Aşkan (1988); 12 Temmu
gelen arkadaşını gezdirirken gözaltına alındığını, alınırken ve emniyette kaba dayak ve kötü muamele
gördüğünü belirtti. (İHD Van)(İHD Van

Murat Kalbişen
18 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulu
gazetesi dağıttığı sırada hakkında ihbar olduğu iddiasıyla, iki sivil polis tarafından durdurulmuş ve sırtında
bulunan çantasını açması istenilmiştir. Kalbişen çantasını açmayarak, bunun yasal olmadığını
Polisler tarafından zor kullanılarak çantasının askıları kopartılmış, çantada bulunan “Bir Halkı Savunuyorum”
adlı iki adet kitap gasp edilerek, “bunları satıp parasını dağa gönderiyorsun” iddiasında bulunan polisler,
toplanan kalabalık içerisinde kendisine, onur kırıcı ve aşağılayıcı sözler söylemiştir. Ardından sivil polis aracına
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nü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ebubekir Gezer (1987), 4 Temmuz günü
Özgür Toplum Partisi’nin İl Binası’nın önünde Abdullah Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan basın
açıklamasına katıldığını, basın açıklaması sırasında polisin hiçbir uyarıda bulunmadan gaz ve copla kendilerine
müdahale ettiğini, copla yüzene vurulması sonucu sol kaşının patladığını, buna rağmen kelepçelendiğini ve
yüzüne sprey sıkıldığını, götürüldüğü hastanede doktora balkondan düştüğünün söylendiğini, “hayır beni
dövdü” demesi üzerine doktorun gözü önünde tekrar dövüldüğünü, götürüldüğü tuvalette yüzünün tuvalet
fırçasıyla yıkandığını, buradan götürüldüğü TMŞ’nde sürekli olarak küfür edildiğini, yaşım küçük olduğu için
Fatih Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na gönderildiğini ve çıkarıldığı Savcılık tarafından serbest bırakıldığın

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Kıvanç (1985), 12 Haziran günü Gazi
mahallesi İsmetpaşa caddesinde yapılan NATO karşıtı etkinlik sırasında yolda gözaltına alındığını, polislerin
tekme, tokat ve yumruklarla yüzüne, göğsüne ve sırtına vurduklarını, götürüldüğü TMŞ’de sorgu esnasında kaba
dayak ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, uykusuz bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
karakolu tarafından gözaltına alındığını, karakolda 48 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltı süresi boyunca copla

ve aldığı darbelerden dolayı 19 gün iş görmez raporu aldığını belirtti. (İHD Adana)

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Mehmet Can, Kozan gazi jandarma karakolu
tarafından bir cinayetle ilgili gözaltına alındığını, gözaltında kendisine işkence yapıldığını, okuma yazması
olmadığı için kendisine zorla bir kağıda parmak bastırıldığı belirtti. (İHD Adana)

10 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hasan Önder (1990); 9 Temmuz günü teyzesini
ni bu sırada terasta bulunan teyzesinin oğlu Ömer Bilgin’in güvercininin karşı evin terasına

konduğunu gidip almasını istediğini, kendisi gidip güvercini alarak döndüğü esnada geçmekte olan bir polis
aracının durduğunu ve güvercinler elindeyken polisler “bu güvercinleri nereden aldın, çaldın değil mi” diye
suçlandığını ve polis otosuna alındığını, Önder, “bakın teyzemin evi şurası, inanmıyorsanız gidip onlara soralım”
demesine rağmen, polislerin kendisini araç içinde dövdüklerini belirtmiştir. Basmane Polis Karakolu’na
götürülen Hasan Önder, karakolda da işkence yapıldığını, tekrar polis aracına bindirip ailesine teslim edilmek
üzere geri götürüldüğünde, araç içerisinde tekrar dövüldüğünü ve polisler “eğer bizim sana işkence yaptığımızı

aileni öldürürüz sana da 30 yıl hapis cezası veririz.” denilerek tehdit edilmiştir. Eniştesinin evinin
önünde polis aracından indirilen Önder , polisler teyzesine “ çocuklarla kavga ediyordu, biz onu çocuklardan
kurtardık alıp size getirdik” diyerek tutanak imzalatılmak istenmiş, eniştesi kendisine bunların doğru olup
olmadığını sorduğunda ise Önder, polis tarafından tehdit edildiği için sesini çıkartmamıştır. Polisler ayrıldıktan
sonra H.Ö., işkence gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemiş, daha sonra eniştesiyle karakola giderek H.Ö’in
burada işkence gördüğünü söylediğinde görevli polisler kendilerine bağırarak, “ Bizde olmadı. Fuar Asayişte”
olduklarını söyleyerek, karakoldan kovulmuşlardır. Bunun üzerine önce Alsancak Devlet Hastanesi’ne

rek rapor alınmış, ardından da Fuar Asayiş’e gitmişlerdir. Asayiş’te “ Bu iki memur bize bağlı, davadan
vazgeçin, olanlar olmuş.” denilmiştir. (11.07.2004-DİHA)

13 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Memduh Aşkan (1988); 12 Temmu
gelen arkadaşını gezdirirken gözaltına alındığını, alınırken ve emniyette kaba dayak ve kötü muamele
gördüğünü belirtti. (İHD Van)(İHD Van-14.07.2004/Ülkede Özgür Gündem)

18 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Murat Kalbişen(1987); Aydın’da Özgür Gündem
gazetesi dağıttığı sırada hakkında ihbar olduğu iddiasıyla, iki sivil polis tarafından durdurulmuş ve sırtında
bulunan çantasını açması istenilmiştir. Kalbişen çantasını açmayarak, bunun yasal olmadığını
Polisler tarafından zor kullanılarak çantasının askıları kopartılmış, çantada bulunan “Bir Halkı Savunuyorum”
adlı iki adet kitap gasp edilerek, “bunları satıp parasını dağa gönderiyorsun” iddiasında bulunan polisler,

isinde kendisine, onur kırıcı ve aşağılayıcı sözler söylemiştir. Ardından sivil polis aracına
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nü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ebubekir Gezer (1987), 4 Temmuz günü
Özgür Toplum Partisi’nin İl Binası’nın önünde Abdullah Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan basın

bir uyarıda bulunmadan gaz ve copla kendilerine
müdahale ettiğini, copla yüzene vurulması sonucu sol kaşının patladığını, buna rağmen kelepçelendiğini ve
yüzüne sprey sıkıldığını, götürüldüğü hastanede doktora balkondan düştüğünün söylendiğini, “hayır beni polis
dövdü” demesi üzerine doktorun gözü önünde tekrar dövüldüğünü, götürüldüğü tuvalette yüzünün tuvalet
fırçasıyla yıkandığını, buradan götürüldüğü TMŞ’nde sürekli olarak küfür edildiğini, yaşım küçük olduğu için

gönderildiğini ve çıkarıldığı Savcılık tarafından serbest bırakıldığın

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Kıvanç (1985), 12 Haziran günü Gazi
NATO karşıtı etkinlik sırasında yolda gözaltına alındığını, polislerin

tekme, tokat ve yumruklarla yüzüne, göğsüne ve sırtına vurduklarını, götürüldüğü TMŞ’de sorgu esnasında kaba
(İHD İstanbul)

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
karakolu tarafından gözaltına alındığını, karakolda 48 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltı süresi boyunca copla

ve aldığı darbelerden dolayı 19 gün iş görmez raporu aldığını belirtti. (İHD Adana)

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Mehmet Can, Kozan gazi jandarma karakolu
da kendisine işkence yapıldığını, okuma yazması

10 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hasan Önder (1990); 9 Temmuz günü teyzesini
ni bu sırada terasta bulunan teyzesinin oğlu Ömer Bilgin’in güvercininin karşı evin terasına

konduğunu gidip almasını istediğini, kendisi gidip güvercini alarak döndüğü esnada geçmekte olan bir polis
isler “bu güvercinleri nereden aldın, çaldın değil mi” diye

suçlandığını ve polis otosuna alındığını, Önder, “bakın teyzemin evi şurası, inanmıyorsanız gidip onlara soralım”
ane Polis Karakolu’na

götürülen Hasan Önder, karakolda da işkence yapıldığını, tekrar polis aracına bindirip ailesine teslim edilmek
üzere geri götürüldüğünde, araç içerisinde tekrar dövüldüğünü ve polisler “eğer bizim sana işkence yaptığımızı

aileni öldürürüz sana da 30 yıl hapis cezası veririz.” denilerek tehdit edilmiştir. Eniştesinin evinin
önünde polis aracından indirilen Önder , polisler teyzesine “ çocuklarla kavga ediyordu, biz onu çocuklardan

tutanak imzalatılmak istenmiş, eniştesi kendisine bunların doğru olup
olmadığını sorduğunda ise Önder, polis tarafından tehdit edildiği için sesini çıkartmamıştır. Polisler ayrıldıktan

a eniştesiyle karakola giderek H.Ö’in
burada işkence gördüğünü söylediğinde görevli polisler kendilerine bağırarak, “ Bizde olmadı. Fuar Asayişte”
olduklarını söyleyerek, karakoldan kovulmuşlardır. Bunun üzerine önce Alsancak Devlet Hastanesi’ne

rek rapor alınmış, ardından da Fuar Asayiş’e gitmişlerdir. Asayiş’te “ Bu iki memur bize bağlı, davadan

13 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Memduh Aşkan (1988); 12 Temmuz günü İzmir’den
gelen arkadaşını gezdirirken gözaltına alındığını, alınırken ve emniyette kaba dayak ve kötü muamele

nan Murat Kalbişen(1987); Aydın’da Özgür Gündem
gazetesi dağıttığı sırada hakkında ihbar olduğu iddiasıyla, iki sivil polis tarafından durdurulmuş ve sırtında
bulunan çantasını açması istenilmiştir. Kalbişen çantasını açmayarak, bunun yasal olmadığını söylemiştir.
Polisler tarafından zor kullanılarak çantasının askıları kopartılmış, çantada bulunan “Bir Halkı Savunuyorum”
adlı iki adet kitap gasp edilerek, “bunları satıp parasını dağa gönderiyorsun” iddiasında bulunan polisler,

isinde kendisine, onur kırıcı ve aşağılayıcı sözler söylemiştir. Ardından sivil polis aracına
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bindirilip, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Emniyet içerisinde kendisini gözaltına alan polislerden
birinin sürekli hakaretlerine maruz kalmıştır. Bir
saat tutulduktan sonra Hastaneye götürülerek, ardından da savcılığa sevk edilmiştir. İfadesinden sonra
bandrolsüz yayın bulundurduğu gerekçesiyle, 5 milyarlık tutanak imzalatılmış ve 10 gün içinde
istemiyle serbest bırakılmıştır.

Hasan Karahan
19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Hasan Karahan(1968), şu beyanda bulundu: “1 Nisan
günü Suluçem Jandarma Karakolu’na, epilepsi hastası olan çocuğuma yeşil kart almak için başvuruda
bulundum. Astsubay Oğuz Poyraz tarafından, DEHAP üyesi o
üzerime yürüyerek söylediği tehditlerine maruz kaldım.” (İHD Van)

Şükrü Duman
19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Şükrü Duman(1969), şu beyanda bulundu: “arazi ruhsatı
için Van Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum. Müdür Hüsnü Kaptan arazinin üzerinden yol
geçtiğini söyleyerek, evraklarımı yüzüme fırlatarak, hakarette bulundu.”(İHD Van)

Hazma Uzar
19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Av. Rıdvan Dalmış; Hazma Uza
başvurusu üzerine 17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğüne gidip, Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden ve
gözaltında olan Hazma Uzar ile görüştüğünü belirterek, ayakta duramayacak kadar bitkin olan Hazma Uzar’ın
şu beyanlarda bulunduğunu belirtti: “17 Temmuz günü sabah saatlerinde evime güvenlik kuvvetlerince baskın
yapıldı. Evimde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı silahlı militanlarla birlikte beni ve eşimi
gözaltına aldılar. Bana işkence yaptılar, silahlı militanları farklı
(İHD Diyarbakır).

Atilla Temiz
20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Atilla Temiz (1976), 19 Temmuz günü
Cihangir’de semtinde oturan arkadaşının evine gittiğini, arkadaşıyla
polislerin ellerimi kelepçeleyerek kendisini minibüse bindirdiğini, kelepçeyi çıkarmaları için bağırınca yüzüne
ve vücuduna tekme ve yumruklarla vurmaya başladıklarını, götürüldüğü Beyoğlu Merkez Karakolu’nda 4 po
tarafından dövülmeye devam edildiğini, bunlardan ikisinin kendisini minibüste döven polisler olduğunu
belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Yaşar Akboğa(1978), Müşeher Ülker(1966), Neslihan Çoban, Zozan Akboğa(1990), Sultan İzra, Vesile
İnan, Azize Yiğit ve Fikriye Çetintaş
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda şu
beyanlarda bulundular: “19 Temmuz 2004 günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde
bulunan İş Bankası önünde yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ”
konulu basın açıklamasına katılmak istedik. Ancak güvenlik kuvvetlerinin şiddetli saldırısına uğradık. Bizi darp
ederek gözaltına aldılar. Küfür ve hakaretlerd
Orada ifadelerimiz alındı, aramızda hamile olan Yaşar Akboğa baygınlık geçirdi. Kaba dayak ve hakaretlere
maruz kaldık.”(İHD Diyarbakır)

Resul Erkuş(1955), Abdulaziz Dayan(1966), Fevzi Ayaz (1
(1967), Veysi Erdem (1959), Zeydin Yalçın (1972), M.Haluk İnan (1966) ve M.Nuri Tanrıkulu (1951)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; 19
Temmuz günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ” konulu basın açıklamasına
katıldıklarını; ancak güvenlik kuvvetlerinin açıklamaya müdahale
aldıklarını belirttiler. Gözaltında kaba dayağa, hakarete ve küfre maruz kaldıklarını belirten söz konusu kişiler,
vücutlarının değişik yerlerinden yara aldıklarını da bildirdiler. (İHD Diyarbakır)

Bülent Yıldız
22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Yıldız, Şişli’de seyyar satıcılık yaptığını, 22
Temmuz günü polislerin kendisiyle aynı işi yapan kardeşi Yunus Yıldız’ı gözaltına alarak Şişli Karakolu’na
götürdüğünü öğrendiğini, bunun üz
orada bulunduğunu inkar ettiğini, kardeşinin çığlıklarını duymalarına rağmen içeri girmesine ve kardeşini
görmesine izin verilmediğini, polislerle tartıştığını, kapıda içeri girmek i
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bindirilip, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Emniyet içerisinde kendisini gözaltına alan polislerden
birinin sürekli hakaretlerine maruz kalmıştır. Bir süre sonra Çocuk Büro Amirliği’ne götürülmüş, yaklaşık üç
saat tutulduktan sonra Hastaneye götürülerek, ardından da savcılığa sevk edilmiştir. İfadesinden sonra
bandrolsüz yayın bulundurduğu gerekçesiyle, 5 milyarlık tutanak imzalatılmış ve 10 gün içinde

19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Hasan Karahan(1968), şu beyanda bulundu: “1 Nisan
günü Suluçem Jandarma Karakolu’na, epilepsi hastası olan çocuğuma yeşil kart almak için başvuruda
bulundum. Astsubay Oğuz Poyraz tarafından, DEHAP üyesi olduğum için hakarete uğradım ve küfürlerle
üzerime yürüyerek söylediği tehditlerine maruz kaldım.” (İHD Van)

19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Şükrü Duman(1969), şu beyanda bulundu: “arazi ruhsatı
ürlüğü’ne başvuruda bulundum. Müdür Hüsnü Kaptan arazinin üzerinden yol

geçtiğini söyleyerek, evraklarımı yüzüme fırlatarak, hakarette bulundu.”(İHD Van)

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Av. Rıdvan Dalmış; Hazma Uza
başvurusu üzerine 17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğüne gidip, Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden ve
gözaltında olan Hazma Uzar ile görüştüğünü belirterek, ayakta duramayacak kadar bitkin olan Hazma Uzar’ın

irtti: “17 Temmuz günü sabah saatlerinde evime güvenlik kuvvetlerince baskın
yapıldı. Evimde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı silahlı militanlarla birlikte beni ve eşimi
gözaltına aldılar. Bana işkence yaptılar, silahlı militanları farklı odalara alıp sorgularken işkence yapıyordular”

20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Atilla Temiz (1976), 19 Temmuz günü
Cihangir’de semtinde oturan arkadaşının evine gittiğini, arkadaşıyla tartışınca evin camlarını kırdığını, gelen
polislerin ellerimi kelepçeleyerek kendisini minibüse bindirdiğini, kelepçeyi çıkarmaları için bağırınca yüzüne
ve vücuduna tekme ve yumruklarla vurmaya başladıklarını, götürüldüğü Beyoğlu Merkez Karakolu’nda 4 po
tarafından dövülmeye devam edildiğini, bunlardan ikisinin kendisini minibüste döven polisler olduğunu
belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Yaşar Akboğa(1978), Müşeher Ülker(1966), Neslihan Çoban, Zozan Akboğa(1990), Sultan İzra, Vesile
İnan, Azize Yiğit ve Fikriye Çetintaş
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda şu
beyanlarda bulundular: “19 Temmuz 2004 günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde

kası önünde yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ”
konulu basın açıklamasına katılmak istedik. Ancak güvenlik kuvvetlerinin şiddetli saldırısına uğradık. Bizi darp
ederek gözaltına aldılar. Küfür ve hakaretlerde bulunuyorlardı. Bizi Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürdüler.
Orada ifadelerimiz alındı, aramızda hamile olan Yaşar Akboğa baygınlık geçirdi. Kaba dayak ve hakaretlere

Resul Erkuş(1955), Abdulaziz Dayan(1966), Fevzi Ayaz (1971), Mazlum Öncel (1974), M.Şerif Mete
(1967), Veysi Erdem (1959), Zeydin Yalçın (1972), M.Haluk İnan (1966) ve M.Nuri Tanrıkulu (1951)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; 19

Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ” konulu basın açıklamasına
katıldıklarını; ancak güvenlik kuvvetlerinin açıklamaya müdahale ettiklerini ve kendilerini döverek gözaltına
aldıklarını belirttiler. Gözaltında kaba dayağa, hakarete ve küfre maruz kaldıklarını belirten söz konusu kişiler,
vücutlarının değişik yerlerinden yara aldıklarını da bildirdiler. (İHD Diyarbakır)

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Yıldız, Şişli’de seyyar satıcılık yaptığını, 22
Temmuz günü polislerin kendisiyle aynı işi yapan kardeşi Yunus Yıldız’ı gözaltına alarak Şişli Karakolu’na
götürdüğünü öğrendiğini, bunun üzerine karakola giderek kardeşini görmek istediğini, polislerin kardeşinin
orada bulunduğunu inkar ettiğini, kardeşinin çığlıklarını duymalarına rağmen içeri girmesine ve kardeşini
görmesine izin verilmediğini, polislerle tartıştığını, kapıda içeri girmek için konuşurken bir komiserin kendisine
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bindirilip, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Emniyet içerisinde kendisini gözaltına alan polislerden
süre sonra Çocuk Büro Amirliği’ne götürülmüş, yaklaşık üç

saat tutulduktan sonra Hastaneye götürülerek, ardından da savcılığa sevk edilmiştir. İfadesinden sonra
bandrolsüz yayın bulundurduğu gerekçesiyle, 5 milyarlık tutanak imzalatılmış ve 10 gün içinde ödemesi

19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Hasan Karahan(1968), şu beyanda bulundu: “1 Nisan
günü Suluçem Jandarma Karakolu’na, epilepsi hastası olan çocuğuma yeşil kart almak için başvuruda

lduğum için hakarete uğradım ve küfürlerle

19 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Şükrü Duman(1969), şu beyanda bulundu: “arazi ruhsatı
ürlüğü’ne başvuruda bulundum. Müdür Hüsnü Kaptan arazinin üzerinden yol

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Av. Rıdvan Dalmış; Hazma Uzar’ın ailesinin
başvurusu üzerine 17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğüne gidip, Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden ve
gözaltında olan Hazma Uzar ile görüştüğünü belirterek, ayakta duramayacak kadar bitkin olan Hazma Uzar’ın

irtti: “17 Temmuz günü sabah saatlerinde evime güvenlik kuvvetlerince baskın
yapıldı. Evimde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı silahlı militanlarla birlikte beni ve eşimi

odalara alıp sorgularken işkence yapıyordular”

20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Atilla Temiz (1976), 19 Temmuz günü
tartışınca evin camlarını kırdığını, gelen

polislerin ellerimi kelepçeleyerek kendisini minibüse bindirdiğini, kelepçeyi çıkarmaları için bağırınca yüzüne
ve vücuduna tekme ve yumruklarla vurmaya başladıklarını, götürüldüğü Beyoğlu Merkez Karakolu’nda 4 polis
tarafından dövülmeye devam edildiğini, bunlardan ikisinin kendisini minibüste döven polisler olduğunu

Yaşar Akboğa(1978), Müşeher Ülker(1966), Neslihan Çoban, Zozan Akboğa(1990), Sultan İzra, Vesile

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda şu
beyanlarda bulundular: “19 Temmuz 2004 günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde

kası önünde yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ”
konulu basın açıklamasına katılmak istedik. Ancak güvenlik kuvvetlerinin şiddetli saldırısına uğradık. Bizi darp

e bulunuyorlardı. Bizi Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürdüler.
Orada ifadelerimiz alındı, aramızda hamile olan Yaşar Akboğa baygınlık geçirdi. Kaba dayak ve hakaretlere

971), Mazlum Öncel (1974), M.Şerif Mete
(1967), Veysi Erdem (1959), Zeydin Yalçın (1972), M.Haluk İnan (1966) ve M.Nuri Tanrıkulu (1951)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 21 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; 19

Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto ” konulu basın açıklamasına

ettiklerini ve kendilerini döverek gözaltına
aldıklarını belirttiler. Gözaltında kaba dayağa, hakarete ve küfre maruz kaldıklarını belirten söz konusu kişiler,

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Yıldız, Şişli’de seyyar satıcılık yaptığını, 22
Temmuz günü polislerin kendisiyle aynı işi yapan kardeşi Yunus Yıldız’ı gözaltına alarak Şişli Karakolu’na

erine karakola giderek kardeşini görmek istediğini, polislerin kardeşinin
orada bulunduğunu inkar ettiğini, kardeşinin çığlıklarını duymalarına rağmen içeri girmesine ve kardeşini

çin konuşurken bir komiserin kendisine
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küfür ederek gözaltına aldığını ve gözaltında kendisini dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD
İstanbul)

İsmail Sürer
22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Sürer (1950), 21 Temmuz
saldırıya uğraması sonucu şikayet için gittiği Maltepe Polis Karakolu’nda görevli polislerin hakaretine ve
dayağına maruz kaldığını beyan ederek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Yılmaz Öztürk
26 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazı
Fethiye ilçesinde gece saat 03.00 sularında Zambi Bar’a isimli yere girmek istediğini, giriş ücreti nedeniyle
kapıdaki görevliler ile tartışması sonrası olay yerine gelen jandarma tarafından karanlı
bir uzman çavuşun küfür ederek kendisini tekme ve tokatla dövdüğünü, daha sonra askerlere “bu şerefsizi alın
götürün, içeri atın” dediğini, götürüldüğü Jandarma Karakolu’nda sabaha kadar uyutulmadığını, daha sonra
götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi’nde yüzünde ve gözünde morarmalar olmasına rağmen “sağlamdır”
raporu verildiğini, “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla sevk edildiği Mahkeme tarafından serbest
bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Mahmut Filiz
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz, DEHAP Gençlik Kolları’nda
çalıştığını, Şişli’de bulunan parti binasından 22 Temmuz günü ayrıldıktan sonra gözaltına alındığım, Şişli
Emniyet Müdürlüğü TMŞ’ne götürüldüğünü, dört gün gözaltında tutuld
hiç uyutulmadığını, sürekli olarak psikolojik baskı uygulandığını, avukatları ile görüştürülmediğini, kendisine ve
değerlerine küfür ve hakaretler edildiğini, tekme ve tokatla devamlı olarak dayak atıldığını belirtti
İstanbul)

Barış Başak
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Barış Başak (1979), 22 Temmuz günü Şişli
yönüne gitmek üzere otobüs durağında beklediği sırada polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak
TMŞ’ne götürüldüğünü, gözaltında tutulduğu dört gün boyunca uyutulmadığını, sürekli olarak sorgulandığını,
sorgu sırasında tekme ve tokatla dövüldüğünü, küfür ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Abdullah Gündoğdu
Hediye Gündoğdu, 30 Temmuz gün
Temmuz günü sivil ve resmi giyimli polislerin evine baskın düzenlediğini, kendisini hamile olduğu halde dışarı
çıkardıklarını ve evde arama yaptıklarını, eşi Abdullah Gündoğdu’nun (30)
hakaret ve sözlü tacizlere maruz kaldığını, eşini gözaltına alındığını belirterek yardım talebinde bulundu.
Müdahil avukatı A. Hakim Gider gözaltına alınan kişilerin ailelerinin talebi doğrultusunda sanıkların
savunmalarını üstlenmek üzere 1 Ağustos günü saat:10.00’da Pervari ilçesi Emniyet Müdürlüğüne gittiğini
belirterek şu beyanda bulundu: “İlk önce Abdullah Gündoğdu odaya getirildi. Akları konusunda hiçbir bilgi
verilmediği bir belgenin de okutulmadan kendisine imzalatıld
söylemesi üzerine haklarını kendisine hatırlattım. Cumartesi günü öğleden beri kendisine hiç yemek ve su
verilmediğini ayrıca 2 Saat 30 Dakika aralıksız üzerinin çırılçıplak soyularak tazyikli su sıkıldığını,
suyun böbreklerine sıkıldığını ve halen böbreklerinin ağrıdığını, testislerinin sıkıldığını ve kaba dayağa maruz
kaldığını beyan etmiştir. Sanıklarda İhsan Gülmak çok tedirgindi görüşmeyi hemen sona erdirme çabasındaydı.
Her halinden tehdit edildiği görülüyordu. Bu sanığa da hakları hatırlatılmamıştı. Kendisine kötü muamelede
bulunulmadığını söylemesine rağmen davranışlarından korktuğu için bunu dile getiremediği anlaşılmaktaydı.
Tahsin Atak isimli sanık da çok tedirgindi ve korkutulduğu davran
hatırlatılmayan ve okutulmayan haklarını hatırlattım. Kedisine yemek verilmediğini fakat kendisine kötü
muamelenin de olmadığını söyledi. Ama bunları anlatırken ağlayacak hale geldi ve durumu çok kötüydü.
Görüşmeler bittikten sonra odadan çıktığımda şüpheli Abdullah Gündoğdu’ nun salonda esas duruşta ayakta
bekletildiğini gördüm. Durumu gören polisler telaşlanarak onu nezarethaneye götürdüler. Abdullah sırf kendisine
yapılan işkenceyi anlattığı için ceza verilmişti ve bunu
hayatından endişe duymaya başladım” dedi. (İHD SİİRT ŞUBESİ
Gazetesi)

Şerif Daşdemir
30 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuran Şerif Daşdemir (Hülya
Çengelköy’de gece saatlerinde yolda yürürken polislerin kendisine “ibne, burada ne arıyorsun” diyerek hakaret
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küfür ederek gözaltına aldığını ve gözaltında kendisini dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Sürer (1950), 21 Temmuz
saldırıya uğraması sonucu şikayet için gittiği Maltepe Polis Karakolu’nda görevli polislerin hakaretine ve
dayağına maruz kaldığını beyan ederek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

26 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Yılmaz Öztürk (1973), 23 Temmuz günü
Fethiye ilçesinde gece saat 03.00 sularında Zambi Bar’a isimli yere girmek istediğini, giriş ücreti nedeniyle
kapıdaki görevliler ile tartışması sonrası olay yerine gelen jandarma tarafından karanlık bir yere götürüldüğünü,
bir uzman çavuşun küfür ederek kendisini tekme ve tokatla dövdüğünü, daha sonra askerlere “bu şerefsizi alın
götürün, içeri atın” dediğini, götürüldüğü Jandarma Karakolu’nda sabaha kadar uyutulmadığını, daha sonra

iye Devlet Hastanesi’nde yüzünde ve gözünde morarmalar olmasına rağmen “sağlamdır”
raporu verildiğini, “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla sevk edildiği Mahkeme tarafından serbest

İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz, DEHAP Gençlik Kolları’nda
çalıştığını, Şişli’de bulunan parti binasından 22 Temmuz günü ayrıldıktan sonra gözaltına alındığım, Şişli
Emniyet Müdürlüğü TMŞ’ne götürüldüğünü, dört gün gözaltında tutulduğunu, gözaltında tutulduğu süre içinde
hiç uyutulmadığını, sürekli olarak psikolojik baskı uygulandığını, avukatları ile görüştürülmediğini, kendisine ve
değerlerine küfür ve hakaretler edildiğini, tekme ve tokatla devamlı olarak dayak atıldığını belirtti

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Barış Başak (1979), 22 Temmuz günü Şişli
yönüne gitmek üzere otobüs durağında beklediği sırada polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak

götürüldüğünü, gözaltında tutulduğu dört gün boyunca uyutulmadığını, sürekli olarak sorgulandığını,
sorgu sırasında tekme ve tokatla dövüldüğünü, küfür ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Hediye Gündoğdu, 30 Temmuz günü İHD Siirt şubesine Pervari ilçesinden telefonla yaptığı başvuruda, 30
Temmuz günü sivil ve resmi giyimli polislerin evine baskın düzenlediğini, kendisini hamile olduğu halde dışarı
çıkardıklarını ve evde arama yaptıklarını, eşi Abdullah Gündoğdu’nun (30) eve geldir gelmez dövüldüğünü,
hakaret ve sözlü tacizlere maruz kaldığını, eşini gözaltına alındığını belirterek yardım talebinde bulundu.
Müdahil avukatı A. Hakim Gider gözaltına alınan kişilerin ailelerinin talebi doğrultusunda sanıkların

üstlenmek üzere 1 Ağustos günü saat:10.00’da Pervari ilçesi Emniyet Müdürlüğüne gittiğini
belirterek şu beyanda bulundu: “İlk önce Abdullah Gündoğdu odaya getirildi. Akları konusunda hiçbir bilgi
verilmediği bir belgenin de okutulmadan kendisine imzalatıldığı ve bir örneğinin kendisine verilmediğini
söylemesi üzerine haklarını kendisine hatırlattım. Cumartesi günü öğleden beri kendisine hiç yemek ve su
verilmediğini ayrıca 2 Saat 30 Dakika aralıksız üzerinin çırılçıplak soyularak tazyikli su sıkıldığını,
suyun böbreklerine sıkıldığını ve halen böbreklerinin ağrıdığını, testislerinin sıkıldığını ve kaba dayağa maruz
kaldığını beyan etmiştir. Sanıklarda İhsan Gülmak çok tedirgindi görüşmeyi hemen sona erdirme çabasındaydı.

diği görülüyordu. Bu sanığa da hakları hatırlatılmamıştı. Kendisine kötü muamelede
bulunulmadığını söylemesine rağmen davranışlarından korktuğu için bunu dile getiremediği anlaşılmaktaydı.
Tahsin Atak isimli sanık da çok tedirgindi ve korkutulduğu davranışlarından anlaşılıyordu. Buna da
hatırlatılmayan ve okutulmayan haklarını hatırlattım. Kedisine yemek verilmediğini fakat kendisine kötü
muamelenin de olmadığını söyledi. Ama bunları anlatırken ağlayacak hale geldi ve durumu çok kötüydü.

ten sonra odadan çıktığımda şüpheli Abdullah Gündoğdu’ nun salonda esas duruşta ayakta
bekletildiğini gördüm. Durumu gören polisler telaşlanarak onu nezarethaneye götürdüler. Abdullah sırf kendisine
yapılan işkenceyi anlattığı için ceza verilmişti ve bunu tüm açıklığıyla gördüm. Özellikle bu şüphelinin
hayatından endişe duymaya başladım” dedi. (İHD SİİRT ŞUBESİ – 3 Ağustos 2004 Ülkede Özgür Gündem

30 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuran Şerif Daşdemir (Hülya-1970), 27 Temmuz
Çengelköy’de gece saatlerinde yolda yürürken polislerin kendisine “ibne, burada ne arıyorsun” diyerek hakaret
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küfür ederek gözaltına aldığını ve gözaltında kendisini dövdüğünü belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Sürer (1950), 21 Temmuz günü bıçaklı
saldırıya uğraması sonucu şikayet için gittiği Maltepe Polis Karakolu’nda görevli polislerin hakaretine ve

lı başvuruda bulunan Yılmaz Öztürk (1973), 23 Temmuz günü
Fethiye ilçesinde gece saat 03.00 sularında Zambi Bar’a isimli yere girmek istediğini, giriş ücreti nedeniyle

k bir yere götürüldüğünü,
bir uzman çavuşun küfür ederek kendisini tekme ve tokatla dövdüğünü, daha sonra askerlere “bu şerefsizi alın
götürün, içeri atın” dediğini, götürüldüğü Jandarma Karakolu’nda sabaha kadar uyutulmadığını, daha sonra

iye Devlet Hastanesi’nde yüzünde ve gözünde morarmalar olmasına rağmen “sağlamdır”
raporu verildiğini, “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla sevk edildiği Mahkeme tarafından serbest

İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz, DEHAP Gençlik Kolları’nda
çalıştığını, Şişli’de bulunan parti binasından 22 Temmuz günü ayrıldıktan sonra gözaltına alındığım, Şişli

uğunu, gözaltında tutulduğu süre içinde
hiç uyutulmadığını, sürekli olarak psikolojik baskı uygulandığını, avukatları ile görüştürülmediğini, kendisine ve
değerlerine küfür ve hakaretler edildiğini, tekme ve tokatla devamlı olarak dayak atıldığını belirtti. (İHD

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Barış Başak (1979), 22 Temmuz günü Şişli
yönüne gitmek üzere otobüs durağında beklediği sırada polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak

götürüldüğünü, gözaltında tutulduğu dört gün boyunca uyutulmadığını, sürekli olarak sorgulandığını,
sorgu sırasında tekme ve tokatla dövüldüğünü, küfür ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

ü İHD Siirt şubesine Pervari ilçesinden telefonla yaptığı başvuruda, 30
Temmuz günü sivil ve resmi giyimli polislerin evine baskın düzenlediğini, kendisini hamile olduğu halde dışarı

eve geldir gelmez dövüldüğünü,
hakaret ve sözlü tacizlere maruz kaldığını, eşini gözaltına alındığını belirterek yardım talebinde bulundu.
Müdahil avukatı A. Hakim Gider gözaltına alınan kişilerin ailelerinin talebi doğrultusunda sanıkların

üstlenmek üzere 1 Ağustos günü saat:10.00’da Pervari ilçesi Emniyet Müdürlüğüne gittiğini
belirterek şu beyanda bulundu: “İlk önce Abdullah Gündoğdu odaya getirildi. Akları konusunda hiçbir bilgi

ığı ve bir örneğinin kendisine verilmediğini
söylemesi üzerine haklarını kendisine hatırlattım. Cumartesi günü öğleden beri kendisine hiç yemek ve su
verilmediğini ayrıca 2 Saat 30 Dakika aralıksız üzerinin çırılçıplak soyularak tazyikli su sıkıldığını, özellikle
suyun böbreklerine sıkıldığını ve halen böbreklerinin ağrıdığını, testislerinin sıkıldığını ve kaba dayağa maruz
kaldığını beyan etmiştir. Sanıklarda İhsan Gülmak çok tedirgindi görüşmeyi hemen sona erdirme çabasındaydı.

diği görülüyordu. Bu sanığa da hakları hatırlatılmamıştı. Kendisine kötü muamelede
bulunulmadığını söylemesine rağmen davranışlarından korktuğu için bunu dile getiremediği anlaşılmaktaydı.

ışlarından anlaşılıyordu. Buna da
hatırlatılmayan ve okutulmayan haklarını hatırlattım. Kedisine yemek verilmediğini fakat kendisine kötü
muamelenin de olmadığını söyledi. Ama bunları anlatırken ağlayacak hale geldi ve durumu çok kötüydü.

ten sonra odadan çıktığımda şüpheli Abdullah Gündoğdu’ nun salonda esas duruşta ayakta
bekletildiğini gördüm. Durumu gören polisler telaşlanarak onu nezarethaneye götürdüler. Abdullah sırf kendisine

tüm açıklığıyla gördüm. Özellikle bu şüphelinin
3 Ağustos 2004 Ülkede Özgür Gündem

1970), 27 Temmuz günü
Çengelköy’de gece saatlerinde yolda yürürken polislerin kendisine “ibne, burada ne arıyorsun” diyerek hakaret
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ettiğini ve kendisini tekme ve tokatlarla dövdüğünü, 30 Temmuz günü de, durakta minibüs beklerken iki kişinin
kendisini zorla arabaya bindirmek istediğini, orada bulunan polislerin olaya müdahale etmediğini, polislerin
kendisini gözaltına alarak Göztepe Karakolu’na götürdüklerini, tekme ve tokatla dövdüklerini, kayıt dışı olarak
gözaltında tutularak sabah serbest bırakıldığını belirtti. (İHD İ

Fırat Demir
6 Ağustos günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Fırat Demir (1978), 7
Ağustos günü Diyarbakır Şehitlik Emniyet Büro Amirliği’nde görüşme yapan Av. Şeyhmus Kabadayı’ya şu
beyanda bulundu: “Gözaltına alındığımdan beri psikolojik baskı yapıyorlar. Sürekli kaba dayak atıyorlar.
Hayalarımı sıkıyorlar. Beni yere atarak üstüme çıkıyorlar. Söylediğim bütün isimler hayalidir. Çok
korkuyorum.” (İHD Diyarbakır)

Ayşe Gökkan
9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine
DEHAP yöneticisiyim. 6 Ağustos 2004 tarihinde Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin basın
açıklaması yapılacaktı. Ben de katılmak istedim. Güvenlik kuvvetlerince kitleye müdahale ed
açıklamasına katılmamız engellendi. Polisler benim boynumu kollarının arasına alarak 50 m kadar sürüklediler.
Arabaya bindirene kadar çok şiddetli kaba dayak attılar. Gözaltında tek kişilik hücrede kaldım. Haklarım bana
hatırlatılmadı. İhtiyaçlarım kısmen karşılandı. Küfür ve hakaretlere maruz kaldım.” (İHD Diyarbakır)

Bedrettin, Behçet, Selamettin, Kerem ve Cengiz Güngör
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir cinayet suçlaması nedeniyle 13 Ağustos günü gözaltına alınan Hamdi Güngör
ve Bedrettin Güngör’ün isimli yakınlarının gözaltı gerekçelerini öğrenmek için Akhisar Polis Karakolu'na giden
Behçet, Selamettin, Kerem ve Cengiz Güngör, burada "Getirin içerden copları demirleri" diyen başkomiser ve
bir grup polisin saldırısı sonucu dövüldü. Daha sonra
edilmekle tehdit edilirken, sanıklar "kaza geçirdiler" denilerek hastaneye sevk edildi ve hastane de bu yönlü
rapor verdi. Bedrettin ve Hamdi Güngör ise, 17 Ağustos günü cinayetin azmettiricisi Ahmet Ça
alınması ve kendi suçunu itiraf etmesi üzerine serbest bırakıldı. Gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını
iddia eden Bedrettin Güngör “İfade vermek için gittiğimde ellerim kelepçelenerek gözaltına alındım. 5 gün
boyunca gözaltında kaldım. Bu süre içinde baskılara maruz kaldım. Beni bir bodrum katına götürerek elektrik
telleri gösterdiler ve tehdit ettiler” dedi. (Özgür Gündem

Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963), Mehmet Doğan Ünal(1963), Emin Yılmaz(1964
Karayıl(1957), Fikriye Tanrıkulu(1960), Vedat Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980),
Lamih Tarın(1970), Davut Kesen(1977)
18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran yukarıda isimleri yazılı mağdurlar şu beya
“16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için Diyarbakır halkının imzalamış olduğu 30 bin dilekçeyi
valiliğe vermek üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittik. Dilekçelerimizin kaydını yaptırdık. Bunun
karşılığında doğal olarak teslim alındı belgesi istedik. Belge verilmeyince itiraz ettik. Valilikte görev yapan
memur bize el yazısıyla bir belge düzenledi; ancak polisler bu belgeyi alarak yırttılar. Biz itiraz edince de yaka
paça gözaltına alındık. Gözaltında uyuyacağımız zaman
sesle radyodan müzik dinletildi. Müziğin kapatılması için güvenlik kuvvetlerini uyardık fakat dikkate alınmadı.
Gözaltında sözlü hakaretlere maruz kaldık.” Gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne b
Şube ve TEM Şubesine bağlı polis memurları hakkında "Dilekçe hakkının engellenmesi, görevi kötüye kullanma
ve gözaltında kötü muamele" ettikleri suçlamasıyla 19 Ağustos günü Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. (Özgür Gündem

Tülay Yıldırım
18 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979); Avcılar’da bulunan evinin polis
tarafından basıldığını ve TMŞ’ye götürüldüğünü, gözaltı ve ev araması sırasında istemesine rağmen ken
belge gösterilmediğini, 4 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince sözlü tacize uğradığını belirtti.

Ziya Nihandioğlu
21 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Ziya Nihandioğlu; 19 Haziran 2004 tarihinde yasal izinli imza
stadından gözaltına alındığını, götürüldüğü TMŞ’de iki gün boyunca kötü muamele ve hakaretlere maruz
kaldığını belirtti.
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ettiğini ve kendisini tekme ve tokatlarla dövdüğünü, 30 Temmuz günü de, durakta minibüs beklerken iki kişinin
mek istediğini, orada bulunan polislerin olaya müdahale etmediğini, polislerin

kendisini gözaltına alarak Göztepe Karakolu’na götürdüklerini, tekme ve tokatla dövdüklerini, kayıt dışı olarak
gözaltında tutularak sabah serbest bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

6 Ağustos günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Fırat Demir (1978), 7
Ağustos günü Diyarbakır Şehitlik Emniyet Büro Amirliği’nde görüşme yapan Av. Şeyhmus Kabadayı’ya şu

ındığımdan beri psikolojik baskı yapıyorlar. Sürekli kaba dayak atıyorlar.
Hayalarımı sıkıyorlar. Beni yere atarak üstüme çıkıyorlar. Söylediğim bütün isimler hayalidir. Çok

9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Ayşe Gökkan(1965), şu beyanda bulundu: “Ben
DEHAP yöneticisiyim. 6 Ağustos 2004 tarihinde Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin basın
açıklaması yapılacaktı. Ben de katılmak istedim. Güvenlik kuvvetlerince kitleye müdahale ed
açıklamasına katılmamız engellendi. Polisler benim boynumu kollarının arasına alarak 50 m kadar sürüklediler.
Arabaya bindirene kadar çok şiddetli kaba dayak attılar. Gözaltında tek kişilik hücrede kaldım. Haklarım bana

larım kısmen karşılandı. Küfür ve hakaretlere maruz kaldım.” (İHD Diyarbakır)

Bedrettin, Behçet, Selamettin, Kerem ve Cengiz Güngör
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir cinayet suçlaması nedeniyle 13 Ağustos günü gözaltına alınan Hamdi Güngör

ngör’ün isimli yakınlarının gözaltı gerekçelerini öğrenmek için Akhisar Polis Karakolu'na giden
Behçet, Selamettin, Kerem ve Cengiz Güngör, burada "Getirin içerden copları demirleri" diyen başkomiser ve
bir grup polisin saldırısı sonucu dövüldü. Daha sonra gözaltına alınan aile fertleri gözaltında da işkence
edilmekle tehdit edilirken, sanıklar "kaza geçirdiler" denilerek hastaneye sevk edildi ve hastane de bu yönlü
rapor verdi. Bedrettin ve Hamdi Güngör ise, 17 Ağustos günü cinayetin azmettiricisi Ahmet Ça
alınması ve kendi suçunu itiraf etmesi üzerine serbest bırakıldı. Gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını
iddia eden Bedrettin Güngör “İfade vermek için gittiğimde ellerim kelepçelenerek gözaltına alındım. 5 gün

. Bu süre içinde baskılara maruz kaldım. Beni bir bodrum katına götürerek elektrik
telleri gösterdiler ve tehdit ettiler” dedi. (Özgür Gündem-24.08.04) (Evrensel-25.08.04)

Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963), Mehmet Doğan Ünal(1963), Emin Yılmaz(1964
Karayıl(1957), Fikriye Tanrıkulu(1960), Vedat Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980),
Lamih Tarın(1970), Davut Kesen(1977) ve Mehmet İnan
18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran yukarıda isimleri yazılı mağdurlar şu beya
“16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için Diyarbakır halkının imzalamış olduğu 30 bin dilekçeyi
valiliğe vermek üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittik. Dilekçelerimizin kaydını yaptırdık. Bunun

teslim alındı belgesi istedik. Belge verilmeyince itiraz ettik. Valilikte görev yapan
memur bize el yazısıyla bir belge düzenledi; ancak polisler bu belgeyi alarak yırttılar. Biz itiraz edince de yaka
paça gözaltına alındık. Gözaltında uyuyacağımız zaman gece saat 23.00’dan saat 03.00’ra kadar çok yüksek
sesle radyodan müzik dinletildi. Müziğin kapatılması için güvenlik kuvvetlerini uyardık fakat dikkate alınmadı.
Gözaltında sözlü hakaretlere maruz kaldık.” Gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne b
Şube ve TEM Şubesine bağlı polis memurları hakkında "Dilekçe hakkının engellenmesi, görevi kötüye kullanma
ve gözaltında kötü muamele" ettikleri suçlamasıyla 19 Ağustos günü Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç

ündem-20.08.2004) (İHD Diyarbakır)

18 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979); Avcılar’da bulunan evinin polis
tarafından basıldığını ve TMŞ’ye götürüldüğünü, gözaltı ve ev araması sırasında istemesine rağmen ken
belge gösterilmediğini, 4 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince sözlü tacize uğradığını belirtti.

21 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Ziya Nihandioğlu; 19 Haziran 2004 tarihinde yasal izinli imza
ına alındığını, götürüldüğü TMŞ’de iki gün boyunca kötü muamele ve hakaretlere maruz
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ettiğini ve kendisini tekme ve tokatlarla dövdüğünü, 30 Temmuz günü de, durakta minibüs beklerken iki kişinin
mek istediğini, orada bulunan polislerin olaya müdahale etmediğini, polislerin

kendisini gözaltına alarak Göztepe Karakolu’na götürdüklerini, tekme ve tokatla dövdüklerini, kayıt dışı olarak

6 Ağustos günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Fırat Demir (1978), 7
Ağustos günü Diyarbakır Şehitlik Emniyet Büro Amirliği’nde görüşme yapan Av. Şeyhmus Kabadayı’ya şu

ındığımdan beri psikolojik baskı yapıyorlar. Sürekli kaba dayak atıyorlar.
Hayalarımı sıkıyorlar. Beni yere atarak üstüme çıkıyorlar. Söylediğim bütün isimler hayalidir. Çok

yaptığı başvuruda Ayşe Gökkan(1965), şu beyanda bulundu: “Ben
DEHAP yöneticisiyim. 6 Ağustos 2004 tarihinde Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin basın
açıklaması yapılacaktı. Ben de katılmak istedim. Güvenlik kuvvetlerince kitleye müdahale edilerek basın
açıklamasına katılmamız engellendi. Polisler benim boynumu kollarının arasına alarak 50 m kadar sürüklediler.
Arabaya bindirene kadar çok şiddetli kaba dayak attılar. Gözaltında tek kişilik hücrede kaldım. Haklarım bana

larım kısmen karşılandı. Küfür ve hakaretlere maruz kaldım.” (İHD Diyarbakır)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir cinayet suçlaması nedeniyle 13 Ağustos günü gözaltına alınan Hamdi Güngör
ngör’ün isimli yakınlarının gözaltı gerekçelerini öğrenmek için Akhisar Polis Karakolu'na giden

Behçet, Selamettin, Kerem ve Cengiz Güngör, burada "Getirin içerden copları demirleri" diyen başkomiser ve
gözaltına alınan aile fertleri gözaltında da işkence

edilmekle tehdit edilirken, sanıklar "kaza geçirdiler" denilerek hastaneye sevk edildi ve hastane de bu yönlü
rapor verdi. Bedrettin ve Hamdi Güngör ise, 17 Ağustos günü cinayetin azmettiricisi Ahmet Çadır'ın gözaltına
alınması ve kendi suçunu itiraf etmesi üzerine serbest bırakıldı. Gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını
iddia eden Bedrettin Güngör “İfade vermek için gittiğimde ellerim kelepçelenerek gözaltına alındım. 5 gün

. Bu süre içinde baskılara maruz kaldım. Beni bir bodrum katına götürerek elektrik

Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963), Mehmet Doğan Ünal(1963), Emin Yılmaz(1964), Şeyhmus
Karayıl(1957), Fikriye Tanrıkulu(1960), Vedat Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980),

18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuran yukarıda isimleri yazılı mağdurlar şu beyanda bulundular:
“16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için Diyarbakır halkının imzalamış olduğu 30 bin dilekçeyi
valiliğe vermek üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittik. Dilekçelerimizin kaydını yaptırdık. Bunun

teslim alındı belgesi istedik. Belge verilmeyince itiraz ettik. Valilikte görev yapan
memur bize el yazısıyla bir belge düzenledi; ancak polisler bu belgeyi alarak yırttılar. Biz itiraz edince de yaka

gece saat 23.00’dan saat 03.00’ra kadar çok yüksek
sesle radyodan müzik dinletildi. Müziğin kapatılması için güvenlik kuvvetlerini uyardık fakat dikkate alınmadı.
Gözaltında sözlü hakaretlere maruz kaldık.” Gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik
Şube ve TEM Şubesine bağlı polis memurları hakkında "Dilekçe hakkının engellenmesi, görevi kötüye kullanma
ve gözaltında kötü muamele" ettikleri suçlamasıyla 19 Ağustos günü Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç

18 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979); Avcılar’da bulunan evinin polis
tarafından basıldığını ve TMŞ’ye götürüldüğünü, gözaltı ve ev araması sırasında istemesine rağmen kendisine
belge gösterilmediğini, 4 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince sözlü tacize uğradığını belirtti.

21 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Ziya Nihandioğlu; 19 Haziran 2004 tarihinde yasal izinli imza
ına alındığını, götürüldüğü TMŞ’de iki gün boyunca kötü muamele ve hakaretlere maruz
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Kaymakam Hasan Göç'ün resmi koruması Sinan Kutlu, 23 Ağustos günü
Pamukova'ya dönerken yolda durdurduğu ve
yanındaki arkadaşını tokatladı. Olay sırasında kaymakamın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'ndan bir müfettiş de
arabada bulunuyordu. Olay, özel bir televizyon kanalının bölgede bulunan bir kame
kaydedildi. Televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından, Sakarya Valisi Cahit Kıraç, Kaymakam Göç'ü
çağırarak bilgi aldı. Tokatlama olayını görmediğini iddia eden Göç, açıklama yapmayacağını belirtti. (Milliyet
26.08.04) (Cumhuriyet-25.08.04)

Yunus Yıldız
23 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yunus Yıldız (1984), Ali Sami Yen Stadı yakınında
su satmakta iken polislerin küfrederek kendisini arabaya bindirdiklerini, götürüldüğü Ayazağa ormanında 15
dakika dolaştırdıktan sonra arabadan indirilip ayaklarının kemerle bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini,
yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıldığını, yerlerde sürüklendiğini, kemerle, tekmeyle ve tokatla dövüldüğünü, aldığı
darbeler sonucu omuzlarında yer yer eziklikler ve s
konulduğunu belirtti.

Erdem Efe
25 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Erdem Efe (1985), bir internet cafede yaklaşık 10
gün çalıştıktan sonra 24 Ağustos günü gerekçe gösterilme
olan ücreti talep etmesi üzerine işveren tarafından tehdit edildiği ve dövüldüğünü, maruz kaldığı şiddet nedeniyle
şikayetçi olmak için Avcılar Merkez Karakolu’na gittiğini, ancak buradaki polisleri
“burası tahsilat bürosu değil, savcılığa git” dediklerini, karakola gelen işvereninin komiserle bir odaya geçip bir
şeyler konuştuktan sonra komiserin dışarı çıktığını ve bağırarak kendisini
hapislerde sürünürsün, anal muayene yaptırırız sana, sonun kötü olur”
vuran ve tehdit eden komiserin 1.70
komiseri hem de diğer polisleri rahatlıkla teşhis edebileceğini belirtti.

Ali Akgün
28 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Ali Akgün, 16.07.2004 tarihinde polis
tarafından Beykoz Karakolu’na adli bir nedenden gözaltına alındığını, müştekinin kardeşi olan polis memuru
Halil Gümüş’ün kendisine işkence yaptığını, kendisine ait olmayan
kontrolünde şikayetçi olmamasını, aksi halde tekrar oraya götürülüp işkence yapılacağını söyleyerek rapor
almasının engellediğini, bu kişi hakkında Beykoz Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Mithathan Açıkyıldız
30 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mithathan Açıkyıldız, şu beyanda bulundu: “Ailem
Şanlıurfa il merkezinde, ben ise Diyarbakır il merkezinde ikamet etmekteyim. 27 Ağustos günü ailemle yaptığım
telefon görüşmesinde, eve güvenlik kuvvetlerinin geldiğini, benim Trabzon’dan bir cep telefonu alıp parasını
ödemediğimi söylediklerini öğrendim. Akabinde annemi, 72 yaşındaki babamı ve akıl hastası olan kız kardeşimi
hiçbir gerekçe göstermeden karakola götürerek hakaretlerde bulunmuş
rahatsız edildi”. (İHD Diyarbakır)

Murat Gezici
31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Murat Gezici, sonradan polis olduğunu öğrendiği bir
kişinin kendi arabasına çarptığı ve olayda ablasının ve en
çıkmasına rağmen götürüldüğü karakolda dövüldüğünü belirtti. (İHD Adana)

Murat Erdem ve iki akrabası
2 Eylül günü Adıyaman’da, trafik kurarlarına uymadığı gerekçesi ile polis tarafından durdurulan Murat
ve iki akrabası, götürüldükleri karakolda kaba dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. Mağdurlara
döven polislerden birinin Murat Erdem’i 1 yıl önce öldürmekle tehdit ettiği, gözaltı süresince yemek verilmediği
ve tuvalete gitmelerine izin verilmediği ifade edildi. (İHD Adıyaman) (08.09.2004

Abdulkadir Bilici
2 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Bilici (1972), 30 Ağustos günü Cihangir
semtinde arkadaşlarıyla eğlenip eve dönerken polislerin kendisini çevirip
olduğunu söylemesi üzerine dövmeye başladıklarını, götürüldüğü Tophane Karakolu’nda da dövüldüğünü,
vücudunun morluklar içinde kaldığını, götürüldüğü Savcılıkta evraklar üzerinden işlem yaptırdıklarını, Savcının
kendisini yaralı bir şekilde görmesin diye salonda bekletildiğini ve Savcıya gösterilmediğini belirtti.
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Kaymakam Hasan Göç'ün resmi koruması Sinan Kutlu, 23 Ağustos günü
Pamukova'ya dönerken yolda durdurduğu ve alkollü olduğunu iddia ettiği aracı durdurarak, araç sürücüsünü ve
yanındaki arkadaşını tokatladı. Olay sırasında kaymakamın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'ndan bir müfettiş de
arabada bulunuyordu. Olay, özel bir televizyon kanalının bölgede bulunan bir kame
kaydedildi. Televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından, Sakarya Valisi Cahit Kıraç, Kaymakam Göç'ü
çağırarak bilgi aldı. Tokatlama olayını görmediğini iddia eden Göç, açıklama yapmayacağını belirtti. (Milliyet

23 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yunus Yıldız (1984), Ali Sami Yen Stadı yakınında
su satmakta iken polislerin küfrederek kendisini arabaya bindirdiklerini, götürüldüğü Ayazağa ormanında 15

ıktan sonra arabadan indirilip ayaklarının kemerle bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini,
yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıldığını, yerlerde sürüklendiğini, kemerle, tekmeyle ve tokatla dövüldüğünü, aldığı
darbeler sonucu omuzlarında yer yer eziklikler ve sıyrıklar oluştuğunu, cebinde bulunan bir miktar paraya da el

25 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Erdem Efe (1985), bir internet cafede yaklaşık 10
gün çalıştıktan sonra 24 Ağustos günü gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını, 10 günlük çalışmasının karşılığı
olan ücreti talep etmesi üzerine işveren tarafından tehdit edildiği ve dövüldüğünü, maruz kaldığı şiddet nedeniyle
şikayetçi olmak için Avcılar Merkez Karakolu’na gittiğini, ancak buradaki polislerin şikayetini almak yerine
“burası tahsilat bürosu değil, savcılığa git” dediklerini, karakola gelen işvereninin komiserle bir odaya geçip bir
şeyler konuştuktan sonra komiserin dışarı çıktığını ve bağırarak kendisini “seni içeri atarız, üzerine suç atarız,
hapislerde sürünürsün, anal muayene yaptırırız sana, sonun kötü olur” şeklinde tehdit ve darp ettiğini, kendisine
vuran ve tehdit eden komiserin 1.70-1.75 boylarında, 70 kg. civarında, sarışın, beyaz tenli olduğunu, hem
komiseri hem de diğer polisleri rahatlıkla teşhis edebileceğini belirtti.

İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Ali Akgün, 16.07.2004 tarihinde polis
tarafından Beykoz Karakolu’na adli bir nedenden gözaltına alındığını, müştekinin kardeşi olan polis memuru
Halil Gümüş’ün kendisine işkence yaptığını, kendisine ait olmayan ifadeyi zorla imzalattığını, doktor
kontrolünde şikayetçi olmamasını, aksi halde tekrar oraya götürülüp işkence yapılacağını söyleyerek rapor
almasının engellediğini, bu kişi hakkında Beykoz Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

30 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mithathan Açıkyıldız, şu beyanda bulundu: “Ailem
Şanlıurfa il merkezinde, ben ise Diyarbakır il merkezinde ikamet etmekteyim. 27 Ağustos günü ailemle yaptığım

nlik kuvvetlerinin geldiğini, benim Trabzon’dan bir cep telefonu alıp parasını
ödemediğimi söylediklerini öğrendim. Akabinde annemi, 72 yaşındaki babamı ve akıl hastası olan kız kardeşimi
hiçbir gerekçe göstermeden karakola götürerek hakaretlerde bulunmuşlar. Ailem 2-3 ay önce benzer bir şekilde

31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Murat Gezici, sonradan polis olduğunu öğrendiği bir
kişinin kendi arabasına çarptığı ve olayda ablasının ve eniştesinin yaralandığını, polisin raporlar da hatalı
çıkmasına rağmen götürüldüğü karakolda dövüldüğünü belirtti. (İHD Adana)

2 Eylül günü Adıyaman’da, trafik kurarlarına uymadığı gerekçesi ile polis tarafından durdurulan Murat
ve iki akrabası, götürüldükleri karakolda kaba dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. Mağdurlara
döven polislerden birinin Murat Erdem’i 1 yıl önce öldürmekle tehdit ettiği, gözaltı süresince yemek verilmediği

verilmediği ifade edildi. (İHD Adıyaman) (08.09.2004-DIHA)

2 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Bilici (1972), 30 Ağustos günü Cihangir
semtinde arkadaşlarıyla eğlenip eve dönerken polislerin kendisini çevirip kimlik sorduğunu, kimliğinin kayıp
olduğunu söylemesi üzerine dövmeye başladıklarını, götürüldüğü Tophane Karakolu’nda da dövüldüğünü,
vücudunun morluklar içinde kaldığını, götürüldüğü Savcılıkta evraklar üzerinden işlem yaptırdıklarını, Savcının

i yaralı bir şekilde görmesin diye salonda bekletildiğini ve Savcıya gösterilmediğini belirtti.
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Kaymakam Hasan Göç'ün resmi koruması Sinan Kutlu, 23 Ağustos günü
alkollü olduğunu iddia ettiği aracı durdurarak, araç sürücüsünü ve

yanındaki arkadaşını tokatladı. Olay sırasında kaymakamın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'ndan bir müfettiş de
arabada bulunuyordu. Olay, özel bir televizyon kanalının bölgede bulunan bir kameramanı tarafından da
kaydedildi. Televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından, Sakarya Valisi Cahit Kıraç, Kaymakam Göç'ü
çağırarak bilgi aldı. Tokatlama olayını görmediğini iddia eden Göç, açıklama yapmayacağını belirtti. (Milliyet-

23 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yunus Yıldız (1984), Ali Sami Yen Stadı yakınında
su satmakta iken polislerin küfrederek kendisini arabaya bindirdiklerini, götürüldüğü Ayazağa ormanında 15

ıktan sonra arabadan indirilip ayaklarının kemerle bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini,
yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıldığını, yerlerde sürüklendiğini, kemerle, tekmeyle ve tokatla dövüldüğünü, aldığı

ıyrıklar oluştuğunu, cebinde bulunan bir miktar paraya da el

25 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Erdem Efe (1985), bir internet cafede yaklaşık 10
den işten çıkarıldığını, 10 günlük çalışmasının karşılığı

olan ücreti talep etmesi üzerine işveren tarafından tehdit edildiği ve dövüldüğünü, maruz kaldığı şiddet nedeniyle
n şikayetini almak yerine

“burası tahsilat bürosu değil, savcılığa git” dediklerini, karakola gelen işvereninin komiserle bir odaya geçip bir
“seni içeri atarız, üzerine suç atarız,

şeklinde tehdit ve darp ettiğini, kendisine
1.75 boylarında, 70 kg. civarında, sarışın, beyaz tenli olduğunu, hem

İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Ali Akgün, 16.07.2004 tarihinde polis
tarafından Beykoz Karakolu’na adli bir nedenden gözaltına alındığını, müştekinin kardeşi olan polis memuru

ifadeyi zorla imzalattığını, doktor
kontrolünde şikayetçi olmamasını, aksi halde tekrar oraya götürülüp işkence yapılacağını söyleyerek rapor
almasının engellediğini, bu kişi hakkında Beykoz Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

30 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mithathan Açıkyıldız, şu beyanda bulundu: “Ailem
Şanlıurfa il merkezinde, ben ise Diyarbakır il merkezinde ikamet etmekteyim. 27 Ağustos günü ailemle yaptığım

nlik kuvvetlerinin geldiğini, benim Trabzon’dan bir cep telefonu alıp parasını
ödemediğimi söylediklerini öğrendim. Akabinde annemi, 72 yaşındaki babamı ve akıl hastası olan kız kardeşimi

3 ay önce benzer bir şekilde

31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Murat Gezici, sonradan polis olduğunu öğrendiği bir
iştesinin yaralandığını, polisin raporlar da hatalı

2 Eylül günü Adıyaman’da, trafik kurarlarına uymadığı gerekçesi ile polis tarafından durdurulan Murat Erdem
ve iki akrabası, götürüldükleri karakolda kaba dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını belirttiler. Mağdurlara
döven polislerden birinin Murat Erdem’i 1 yıl önce öldürmekle tehdit ettiği, gözaltı süresince yemek verilmediği

DIHA)

2 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Bilici (1972), 30 Ağustos günü Cihangir
kimlik sorduğunu, kimliğinin kayıp

olduğunu söylemesi üzerine dövmeye başladıklarını, götürüldüğü Tophane Karakolu’nda da dövüldüğünü,
vücudunun morluklar içinde kaldığını, götürüldüğü Savcılıkta evraklar üzerinden işlem yaptırdıklarını, Savcının

i yaralı bir şekilde görmesin diye salonda bekletildiğini ve Savcıya gösterilmediğini belirtti.
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Turgay Burgu
6 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Turgay Burgu (1977), Ezberciler İş Merkezi civarında
yürürken emniyet müdürlüğüne bağlı sivil pol
ve fiziki saldırıda bulunduklarını, daha sonra gözaltına alındığını, Erek Karakolu’na götürüldüğünü, hem alındığı
yerde hem de gözaltında iken kaba dayağa ve hakaretlere maruz kaldığını be

Murat Amacer
Taksim Meydanı'nda pilav üstü tavuk satarak geçimini sağlayan Murat Amacer'i isimli seyyar satıcının 8 Eylül
günü coplarla döverek gözaltına aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Amacer'in kardeşi Veysi Amacer, akşam
saatlerinde polisin hiçbir uyarıda bulunmadan önce seyyar arabalarını tahrip ettiğini daha sonra da ağabeyini
döverek gözaltına aldığını belirtti. (08.09.2004

Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah Ek
Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan Orak(1976), Hülya Özalp(1975),
İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet Emin
Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(197
Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin
Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967), Turan
Tezer(1977), Mehmet Abbas Kandemir(1973)
10 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlarşu ortak beyanda
bulundular: “1 Eylül Dünya Barış Gün
Kalkan Girişimi” olarak Gabar dağına barış çadırı kurmak üzere yola çıktık. Nusaybin çıkışında askeri bir
noktada araçlarımız durduruldu. Bize hiçbir gerekçe sunulmadan yaklaşık 9 saat be
durdurulduğunda etrafımızda yaklaşık 50 tane asker, silah namlularını bize doğrultarak beklemekte idi; ancak bir
süre sonra bu sayı çok arttı ve tüm askerler namlularını bize doğrultarak uzun süre beklettiler. Tuvalet
ihtiyaçlarımızı dahi karşılama şansımız yoktu ve daha sonra yola devam edebileceğiz belirtildi; araçlarımıza
binerek hareket ettik. Yarım saatlik bir yol kat ettikten sonra yol güzergahında bulunan ve Cizre’ye yaklaşık 20
km uzaklıkta bir Jandarma Karakolu önünde
belirttiler. Bu karakolun önünde de yaklaşık 10 saat bekletildik. Her iki bekleyişlerimiz esnasında araçlarımız ve
üstümüz çok ayrıntılı bir şekilde arandı. Sonra Cizre istikametine doğru yol
polisler tarafından bir saat bekletildikten sonra yolumuza devam ettik. Cizre merkezinde, yaşları 10
çocuklar ve yaşları 45 ve üstü olan erkeklerden oluşan 100
araçlarımızın seyir halinde iken bize doğru yaklaşıyordu. Bu kalabalık grubun önünde de sivil ve resmi giyimli
güvenlik görevlileri vardı. Biz bu görevlilerin kalabalığı dağıtmak için orada bulunduklarını düşünüyorduk;
ancak düşündüğümüz gibi olmadı ve bu kala
başladılar. . Taşlı ve sopalı saldırı yaklaşık 5 dakika sürdü. Bizler araçlarımızdan dışarı dahi çıkmadık, sessizce
bekledik. Daha sonra kalabalık grup uzaklaştı ve yolumuza devam ettik.
geceyi Cizre’de geçireceğimiz için araçlarımızdan indik. O geceyi bir otelde geçirdik; ancak araçlarımıza, gece
garajda park halinde iken tekrar saldırı yapıldığını tüm camlarının kırıldığını ve yola devam edemeyecek kada
tahrip olduğunu gördük. Uzun bir süre araçların tamir edilmesi için bekledik. Tamir işlemleri bittikten sonra
tarafımıza, araçlarımızın Şırnak ili sınırları içinde dolaşma yasağı getirildiği bildirildi. Biz de başka araçlar
bulmak için, uzun bir süre arayış içerisine girdik; ancak konuştuğumuz tüm araç sahipleri tehdit edildiklerini ve
korktukları için araçlarını bize veremeyeceklerini bildirdiler.Bizde yaya olarak yola çıktık, Cizre köprüsünü
geçtikten sonra yoğun güvenlik önlemleri alındığını gördük ve
söylediler. Yanımıza gelen biri kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıttı ve bizi suçlayıcı şekilde “Sizler
Güneydoğu’nun ekmek kapısı olan İpek Yolu’nu kapatarak suç işliyorsunuz, hemen geri dönün” dedi. Biz de “şu
anda gördüğünüz gibi köprünün kenarındaki yaya geçidinde tek sıra halinde sessizce yaya olarak yürüyoruz, ipek
Yolu’nu kapatmak gibi bir amacımız olamaz” dedik. Bizim ilerlememize izin verilmedi. İzin verilmeme nedenini
sorduğumuzda ise “valilikten emir b
parçası getirdiler ve orada bulunan bir aracın üzerine koyarak hepimizin alelacele imzalamasını sağladılar; ancak
oradaki kargaşa ve kalabalık nedeniyle bu kağıdın içeriğine ilişk
edebilmek için araç bulma girişiminde bulunmak üzere köprüden geri döndük. Akşam saatlerine kadar uğraştık
ama araç bulamadık ve tekrar yaya yürümek üzere yola çıktık. Köprüye geldiğimizde güvenlik güçleri köprünün
giriş ve çıkışını kapattı. Görevliler “yolu kapatarak suç işliyorsunuz” dediler. Bizler yolu kendilerinin kapattığını
söyledik. Bunun üzerine sivil ve resmi giyimli polisler köprünün üstünde etrafımızı sardılar ve bizi bir çember
içerisine aldılar. Ellerinde kalaslar ve joplar vardı. Bize doğru yanaşarak karga
Araçlara bindirildikten sonra Cizre Emniyet Müdürlüğü olduğunu tahmin ettiğim bir binaya götürüldük; ancak
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6 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Turgay Burgu (1977), Ezberciler İş Merkezi civarında
yürürken emniyet müdürlüğüne bağlı sivil polisler tarafından kimliğinin istendiğini, kimliğini vermeyince sözlü
ve fiziki saldırıda bulunduklarını, daha sonra gözaltına alındığını, Erek Karakolu’na götürüldüğünü, hem alındığı
yerde hem de gözaltında iken kaba dayağa ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. (İHD Van)

Taksim Meydanı'nda pilav üstü tavuk satarak geçimini sağlayan Murat Amacer'i isimli seyyar satıcının 8 Eylül
günü coplarla döverek gözaltına aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Amacer'in kardeşi Veysi Amacer, akşam
saatlerinde polisin hiçbir uyarıda bulunmadan önce seyyar arabalarını tahrip ettiğini daha sonra da ağabeyini
döverek gözaltına aldığını belirtti. (08.09.2004-DIHA)

Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah Ek
Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan Orak(1976), Hülya Özalp(1975),
İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet Emin
Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa Ayhan(1983), Naime Kaçak(1982),
Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin

Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967), Turan
Tezer(1977), Mehmet Abbas Kandemir(1973)
10 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlarşu ortak beyanda
bulundular: “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde arkadaşlarla birlikte Diyarbakır Gençlik Platformu’nun “Canlı
Kalkan Girişimi” olarak Gabar dağına barış çadırı kurmak üzere yola çıktık. Nusaybin çıkışında askeri bir
noktada araçlarımız durduruldu. Bize hiçbir gerekçe sunulmadan yaklaşık 9 saat bekletildik. Araçlarımız ilk
durdurulduğunda etrafımızda yaklaşık 50 tane asker, silah namlularını bize doğrultarak beklemekte idi; ancak bir
süre sonra bu sayı çok arttı ve tüm askerler namlularını bize doğrultarak uzun süre beklettiler. Tuvalet

mızı dahi karşılama şansımız yoktu ve daha sonra yola devam edebileceğiz belirtildi; araçlarımıza
binerek hareket ettik. Yarım saatlik bir yol kat ettikten sonra yol güzergahında bulunan ve Cizre’ye yaklaşık 20
km uzaklıkta bir Jandarma Karakolu önünde durdurulduk. Buradaki görevliler bizi durdurma emri aldıklarını
belirttiler. Bu karakolun önünde de yaklaşık 10 saat bekletildik. Her iki bekleyişlerimiz esnasında araçlarımız ve
üstümüz çok ayrıntılı bir şekilde arandı. Sonra Cizre istikametine doğru yola koyulduk. Cizre girişinde de
polisler tarafından bir saat bekletildikten sonra yolumuza devam ettik. Cizre merkezinde, yaşları 10
çocuklar ve yaşları 45 ve üstü olan erkeklerden oluşan 100-150 kişilik bir grubun toplandığını gördük. Bu grup

larımızın seyir halinde iken bize doğru yaklaşıyordu. Bu kalabalık grubun önünde de sivil ve resmi giyimli
güvenlik görevlileri vardı. Biz bu görevlilerin kalabalığı dağıtmak için orada bulunduklarını düşünüyorduk;
ancak düşündüğümüz gibi olmadı ve bu kalabalık grup ellerindeki taşlarla ve sopalarla araçlarımıza saldırmaya
başladılar. . Taşlı ve sopalı saldırı yaklaşık 5 dakika sürdü. Bizler araçlarımızdan dışarı dahi çıkmadık, sessizce
bekledik. Daha sonra kalabalık grup uzaklaştı ve yolumuza devam ettik. Yaklaşık 150 m ileride durduk ve
geceyi Cizre’de geçireceğimiz için araçlarımızdan indik. O geceyi bir otelde geçirdik; ancak araçlarımıza, gece
garajda park halinde iken tekrar saldırı yapıldığını tüm camlarının kırıldığını ve yola devam edemeyecek kada
tahrip olduğunu gördük. Uzun bir süre araçların tamir edilmesi için bekledik. Tamir işlemleri bittikten sonra
tarafımıza, araçlarımızın Şırnak ili sınırları içinde dolaşma yasağı getirildiği bildirildi. Biz de başka araçlar

yış içerisine girdik; ancak konuştuğumuz tüm araç sahipleri tehdit edildiklerini ve
korktukları için araçlarını bize veremeyeceklerini bildirdiler.Bizde yaya olarak yola çıktık, Cizre köprüsünü
geçtikten sonra yoğun güvenlik önlemleri alındığını gördük ve görevliler yaya olarak yürüyemeyeceğimizi
söylediler. Yanımıza gelen biri kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıttı ve bizi suçlayıcı şekilde “Sizler
Güneydoğu’nun ekmek kapısı olan İpek Yolu’nu kapatarak suç işliyorsunuz, hemen geri dönün” dedi. Biz de “şu
anda gördüğünüz gibi köprünün kenarındaki yaya geçidinde tek sıra halinde sessizce yaya olarak yürüyoruz, ipek
Yolu’nu kapatmak gibi bir amacımız olamaz” dedik. Bizim ilerlememize izin verilmedi. İzin verilmeme nedenini
sorduğumuzda ise “valilikten emir bekliyoruz” dediler. Burada bir saatten fazla bekletildikten sonra bir kağıt
parçası getirdiler ve orada bulunan bir aracın üzerine koyarak hepimizin alelacele imzalamasını sağladılar; ancak
oradaki kargaşa ve kalabalık nedeniyle bu kağıdın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olamadık. Yolumuza devam
edebilmek için araç bulma girişiminde bulunmak üzere köprüden geri döndük. Akşam saatlerine kadar uğraştık
ama araç bulamadık ve tekrar yaya yürümek üzere yola çıktık. Köprüye geldiğimizde güvenlik güçleri köprünün
giriş ve çıkışını kapattı. Görevliler “yolu kapatarak suç işliyorsunuz” dediler. Bizler yolu kendilerinin kapattığını
söyledik. Bunun üzerine sivil ve resmi giyimli polisler köprünün üstünde etrafımızı sardılar ve bizi bir çember

de kalaslar ve joplar vardı. Bize doğru yanaşarak karga- tulumba araçlara bindirdiler.
Araçlara bindirildikten sonra Cizre Emniyet Müdürlüğü olduğunu tahmin ettiğim bir binaya götürüldük; ancak

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

6 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Turgay Burgu (1977), Ezberciler İş Merkezi civarında
isler tarafından kimliğinin istendiğini, kimliğini vermeyince sözlü

ve fiziki saldırıda bulunduklarını, daha sonra gözaltına alındığını, Erek Karakolu’na götürüldüğünü, hem alındığı
lirtti. (İHD Van)

Taksim Meydanı'nda pilav üstü tavuk satarak geçimini sağlayan Murat Amacer'i isimli seyyar satıcının 8 Eylül
günü coplarla döverek gözaltına aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Amacer'in kardeşi Veysi Amacer, akşam
saatlerinde polisin hiçbir uyarıda bulunmadan önce seyyar arabalarını tahrip ettiğini daha sonra da ağabeyini

Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah Eker(1970),
Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan Orak(1976), Hülya Özalp(1975),
İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet Emin

6), Mustafa Ayhan(1983), Naime Kaçak(1982),
Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin

Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967), Turan

10 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlarşu ortak beyanda
ü’nde arkadaşlarla birlikte Diyarbakır Gençlik Platformu’nun “Canlı

Kalkan Girişimi” olarak Gabar dağına barış çadırı kurmak üzere yola çıktık. Nusaybin çıkışında askeri bir
kletildik. Araçlarımız ilk

durdurulduğunda etrafımızda yaklaşık 50 tane asker, silah namlularını bize doğrultarak beklemekte idi; ancak bir
süre sonra bu sayı çok arttı ve tüm askerler namlularını bize doğrultarak uzun süre beklettiler. Tuvalet

mızı dahi karşılama şansımız yoktu ve daha sonra yola devam edebileceğiz belirtildi; araçlarımıza
binerek hareket ettik. Yarım saatlik bir yol kat ettikten sonra yol güzergahında bulunan ve Cizre’ye yaklaşık 20

durdurulduk. Buradaki görevliler bizi durdurma emri aldıklarını
belirttiler. Bu karakolun önünde de yaklaşık 10 saat bekletildik. Her iki bekleyişlerimiz esnasında araçlarımız ve

a koyulduk. Cizre girişinde de
polisler tarafından bir saat bekletildikten sonra yolumuza devam ettik. Cizre merkezinde, yaşları 10-12 arası

150 kişilik bir grubun toplandığını gördük. Bu grup
larımızın seyir halinde iken bize doğru yaklaşıyordu. Bu kalabalık grubun önünde de sivil ve resmi giyimli

güvenlik görevlileri vardı. Biz bu görevlilerin kalabalığı dağıtmak için orada bulunduklarını düşünüyorduk;
balık grup ellerindeki taşlarla ve sopalarla araçlarımıza saldırmaya

başladılar. . Taşlı ve sopalı saldırı yaklaşık 5 dakika sürdü. Bizler araçlarımızdan dışarı dahi çıkmadık, sessizce
Yaklaşık 150 m ileride durduk ve

geceyi Cizre’de geçireceğimiz için araçlarımızdan indik. O geceyi bir otelde geçirdik; ancak araçlarımıza, gece
garajda park halinde iken tekrar saldırı yapıldığını tüm camlarının kırıldığını ve yola devam edemeyecek kadar
tahrip olduğunu gördük. Uzun bir süre araçların tamir edilmesi için bekledik. Tamir işlemleri bittikten sonra
tarafımıza, araçlarımızın Şırnak ili sınırları içinde dolaşma yasağı getirildiği bildirildi. Biz de başka araçlar

yış içerisine girdik; ancak konuştuğumuz tüm araç sahipleri tehdit edildiklerini ve
korktukları için araçlarını bize veremeyeceklerini bildirdiler.Bizde yaya olarak yola çıktık, Cizre köprüsünü

görevliler yaya olarak yürüyemeyeceğimizi
söylediler. Yanımıza gelen biri kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıttı ve bizi suçlayıcı şekilde “Sizler
Güneydoğu’nun ekmek kapısı olan İpek Yolu’nu kapatarak suç işliyorsunuz, hemen geri dönün” dedi. Biz de “şu
anda gördüğünüz gibi köprünün kenarındaki yaya geçidinde tek sıra halinde sessizce yaya olarak yürüyoruz, ipek
Yolu’nu kapatmak gibi bir amacımız olamaz” dedik. Bizim ilerlememize izin verilmedi. İzin verilmeme nedenini

ekliyoruz” dediler. Burada bir saatten fazla bekletildikten sonra bir kağıt
parçası getirdiler ve orada bulunan bir aracın üzerine koyarak hepimizin alelacele imzalamasını sağladılar; ancak

in bilgi sahibi olamadık. Yolumuza devam
edebilmek için araç bulma girişiminde bulunmak üzere köprüden geri döndük. Akşam saatlerine kadar uğraştık
ama araç bulamadık ve tekrar yaya yürümek üzere yola çıktık. Köprüye geldiğimizde güvenlik güçleri köprünün
giriş ve çıkışını kapattı. Görevliler “yolu kapatarak suç işliyorsunuz” dediler. Bizler yolu kendilerinin kapattığını
söyledik. Bunun üzerine sivil ve resmi giyimli polisler köprünün üstünde etrafımızı sardılar ve bizi bir çember

tulumba araçlara bindirdiler.
Araçlara bindirildikten sonra Cizre Emniyet Müdürlüğü olduğunu tahmin ettiğim bir binaya götürüldük; ancak
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bu binaya götürülünceye kadar güvenlik görevlilerinin hakare
Binaya girdikten sonra 7 bayan arkadaşımı ayrı bir odaya götürdüler. Bizi ise koridorda ayakta beklettiler.
Yaklaşık 4 saat süresince Emniyet Müdürlüğü’ndeki koridorda bekletildikten sonra adliye binas
Burada kaldığımız süre boyunca “barış sizin neyinize, siz teröristlere yardım etmeye geldiniz” şeklinde
hakaretlerde ve ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerde bulundular. Bu hakaretler esnasında güvenlik
görevlilerinin tekme ve tokatlarına m
sigaralarını çalmakla suçladı. Ve böyle bir şey olmadığı halde kaba dayağa maruz kaldık. Doktor muayenesine
götürülürken, kaba dayağa ve tehditlere maruz kaldık. Ayrıca zorla imzalamaya
imzalamadığım için tehdit edildim ve tartaklandım. Adliye binasında işlemlerin hemen yapılacağı söylendiği
halde akşam saatlerinden bir sonraki günün öğlen saatlerine kadar adliye koridorlarında bekletildik. Biz 35
kişiydik ve koridorda sadece bir bank vardı, yaklaşık 15 saat ayakta, aç halde bekletildik. Öğlen saatlerinde
hakim huzuruna çıkarıldıktan sonra sorgumuz yapıldı ve tutuklanarak, Cizre Cezaevi’ne götürüldük.”(İHD
Diyarbakır)

Hüsnü Demir
Van Tabipler Odası üyelerinden Uzm. Dr. Hüsnü Demir güvenlik kuvvetlerince dövüldü. Demir olay sonrası 15
günlük iş göremez raporu aldı.(İHD Van)

Ayhan Güneş
9 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Güneş, kardeşi Ayhan Güneş’in (1979) 6 Eylül
günü bomba patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığını, Güneş’in polis tarafından gözaltına alınarak
Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldığını, 8 Eylül günü hastanede savcı tarafından ifadesi alınarak
tutuklandığını, kardeşinin sol kolunda, parmaklarında açık yara, sağ aya
bağırsağında delinme, ince bağırsağında tahribat, karın bölgesinin çeşitli yerlerinde yaralandığını, kardeşinin
çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçlarını gideremediklerini, sürekli polislerin hakaretlerine maruz
kaldıklarını ifade etti. (İHD İzmir)

Erdal Savaş
11 Eylül günü Iğdır'da Merkez Polis Karakolu önünden geçerken üst araması yüzünden polislerle tartışan Erdal
Savaş polis tarafından sokakta ve karakolda dövüldü. Gözaltına alınana Savaş durumunun kötüleşmesi
önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesi’ne geri gönderilen Savaş’a doktorlar rapor vermedi. (Evrensel
(11.09.2004-DIHA) (13.09.2004-DI

Kerime Ekinci
13 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kerime Ekinci (1981), 20 Temmuz 2004 tarihinde Van
Başkale’de arkadaşlarıyla yolda yürüdükleri sırada gözaltına alınarak Van Terörle Mücadele Şubesi’ne
götürüldüğünü, 3 gün boyunca tazyikli su, kaba dayak, küfür, sözlü taciz, hakaret gibi işkencelere maruz
kaldığını, tazyikli su sonrasında geçici kısmi felç geçirdiğini, gözaltı sonrası tutuklanarak, önce Van Cezaevi
sonrasında Muş E tipi cezaevine götürüldüğünü belirtti.

İhsan Altındağ
16 Eylül günü mektupla İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İhsan Altındağ, 24 Ağustos günü komşusu ile
yaptığı bir tartışma sonrası Buca Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memurunun gelip üniformasındaki
yıldızları göstererek, “sana burada inşaat yaptı
evine gelerek kendisini gözaltına aldığını, daha önce gelen ve kendisini Buca Emniyet Amiri olarak tanıtan
memurun Merkez karakolunda yanında oğlu olduğu halde kendisine “bu a… koyduğum Kürtle
sıkacaksın” diyerek tehdit edildiğini, bu olaydan yaklaşık 30
dolayı polis memurları tarafından ailesinin, komşularının ve o sırada misafiri olan Erdem Aslan’ın yanında
dövülerek evden gözaltına alındığını ve Buca Merkez Karakoluna götürüldüğünü, elleri arkadan kelepçeli
olduğu halde küfür ve hakaretler eşliğinde tekme tokat dövülüp yere düşürüldüğünü, kelepçeli ellerine
tekmelerle vurulduğunu, dayak nedeniyle bayıldığını, ayıldığında
diz altından ve sol omzunda morlukların mevcut olduğunu, bunun üzerine polisler tarafından Buca (1 veya 2
nolu) sağlık ocağına götürüldüğünü, ardından da Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürülüp bileğinin alçıya
alındığını, bundan dolayı Adli Tıp Kurumu’nca 5 gün iş göremez raporu verildiğini ifade etti. Altındağ, 25
Ağustos günü İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılıp memura mukavemet suç suçlamasıyla tutuklanarak
Buca Cezaevine konuldu. İhsan Altındağ’ın t
Rollas Buca Cezaevi’ne giderek kendisi ile bir görüşme yaptı ve bunun neticesinde tutanak hazırlandı. (İHD
İzmir)
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bu binaya götürülünceye kadar güvenlik görevlilerinin hakaret ve tehditlerine, sinkaflı küfürlerine maruz kaldık.
Binaya girdikten sonra 7 bayan arkadaşımı ayrı bir odaya götürdüler. Bizi ise koridorda ayakta beklettiler.
Yaklaşık 4 saat süresince Emniyet Müdürlüğü’ndeki koridorda bekletildikten sonra adliye binas
Burada kaldığımız süre boyunca “barış sizin neyinize, siz teröristlere yardım etmeye geldiniz” şeklinde
hakaretlerde ve ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerde bulundular. Bu hakaretler esnasında güvenlik
görevlilerinin tekme ve tokatlarına maruz kaldık. Ayrıca bizi taşıyan Polis otosundaki araç şoförü bizleri
sigaralarını çalmakla suçladı. Ve böyle bir şey olmadığı halde kaba dayağa maruz kaldık. Doktor muayenesine
götürülürken, kaba dayağa ve tehditlere maruz kaldık. Ayrıca zorla imzalamaya
imzalamadığım için tehdit edildim ve tartaklandım. Adliye binasında işlemlerin hemen yapılacağı söylendiği
halde akşam saatlerinden bir sonraki günün öğlen saatlerine kadar adliye koridorlarında bekletildik. Biz 35

idorda sadece bir bank vardı, yaklaşık 15 saat ayakta, aç halde bekletildik. Öğlen saatlerinde
hakim huzuruna çıkarıldıktan sonra sorgumuz yapıldı ve tutuklanarak, Cizre Cezaevi’ne götürüldük.”(İHD

zm. Dr. Hüsnü Demir güvenlik kuvvetlerince dövüldü. Demir olay sonrası 15
günlük iş göremez raporu aldı.(İHD Van)

9 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Güneş, kardeşi Ayhan Güneş’in (1979) 6 Eylül
u çeşitli yerlerinden yaralandığını, Güneş’in polis tarafından gözaltına alınarak

Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldığını, 8 Eylül günü hastanede savcı tarafından ifadesi alınarak
tutuklandığını, kardeşinin sol kolunda, parmaklarında açık yara, sağ ayağında yanık mevcut olduğunu, kalın
bağırsağında delinme, ince bağırsağında tahribat, karın bölgesinin çeşitli yerlerinde yaralandığını, kardeşinin
çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçlarını gideremediklerini, sürekli polislerin hakaretlerine maruz

11 Eylül günü Iğdır'da Merkez Polis Karakolu önünden geçerken üst araması yüzünden polislerle tartışan Erdal
Savaş polis tarafından sokakta ve karakolda dövüldü. Gözaltına alınana Savaş durumunun kötüleşmesi
önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesi’ne geri gönderilen Savaş’a doktorlar rapor vermedi. (Evrensel

DIHA)

13 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kerime Ekinci (1981), 20 Temmuz 2004 tarihinde Van
Başkale’de arkadaşlarıyla yolda yürüdükleri sırada gözaltına alınarak Van Terörle Mücadele Şubesi’ne

zyikli su, kaba dayak, küfür, sözlü taciz, hakaret gibi işkencelere maruz
kaldığını, tazyikli su sonrasında geçici kısmi felç geçirdiğini, gözaltı sonrası tutuklanarak, önce Van Cezaevi
sonrasında Muş E tipi cezaevine götürüldüğünü belirtti.

16 Eylül günü mektupla İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İhsan Altındağ, 24 Ağustos günü komşusu ile
yaptığı bir tartışma sonrası Buca Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memurunun gelip üniformasındaki
yıldızları göstererek, “sana burada inşaat yaptırmam” diyerek tehdit ettiğini, aynı akşam polis memurlarının
evine gelerek kendisini gözaltına aldığını, daha önce gelen ve kendisini Buca Emniyet Amiri olarak tanıtan
memurun Merkez karakolunda yanında oğlu olduğu halde kendisine “bu a… koyduğum Kürtle
sıkacaksın” diyerek tehdit edildiğini, bu olaydan yaklaşık 30-35 gün sonra yine komşusuyla girdiği tartışmadan
dolayı polis memurları tarafından ailesinin, komşularının ve o sırada misafiri olan Erdem Aslan’ın yanında

özaltına alındığını ve Buca Merkez Karakoluna götürüldüğünü, elleri arkadan kelepçeli
olduğu halde küfür ve hakaretler eşliğinde tekme tokat dövülüp yere düşürüldüğünü, kelepçeli ellerine
tekmelerle vurulduğunu, dayak nedeniyle bayıldığını, ayıldığında sağ kolunun bileğinden kırıldığını, sağ ayak
diz altından ve sol omzunda morlukların mevcut olduğunu, bunun üzerine polisler tarafından Buca (1 veya 2
nolu) sağlık ocağına götürüldüğünü, ardından da Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürülüp bileğinin alçıya
alındığını, bundan dolayı Adli Tıp Kurumu’nca 5 gün iş göremez raporu verildiğini ifade etti. Altındağ, 25
Ağustos günü İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılıp memura mukavemet suç suçlamasıyla tutuklanarak
Buca Cezaevine konuldu. İhsan Altındağ’ın talebi üzerine, 16 Eylül günü, İHD İzmir Şube Başkanı Mustafa
Rollas Buca Cezaevi’ne giderek kendisi ile bir görüşme yaptı ve bunun neticesinde tutanak hazırlandı. (İHD
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t ve tehditlerine, sinkaflı küfürlerine maruz kaldık.
Binaya girdikten sonra 7 bayan arkadaşımı ayrı bir odaya götürdüler. Bizi ise koridorda ayakta beklettiler.
Yaklaşık 4 saat süresince Emniyet Müdürlüğü’ndeki koridorda bekletildikten sonra adliye binasına götürüldük.
Burada kaldığımız süre boyunca “barış sizin neyinize, siz teröristlere yardım etmeye geldiniz” şeklinde
hakaretlerde ve ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerde bulundular. Bu hakaretler esnasında güvenlik

aruz kaldık. Ayrıca bizi taşıyan Polis otosundaki araç şoförü bizleri
sigaralarını çalmakla suçladı. Ve böyle bir şey olmadığı halde kaba dayağa maruz kaldık. Doktor muayenesine
götürülürken, kaba dayağa ve tehditlere maruz kaldık. Ayrıca zorla imzalamaya çalıştıkları kağıtları
imzalamadığım için tehdit edildim ve tartaklandım. Adliye binasında işlemlerin hemen yapılacağı söylendiği
halde akşam saatlerinden bir sonraki günün öğlen saatlerine kadar adliye koridorlarında bekletildik. Biz 35

idorda sadece bir bank vardı, yaklaşık 15 saat ayakta, aç halde bekletildik. Öğlen saatlerinde
hakim huzuruna çıkarıldıktan sonra sorgumuz yapıldı ve tutuklanarak, Cizre Cezaevi’ne götürüldük.”(İHD

zm. Dr. Hüsnü Demir güvenlik kuvvetlerince dövüldü. Demir olay sonrası 15

9 Eylül günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Güneş, kardeşi Ayhan Güneş’in (1979) 6 Eylül
u çeşitli yerlerinden yaralandığını, Güneş’in polis tarafından gözaltına alınarak

Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldığını, 8 Eylül günü hastanede savcı tarafından ifadesi alınarak
ğında yanık mevcut olduğunu, kalın

bağırsağında delinme, ince bağırsağında tahribat, karın bölgesinin çeşitli yerlerinde yaralandığını, kardeşinin
çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçlarını gideremediklerini, sürekli polislerin hakaretlerine maruz

11 Eylül günü Iğdır'da Merkez Polis Karakolu önünden geçerken üst araması yüzünden polislerle tartışan Erdal
Savaş polis tarafından sokakta ve karakolda dövüldü. Gözaltına alınana Savaş durumunun kötüleşmesi üzerine
önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesi’ne geri gönderilen Savaş’a doktorlar rapor vermedi. (Evrensel-14.09.2004)

13 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kerime Ekinci (1981), 20 Temmuz 2004 tarihinde Van
Başkale’de arkadaşlarıyla yolda yürüdükleri sırada gözaltına alınarak Van Terörle Mücadele Şubesi’ne

zyikli su, kaba dayak, küfür, sözlü taciz, hakaret gibi işkencelere maruz
kaldığını, tazyikli su sonrasında geçici kısmi felç geçirdiğini, gözaltı sonrası tutuklanarak, önce Van Cezaevi

16 Eylül günü mektupla İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İhsan Altındağ, 24 Ağustos günü komşusu ile
yaptığı bir tartışma sonrası Buca Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memurunun gelip üniformasındaki

rmam” diyerek tehdit ettiğini, aynı akşam polis memurlarının
evine gelerek kendisini gözaltına aldığını, daha önce gelen ve kendisini Buca Emniyet Amiri olarak tanıtan
memurun Merkez karakolunda yanında oğlu olduğu halde kendisine “bu a… koyduğum Kürtlerin kafasına

35 gün sonra yine komşusuyla girdiği tartışmadan
dolayı polis memurları tarafından ailesinin, komşularının ve o sırada misafiri olan Erdem Aslan’ın yanında

özaltına alındığını ve Buca Merkez Karakoluna götürüldüğünü, elleri arkadan kelepçeli
olduğu halde küfür ve hakaretler eşliğinde tekme tokat dövülüp yere düşürüldüğünü, kelepçeli ellerine

sağ kolunun bileğinden kırıldığını, sağ ayak
diz altından ve sol omzunda morlukların mevcut olduğunu, bunun üzerine polisler tarafından Buca (1 veya 2
nolu) sağlık ocağına götürüldüğünü, ardından da Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürülüp bileğinin alçıya
alındığını, bundan dolayı Adli Tıp Kurumu’nca 5 gün iş göremez raporu verildiğini ifade etti. Altındağ, 25
Ağustos günü İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılıp memura mukavemet suç suçlamasıyla tutuklanarak

alebi üzerine, 16 Eylül günü, İHD İzmir Şube Başkanı Mustafa
Rollas Buca Cezaevi’ne giderek kendisi ile bir görüşme yaptı ve bunun neticesinde tutanak hazırlandı. (İHD



144 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Nahit Dursun ve Cengiz Çengel
17 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulu
Taksim-Zambak sokakta civarında otoparkçılık yapmakta olduklarını, polisler tarafından zorla para aldıkları
iddiasıyla gözaltına alındıklarını, karakola götürünceye kadar dövüldüğünü, karakola girerken iki
giyimli bir komiserden tarafından hakarete uğrayarak tekme ve tokatla dövüldüklerini, götürüldükleri Taksim İlk
Yardım Hastanesi’nde doktorun verdiği raporların kendisine verilmediğini belirttiler.

Ramazan Durmuş
17 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ramazan Durmuş (1985), Taksim
civarında otoparkçılık yapmakta olduğunu, Ekipler Amirliğinde görevli İsmail isimli bir polisin yaklaşık 2 ay
kadar önce kendisini ekip arabasına bindirip konuşmak istediğini söylediği
100.000.000 tl vereceksin” dediğini, kendisinin de o kadar veremeyeceğini ancak her hafta 50.000.000 tl
verebileceğini söylediğini, İsmail ve Halil isimli polislerin bunu kabul ettiklerini, 16 Eylül günü haftalık parayı
almaya geldiklerini, üzerinde 35.000.000 TL olduğunu, bu kadar verebileceğini söylemesi üzerine İsmail isimli
polisin kendisini gözaltına alacaklarını ve arabaya binmesini söylediklerini, arabada bulunan bir satırı göstererek
“eğer bizden şikayetçi olursan bize
götürüp sağlam raporu aldıklarını, daha sonra karakola götürdüklerini, burada Halil ve İsmail isimli polislerin
kendisini döverek küfür ettiklerini, sabaha karşı serbest bırakıldığını b

Oktay Kaya
17 Eylül günü gözaltına alınarak Gümüşhane ili Torul İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oktay Kaya
gözaltında kendisine işkence yapıldığını, vücudunda sigara söndürüldüğünü, bunun doktor raporuyla tespit
edildiğini iddia ederek İHD Trabzon şubesine başvuruda bulundu. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım
ayında oluşturulan bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Gümüşhane Valisi Veysel Dalmaz,
konuyla ilgili olarak heyet üyelerine, olayı basından öğrendiğini, Cumh
soruşturma başlattığını, kendilerinin ise disiplin yönünden soruşturma başlattıklarını, işkence gördüğü iddiasında
bulunan kişinin psikolojik sorunları olduğunu, ancak yanlış nerede olursa olsun üzerine gitmek gerektiğini,
olayda sevk ve rapordaki çelişki nedeniyle Şiran Devlet Hastanesindeki doktor hakkında da tahkikat istediğini,
Türkiye’de insan hakları ihlallerindeki en önemli nedenlerden birinin ileri soruşturma teknolojilerinin olmayışı
ve kullanılmayışı olduğunu belirtti. Mağdur Oktay Kaya ise, heyetin kendisi ile yaptığı görüşmede şu beyanlarda
bulundu: “…17.09.2004 tarihinde saat 21:00 sıralarında Torul Terminali mevkiindeki büfemde ben ve dört
arkadaşım oturuyorduk. O esnada Torul Emniyet Müdürü ve dört polis iç
Meyhane mi? Büfe mi? Kalkın karakola gidiyoruz” dediler. Büfede alkol sattığım iddiasıyla bizi Karakola
götürdüler. Ben kendi arabamla, diğerleri de polis arabasıyla Karakola gittik. Büfemde herhangi bir alkol ürünü
yoktu, şişe yoktu, bardak yoktu, içki satıldığına ilişkin herhangi bir emare yoktu. Karakolda komiser (İlçe
Emniyet Müdürü) lokal veya dinlenme yeri olarak kullandıkları yerde oturuyordu. Beni parmağıyla işaret ederek
çağırdı. Masanın bir tarafında ben, diğ
2000 sigarası vardı. Diğer eliyle sol bileğimi tutup sigarasını bileğimin dört yerine vurup bileğimde söndürdü.
“Seni sinkaf ederim. Kendini ne sanıyorsun!” şeklinde tehdit ve hakaretlerde
vurmamak için kendimi çok sıktım ama karşılığını vermedim. Lavaboya gideceğimi söyleyip birkaç adım attım ve
koridorda düşüp bayılmışım. Ben müdürün yanında iken diğerlerinin ifadeleri alınıyordu. Diğerleri de koridorda
bekliyordu. Ben bayıldıktan sonra benimle birlikte büfeden getirilen Ercan ATASOY, Bahadır ÖZTEKİN ile
polisler beni hastaneye götürmüşler. Ben daha sonra hastanede kendime geldim. Doktora kolumdaki
kızarıklıkların sigara söndürülmesine bağlı olduğunu söyledim. Do
yapıldığını bilemeyeceğini söylemesi üzerine, ben de kendisine, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmek
istediğimi söyledim. Polisler bana vazgeçmemi, beni tekrar Karakola götürmeyeceklerini, raporumu alıp evime
gitmemi söylediler. Benim talebim üzerine doktor beni sevk etti. Torul’da beni sevk eden doktorun muayenesi ve
sevk yazması esnasında polisler benimle doktoru hiç yalnız bırakmadılar. Torul’ da alkol muayenesi de yapıldı.
Bende alkol çıkmadı, diğerlerinde çıkt
Yavuz Yıldırım Şahinöz isimli arkadaşım ile birlikte Gümüşhane’ye gittim. Orada vücudumdaki yanıkların sigara
yanığı olduğu ve yeni yanıklar olduğu rapor edildi. Adli tabip de Gümü
raporun doğru olduğunu ve kolumdaki kesik izlerinin ise yıllar öncesine ait olduğunu rapor etti. Raporu götürüp
zarf içinde savcıya teslim ettim. Kanaatimce İlçe Emniyet Müdürünün bana karşı bu olaydan yaklaşık yirmi gün
önceden kalma bir öfkesi vardı. Oğlum, polise mukavemet etmekten, polise saldırmak ve dövmek iddialarından
aranıyordu. Ne olursa olsun oğlumun Emniyet Müdürlüğüne getirilmesini istiyordu. Ben de oğlumu Emniyete
değil de savcılığa teslim ettim. Bu onun çok
Hastanesine sevk eden doktor hakkında Gümüşhane Valiliği’nin idari soruşturma başlattığı tespit edildi.
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17 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nahit Dursun (1981) ve Cengiz Çengel (1976),
Zambak sokakta civarında otoparkçılık yapmakta olduklarını, polisler tarafından zorla para aldıkları

iddiasıyla gözaltına alındıklarını, karakola götürünceye kadar dövüldüğünü, karakola girerken iki
giyimli bir komiserden tarafından hakarete uğrayarak tekme ve tokatla dövüldüklerini, götürüldükleri Taksim İlk
Yardım Hastanesi’nde doktorun verdiği raporların kendisine verilmediğini belirttiler.

şubesine başvuruda bulunan Ramazan Durmuş (1985), Taksim
civarında otoparkçılık yapmakta olduğunu, Ekipler Amirliğinde görevli İsmail isimli bir polisin yaklaşık 2 ay
kadar önce kendisini ekip arabasına bindirip konuşmak istediğini söylediğini, kendisine “her hafta bize
100.000.000 tl vereceksin” dediğini, kendisinin de o kadar veremeyeceğini ancak her hafta 50.000.000 tl
verebileceğini söylediğini, İsmail ve Halil isimli polislerin bunu kabul ettiklerini, 16 Eylül günü haftalık parayı

geldiklerini, üzerinde 35.000.000 TL olduğunu, bu kadar verebileceğini söylemesi üzerine İsmail isimli
polisin kendisini gözaltına alacaklarını ve arabaya binmesini söylediklerini, arabada bulunan bir satırı göstererek
“eğer bizden şikayetçi olursan bize satırla saldırdı” deriz dediklerini, önce Taksim-
götürüp sağlam raporu aldıklarını, daha sonra karakola götürdüklerini, burada Halil ve İsmail isimli polislerin
kendisini döverek küfür ettiklerini, sabaha karşı serbest bırakıldığını belirtti.

17 Eylül günü gözaltına alınarak Gümüşhane ili Torul İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oktay Kaya
gözaltında kendisine işkence yapıldığını, vücudunda sigara söndürüldüğünü, bunun doktor raporuyla tespit

Trabzon şubesine başvuruda bulundu. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım
ayında oluşturulan bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Gümüşhane Valisi Veysel Dalmaz,

heyet üyelerine, olayı basından öğrendiğini, Cumhuriyet Savcısının konuyla ilgili
soruşturma başlattığını, kendilerinin ise disiplin yönünden soruşturma başlattıklarını, işkence gördüğü iddiasında
bulunan kişinin psikolojik sorunları olduğunu, ancak yanlış nerede olursa olsun üzerine gitmek gerektiğini,
olayda sevk ve rapordaki çelişki nedeniyle Şiran Devlet Hastanesindeki doktor hakkında da tahkikat istediğini,
Türkiye’de insan hakları ihlallerindeki en önemli nedenlerden birinin ileri soruşturma teknolojilerinin olmayışı

elirtti. Mağdur Oktay Kaya ise, heyetin kendisi ile yaptığı görüşmede şu beyanlarda
“…17.09.2004 tarihinde saat 21:00 sıralarında Torul Terminali mevkiindeki büfemde ben ve dört

arkadaşım oturuyorduk. O esnada Torul Emniyet Müdürü ve dört polis içeri girdiler ”… burası kahvehane mi?
Meyhane mi? Büfe mi? Kalkın karakola gidiyoruz” dediler. Büfede alkol sattığım iddiasıyla bizi Karakola
götürdüler. Ben kendi arabamla, diğerleri de polis arabasıyla Karakola gittik. Büfemde herhangi bir alkol ürünü
oktu, şişe yoktu, bardak yoktu, içki satıldığına ilişkin herhangi bir emare yoktu. Karakolda komiser (İlçe

Emniyet Müdürü) lokal veya dinlenme yeri olarak kullandıkları yerde oturuyordu. Beni parmağıyla işaret ederek
çağırdı. Masanın bir tarafında ben, diğer tarafında komiser oturuyorduk. Elinde içmekte olduğu Uzun Tekel
2000 sigarası vardı. Diğer eliyle sol bileğimi tutup sigarasını bileğimin dört yerine vurup bileğimde söndürdü.
“Seni sinkaf ederim. Kendini ne sanıyorsun!” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ben bu arada ona
vurmamak için kendimi çok sıktım ama karşılığını vermedim. Lavaboya gideceğimi söyleyip birkaç adım attım ve
koridorda düşüp bayılmışım. Ben müdürün yanında iken diğerlerinin ifadeleri alınıyordu. Diğerleri de koridorda

du. Ben bayıldıktan sonra benimle birlikte büfeden getirilen Ercan ATASOY, Bahadır ÖZTEKİN ile
polisler beni hastaneye götürmüşler. Ben daha sonra hastanede kendime geldim. Doktora kolumdaki
kızarıklıkların sigara söndürülmesine bağlı olduğunu söyledim. Doktorun ne yanığı olduğunu ve ne zaman
yapıldığını bilemeyeceğini söylemesi üzerine, ben de kendisine, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmek
istediğimi söyledim. Polisler bana vazgeçmemi, beni tekrar Karakola götürmeyeceklerini, raporumu alıp evime

emi söylediler. Benim talebim üzerine doktor beni sevk etti. Torul’da beni sevk eden doktorun muayenesi ve
sevk yazması esnasında polisler benimle doktoru hiç yalnız bırakmadılar. Torul’ da alkol muayenesi de yapıldı.
Bende alkol çıkmadı, diğerlerinde çıktı. Onlar Trabzon’da alkol almış ve Torul’a öyle gelmişlerdi. Daha sonra
Yavuz Yıldırım Şahinöz isimli arkadaşım ile birlikte Gümüşhane’ye gittim. Orada vücudumdaki yanıkların sigara
yanığı olduğu ve yeni yanıklar olduğu rapor edildi. Adli tabip de Gümüşhane Devlet Hastanesinde verilen
raporun doğru olduğunu ve kolumdaki kesik izlerinin ise yıllar öncesine ait olduğunu rapor etti. Raporu götürüp
zarf içinde savcıya teslim ettim. Kanaatimce İlçe Emniyet Müdürünün bana karşı bu olaydan yaklaşık yirmi gün
önceden kalma bir öfkesi vardı. Oğlum, polise mukavemet etmekten, polise saldırmak ve dövmek iddialarından
aranıyordu. Ne olursa olsun oğlumun Emniyet Müdürlüğüne getirilmesini istiyordu. Ben de oğlumu Emniyete
değil de savcılığa teslim ettim. Bu onun çok zoruna gitti.” Mağdur Oktay Kaya’yı Gümüşhane Devlet
Hastanesine sevk eden doktor hakkında Gümüşhane Valiliği’nin idari soruşturma başlattığı tespit edildi.
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nan Nahit Dursun (1981) ve Cengiz Çengel (1976),
Zambak sokakta civarında otoparkçılık yapmakta olduklarını, polisler tarafından zorla para aldıkları

iddiasıyla gözaltına alındıklarını, karakola götürünceye kadar dövüldüğünü, karakola girerken iki yıldızlı resmi
giyimli bir komiserden tarafından hakarete uğrayarak tekme ve tokatla dövüldüklerini, götürüldükleri Taksim İlk

şubesine başvuruda bulunan Ramazan Durmuş (1985), Taksim-Zambak sokak
civarında otoparkçılık yapmakta olduğunu, Ekipler Amirliğinde görevli İsmail isimli bir polisin yaklaşık 2 ay

ni, kendisine “her hafta bize
100.000.000 tl vereceksin” dediğini, kendisinin de o kadar veremeyeceğini ancak her hafta 50.000.000 tl
verebileceğini söylediğini, İsmail ve Halil isimli polislerin bunu kabul ettiklerini, 16 Eylül günü haftalık parayı

geldiklerini, üzerinde 35.000.000 TL olduğunu, bu kadar verebileceğini söylemesi üzerine İsmail isimli
polisin kendisini gözaltına alacaklarını ve arabaya binmesini söylediklerini, arabada bulunan bir satırı göstererek

-İlkyardım Hastanesine
götürüp sağlam raporu aldıklarını, daha sonra karakola götürdüklerini, burada Halil ve İsmail isimli polislerin

17 Eylül günü gözaltına alınarak Gümüşhane ili Torul İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oktay Kaya,
gözaltında kendisine işkence yapıldığını, vücudunda sigara söndürüldüğünü, bunun doktor raporuyla tespit

Trabzon şubesine başvuruda bulundu. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım
ayında oluşturulan bir heyet Gümüşhane’ye giderek incelemelerde bulundu. Gümüşhane Valisi Veysel Dalmaz,

uriyet Savcısının konuyla ilgili
soruşturma başlattığını, kendilerinin ise disiplin yönünden soruşturma başlattıklarını, işkence gördüğü iddiasında
bulunan kişinin psikolojik sorunları olduğunu, ancak yanlış nerede olursa olsun üzerine gitmek gerektiğini, bu
olayda sevk ve rapordaki çelişki nedeniyle Şiran Devlet Hastanesindeki doktor hakkında da tahkikat istediğini,
Türkiye’de insan hakları ihlallerindeki en önemli nedenlerden birinin ileri soruşturma teknolojilerinin olmayışı

elirtti. Mağdur Oktay Kaya ise, heyetin kendisi ile yaptığı görüşmede şu beyanlarda
“…17.09.2004 tarihinde saat 21:00 sıralarında Torul Terminali mevkiindeki büfemde ben ve dört

eri girdiler ”… burası kahvehane mi?
Meyhane mi? Büfe mi? Kalkın karakola gidiyoruz” dediler. Büfede alkol sattığım iddiasıyla bizi Karakola
götürdüler. Ben kendi arabamla, diğerleri de polis arabasıyla Karakola gittik. Büfemde herhangi bir alkol ürünü
oktu, şişe yoktu, bardak yoktu, içki satıldığına ilişkin herhangi bir emare yoktu. Karakolda komiser (İlçe

Emniyet Müdürü) lokal veya dinlenme yeri olarak kullandıkları yerde oturuyordu. Beni parmağıyla işaret ederek
er tarafında komiser oturuyorduk. Elinde içmekte olduğu Uzun Tekel

2000 sigarası vardı. Diğer eliyle sol bileğimi tutup sigarasını bileğimin dört yerine vurup bileğimde söndürdü.
bulundu. Ben bu arada ona

vurmamak için kendimi çok sıktım ama karşılığını vermedim. Lavaboya gideceğimi söyleyip birkaç adım attım ve
koridorda düşüp bayılmışım. Ben müdürün yanında iken diğerlerinin ifadeleri alınıyordu. Diğerleri de koridorda

du. Ben bayıldıktan sonra benimle birlikte büfeden getirilen Ercan ATASOY, Bahadır ÖZTEKİN ile
polisler beni hastaneye götürmüşler. Ben daha sonra hastanede kendime geldim. Doktora kolumdaki

ktorun ne yanığı olduğunu ve ne zaman
yapıldığını bilemeyeceğini söylemesi üzerine, ben de kendisine, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmek
istediğimi söyledim. Polisler bana vazgeçmemi, beni tekrar Karakola götürmeyeceklerini, raporumu alıp evime

emi söylediler. Benim talebim üzerine doktor beni sevk etti. Torul’da beni sevk eden doktorun muayenesi ve
sevk yazması esnasında polisler benimle doktoru hiç yalnız bırakmadılar. Torul’ da alkol muayenesi de yapıldı.

ı. Onlar Trabzon’da alkol almış ve Torul’a öyle gelmişlerdi. Daha sonra
Yavuz Yıldırım Şahinöz isimli arkadaşım ile birlikte Gümüşhane’ye gittim. Orada vücudumdaki yanıkların sigara

şhane Devlet Hastanesinde verilen
raporun doğru olduğunu ve kolumdaki kesik izlerinin ise yıllar öncesine ait olduğunu rapor etti. Raporu götürüp
zarf içinde savcıya teslim ettim. Kanaatimce İlçe Emniyet Müdürünün bana karşı bu olaydan yaklaşık yirmi gün
önceden kalma bir öfkesi vardı. Oğlum, polise mukavemet etmekten, polise saldırmak ve dövmek iddialarından
aranıyordu. Ne olursa olsun oğlumun Emniyet Müdürlüğüne getirilmesini istiyordu. Ben de oğlumu Emniyete

Mağdur Oktay Kaya’yı Gümüşhane Devlet
Hastanesine sevk eden doktor hakkında Gümüşhane Valiliği’nin idari soruşturma başlattığı tespit edildi.
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Mustafa Kaya
20 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Kaya (1976), 17
kapısında bulunan sarhoş bir vatandaşı bitişiğindeki karakolda nöbetçi polisin yanına götürdüğünü, burada polis
ile kısa bir tartışma yaşadığını, bu olaydan az sonra kapıda duran Hasan isimli arkadaşının kendisini karakoldan
çağırdıklarını söylediğini, gittiği karakolda ellerinin arkadan kelepçelendiğini ve dövüldüğünü, sabah 04.00’te
serbest bırakıldığını belirtti.

T.K.
Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle
22 Eylül tarihinde gözaltına alınan T.K.’nın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. T.K.’nın
avukatı Murat Timur yaşananları şu beyanda bulundu; “Çocuk Şubesi’ne bağlı polisler K.’yı saçından tutup
duvara vurdu. Bunun üzerine burnu ve kafasında
burnunu lavaboda yıkattılar. Van Devlet Hastanesi’ne götürülen müvekkilim, Dr. Cumali Çelik tarafından
muayene edildi. Ancak doktor, odada bulunan polisleri dışarı çıkaramadı ve sadece K’ya bir şey
olmadığını sordu. Darp izinin olup olmadığını belirlemek için müvekkilimin elbiselerini çıkartması gerekirdi,
bunu dahi yapmadı.” T.K.’nın gözaltına alınmasından sonra savcılığın talimatına rağmen müvekkilinin serbest
bırakılmadığını söyleyen Av. Timur, “Savcılığın talimatıyla T.K. serbest bırakılmadı ve hürriyeti kısıtlandı.
Ayrıca karakolda kötü muameleye maruz kaldı ve 24 saat boyunca aç ve susuz bırakıldı” dedi. Gözaltındaki
sorgusunun tamamlanmasının ardından 24 Eylül günü savcılığa çıkarılan
olduğunu ve hâlâ gömleğinin üzerinde kan izlerinin bulunduğunu belirten Av. Timur, savcının K.’yı tekrar
hastaneye gönderdiğini, T.K.’yı muayene eden doktorların, müvekkilinin kafasındaki şişlikleri hazırladıkları
rapora yansıttığını belirtti. Müvekkilinin babası Şahabettin K.’nın savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu
belirtmesi üzerine gözaltına alındığını ve Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesinin alındığını anlatan Av.
Timur, Çocuk Şubesi polisleri ve Van D
kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. (Evrensel

Deniz Bakır
27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979),
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip
etmek için Saraçhane Meydanı’na gittiğini, uyarıda bulunmadan gruba müdahale eden polisin üzerine gaz
sıkarak dövmeye başladıklarını, gaz ve dayağın etkisiyle bayıldığını, Fatih Karakolu ve Vatan Güvenlik Şube’ye
götürüldüğünü, iki gün gözaltında kaldığını belirtti.

Yasin Büyükkaya
28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya (1990), 26 Eylül günü bir arkadaşıyla
birlikte Beyoğlu Halepli Bekir sokakta otururken sivil bir polis minibüsü tarafından gözaltına alındıklarını,
gözaltında silahın kabzasıyla kafasına vurulduğunu, ağzına yumruk atılıp, tekmelerle kollarına ve göğsüne
vurulduğunu, 3 – 4 saat sonra Çocuk Pol

Cüneyt, Muhitten ve İskender Özcan
28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Özcan (1987) şu beyanda bulundu, “Yeğenim
İskender Özcan adli bir vakaya karışmış ve çıkarıldığı Savcılıkça tutuklama kararı
götürülmek üzere Beyoğlu Ekipler Amirliğine getirildiğini öğrendim. Kendisine para vermek için ağabeyim
Muhittin Özcan ile birlikte tutulduğu Beyoğlu Ekipler Amirliğine geldik. Ancak İskender’e para veremedik.
Ancak bu sırada İskender’i polisler minibüse bindirirken vurmaya başladılar. Ben yeğenime sarılarak
vurmalarını engelleme çalıştım ve polislere vurmamalarını söyledim. Ancak polisler bana da ağabeyim
Muhitten’e ve İskender’e de vurdular ve beni gözaltına aldılar. Ağabeyi
ağabeyim şu an suçsuz yere tutuklanmıştır. Polisler bizi kafa atarak, yumruklarla ve sopalarla dövdüler. Oysa biz
tutuklanan yakınımıza para vermeye gitmiştik. Beni döven ve görevi kötüye kullanan polislerden şikayetçiyim”

Behlül Ocak
30 Eylül günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Behlül Ocak (1986); aynı gün saat 11 civarında İzmir ili
Karşıyaka ilçesi Ege Kent girişinde, cezaevinde ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile ilgili afiş yaptıkları
sırda, Toros Mara sivil araçla yanaşan iki sivilin kendilerine ne yaptığını sorması üzerine, afiş yaptıklarını ve
afişlerin izinli olduğuna dair belge gösterdiğini, bunun üzerine kendileri de sivil kişilerin kimliklerini görmek
istediklerini ifade etmeleri üzerine, bu k
üzerine sivillerden birinin silahın ağzına mermiyi sürüp, “karnının içine mermi dolduracağım” diyerek, dövmeye
başladıklarını, o esnada bir resmi polis otosu gelerek kendisiyle birlik
arabada bulunan küçük tahta sopalarla dövüldüğünü, daha sonra Çiğli Emniyet Amirliği’ne götürüldüğünü beyan
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20 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Kaya (1976), 17
kapısında bulunan sarhoş bir vatandaşı bitişiğindeki karakolda nöbetçi polisin yanına götürdüğünü, burada polis
ile kısa bir tartışma yaşadığını, bu olaydan az sonra kapıda duran Hasan isimli arkadaşının kendisini karakoldan

klarını söylediğini, gittiği karakolda ellerinin arkadan kelepçelendiğini ve dövüldüğünü, sabah 04.00’te

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle
ylül tarihinde gözaltına alınan T.K.’nın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. T.K.’nın

avukatı Murat Timur yaşananları şu beyanda bulundu; “Çocuk Şubesi’ne bağlı polisler K.’yı saçından tutup
duvara vurdu. Bunun üzerine burnu ve kafasında kanama meydana geldi. Polisler şubede K.’nın gömleğini ve
burnunu lavaboda yıkattılar. Van Devlet Hastanesi’ne götürülen müvekkilim, Dr. Cumali Çelik tarafından
muayene edildi. Ancak doktor, odada bulunan polisleri dışarı çıkaramadı ve sadece K’ya bir şey
olmadığını sordu. Darp izinin olup olmadığını belirlemek için müvekkilimin elbiselerini çıkartması gerekirdi,
bunu dahi yapmadı.” T.K.’nın gözaltına alınmasından sonra savcılığın talimatına rağmen müvekkilinin serbest

Timur, “Savcılığın talimatıyla T.K. serbest bırakılmadı ve hürriyeti kısıtlandı.
Ayrıca karakolda kötü muameleye maruz kaldı ve 24 saat boyunca aç ve susuz bırakıldı” dedi. Gözaltındaki
sorgusunun tamamlanmasının ardından 24 Eylül günü savcılığa çıkarılan müvekkilinin kafasında şişliklerin
olduğunu ve hâlâ gömleğinin üzerinde kan izlerinin bulunduğunu belirten Av. Timur, savcının K.’yı tekrar
hastaneye gönderdiğini, T.K.’yı muayene eden doktorların, müvekkilinin kafasındaki şişlikleri hazırladıkları

yansıttığını belirtti. Müvekkilinin babası Şahabettin K.’nın savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu
belirtmesi üzerine gözaltına alındığını ve Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesinin alındığını anlatan Av.
Timur, Çocuk Şubesi polisleri ve Van Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Cumali Çelik’in görevini kötüye
kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. (Evrensel-25.09.2004)

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979),
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip
etmek için Saraçhane Meydanı’na gittiğini, uyarıda bulunmadan gruba müdahale eden polisin üzerine gaz

az ve dayağın etkisiyle bayıldığını, Fatih Karakolu ve Vatan Güvenlik Şube’ye
götürüldüğünü, iki gün gözaltında kaldığını belirtti.

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya (1990), 26 Eylül günü bir arkadaşıyla
birlikte Beyoğlu Halepli Bekir sokakta otururken sivil bir polis minibüsü tarafından gözaltına alındıklarını,
gözaltında silahın kabzasıyla kafasına vurulduğunu, ağzına yumruk atılıp, tekmelerle kollarına ve göğsüne

4 saat sonra Çocuk Polisi’ne teslim edildiğini belirtti.

Cüneyt, Muhitten ve İskender Özcan
28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Özcan (1987) şu beyanda bulundu, “Yeğenim
İskender Özcan adli bir vakaya karışmış ve çıkarıldığı Savcılıkça tutuklama kararı verildikten sonra cezaevine
götürülmek üzere Beyoğlu Ekipler Amirliğine getirildiğini öğrendim. Kendisine para vermek için ağabeyim
Muhittin Özcan ile birlikte tutulduğu Beyoğlu Ekipler Amirliğine geldik. Ancak İskender’e para veremedik.

skender’i polisler minibüse bindirirken vurmaya başladılar. Ben yeğenime sarılarak
vurmalarını engelleme çalıştım ve polislere vurmamalarını söyledim. Ancak polisler bana da ağabeyim
Muhitten’e ve İskender’e de vurdular ve beni gözaltına aldılar. Ağabeyim Muhittin’i gözaltına aldılar ve
ağabeyim şu an suçsuz yere tutuklanmıştır. Polisler bizi kafa atarak, yumruklarla ve sopalarla dövdüler. Oysa biz
tutuklanan yakınımıza para vermeye gitmiştik. Beni döven ve görevi kötüye kullanan polislerden şikayetçiyim”

30 Eylül günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Behlül Ocak (1986); aynı gün saat 11 civarında İzmir ili
Karşıyaka ilçesi Ege Kent girişinde, cezaevinde ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile ilgili afiş yaptıkları

sivil araçla yanaşan iki sivilin kendilerine ne yaptığını sorması üzerine, afiş yaptıklarını ve
afişlerin izinli olduğuna dair belge gösterdiğini, bunun üzerine kendileri de sivil kişilerin kimliklerini görmek
istediklerini ifade etmeleri üzerine, bu kişiler tarafından zorla araca bindirilmeye çalışıldıklarını, direnmeleri
üzerine sivillerden birinin silahın ağzına mermiyi sürüp, “karnının içine mermi dolduracağım” diyerek, dövmeye
başladıklarını, o esnada bir resmi polis otosu gelerek kendisiyle birlikte iki sivil polisinde resmi araca bindirilip,
arabada bulunan küçük tahta sopalarla dövüldüğünü, daha sonra Çiğli Emniyet Amirliği’ne götürüldüğünü beyan
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20 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Kaya (1976), 17 Eylül gecesi işyerimin
kapısında bulunan sarhoş bir vatandaşı bitişiğindeki karakolda nöbetçi polisin yanına götürdüğünü, burada polis
ile kısa bir tartışma yaşadığını, bu olaydan az sonra kapıda duran Hasan isimli arkadaşının kendisini karakoldan

klarını söylediğini, gittiği karakolda ellerinin arkadan kelepçelendiğini ve dövüldüğünü, sabah 04.00’te

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle
ylül tarihinde gözaltına alınan T.K.’nın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürüldü. T.K.’nın

avukatı Murat Timur yaşananları şu beyanda bulundu; “Çocuk Şubesi’ne bağlı polisler K.’yı saçından tutup
kanama meydana geldi. Polisler şubede K.’nın gömleğini ve

burnunu lavaboda yıkattılar. Van Devlet Hastanesi’ne götürülen müvekkilim, Dr. Cumali Çelik tarafından
muayene edildi. Ancak doktor, odada bulunan polisleri dışarı çıkaramadı ve sadece K’ya bir şeyinin olup
olmadığını sordu. Darp izinin olup olmadığını belirlemek için müvekkilimin elbiselerini çıkartması gerekirdi,
bunu dahi yapmadı.” T.K.’nın gözaltına alınmasından sonra savcılığın talimatına rağmen müvekkilinin serbest

Timur, “Savcılığın talimatıyla T.K. serbest bırakılmadı ve hürriyeti kısıtlandı.
Ayrıca karakolda kötü muameleye maruz kaldı ve 24 saat boyunca aç ve susuz bırakıldı” dedi. Gözaltındaki

müvekkilinin kafasında şişliklerin
olduğunu ve hâlâ gömleğinin üzerinde kan izlerinin bulunduğunu belirten Av. Timur, savcının K.’yı tekrar
hastaneye gönderdiğini, T.K.’yı muayene eden doktorların, müvekkilinin kafasındaki şişlikleri hazırladıkları

yansıttığını belirtti. Müvekkilinin babası Şahabettin K.’nın savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu
belirtmesi üzerine gözaltına alındığını ve Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesinin alındığını anlatan Av.

evlet Hastanesi’nde görevli Dr. Cumali Çelik’in görevini kötüye
25.09.2004)

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979), 25 Eylül günü
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip
etmek için Saraçhane Meydanı’na gittiğini, uyarıda bulunmadan gruba müdahale eden polisin üzerine gaz

az ve dayağın etkisiyle bayıldığını, Fatih Karakolu ve Vatan Güvenlik Şube’ye

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya (1990), 26 Eylül günü bir arkadaşıyla
birlikte Beyoğlu Halepli Bekir sokakta otururken sivil bir polis minibüsü tarafından gözaltına alındıklarını,
gözaltında silahın kabzasıyla kafasına vurulduğunu, ağzına yumruk atılıp, tekmelerle kollarına ve göğsüne

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Özcan (1987) şu beyanda bulundu, “Yeğenim
verildikten sonra cezaevine

götürülmek üzere Beyoğlu Ekipler Amirliğine getirildiğini öğrendim. Kendisine para vermek için ağabeyim
Muhittin Özcan ile birlikte tutulduğu Beyoğlu Ekipler Amirliğine geldik. Ancak İskender’e para veremedik.

skender’i polisler minibüse bindirirken vurmaya başladılar. Ben yeğenime sarılarak
vurmalarını engelleme çalıştım ve polislere vurmamalarını söyledim. Ancak polisler bana da ağabeyim

m Muhittin’i gözaltına aldılar ve
ağabeyim şu an suçsuz yere tutuklanmıştır. Polisler bizi kafa atarak, yumruklarla ve sopalarla dövdüler. Oysa biz
tutuklanan yakınımıza para vermeye gitmiştik. Beni döven ve görevi kötüye kullanan polislerden şikayetçiyim”.

30 Eylül günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Behlül Ocak (1986); aynı gün saat 11 civarında İzmir ili
Karşıyaka ilçesi Ege Kent girişinde, cezaevinde ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile ilgili afiş yaptıkları

sivil araçla yanaşan iki sivilin kendilerine ne yaptığını sorması üzerine, afiş yaptıklarını ve
afişlerin izinli olduğuna dair belge gösterdiğini, bunun üzerine kendileri de sivil kişilerin kimliklerini görmek

işiler tarafından zorla araca bindirilmeye çalışıldıklarını, direnmeleri
üzerine sivillerden birinin silahın ağzına mermiyi sürüp, “karnının içine mermi dolduracağım” diyerek, dövmeye

te iki sivil polisinde resmi araca bindirilip,
arabada bulunan küçük tahta sopalarla dövüldüğünü, daha sonra Çiğli Emniyet Amirliği’ne götürüldüğünü beyan
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etmiştir. Emniyete girer girmez, “bunlar vatan haini” denilerek iki sivil polis ve yanındaki resmi po
kendisini duvara yaslayıp; kafasına, böbreklerine ve hayalarına vurduklarını, sürekli küfür ve hakaret ettiklerini
söylemiştir. Aynı gün saat 14.00 gibi Çiğli Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, boğazı sıkılarak polislerin
üzerine çıktığını ve dövdüklerini, kafasına poşet geçirmekle tehdit edildiğini, doktorun yanına gittiğinde ellerinin
arkadan kelepçeli olduğunu, kelepçeler çıkarılmadığı takdirde muayene olmayacağını söylediğini, bunun üzerine
doktor odasından çıkarılıp koridorda polisler tarafınd
banklarının oturma yerlerine beli gelecek şekilde atıldığını, doktorun kendisine “bağırma, olay çıkarma”
dediğini, kendisinin doktora hitaben “sizin yanınızda bana bu şekilde işkence yapmalarına izi
gerekiyor” dediğini, doktorun tekrar ona “polis merkezini dağıtmışsın, camı çerçeveyi indirmişsin” dediğini
ayrıca işkencecilerle işbirliği yapana muayene olmayacağını ve elleri arkadan kelepçeli olduğu için muayeneyi
kabul etmediğini söylemiştir. Muayene olmadan amirliğe geri götürüldüğünü, 15 .30 civarında çocuk büroya
sevk edildiğini, oradan Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğünü, 7 gün iş göremez raporu verildiğini ve aynı gün
savcılığa çıkartılarak, serbest bırakıldığını beyan etti.

Leyla Eleftoz
30 Eylül günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti
Leyla Eleftoz, götürüldüğü İskele Karakolu’nda tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, şu beyanda
bulundu: “İskele Karakolu’nda bir komiser bana ne amaçla ve kim tarafından Van’a gönderildiğimi sordu. Ben
de kendi rızamla geldiğimi ve bu çalışmaya gönüllü olarak yaptığımı söyledim. Bunun üzerine komiser bana
ağza alınmayacak küfürler etti. Yaklaşık 4 saat gözaltın
çıkarken komiser geldi ve bana ‘bir daha seni buralarda görürsem seni pişman ederim.’ dedi.” (3 Ekim
2004/Ülkede Özgür Gündem)

8 kişi
Kürt Yazar Musa Anter’in ölüm yıl dönümde yapılan anmada gözaltına al
dövüldüklerini beyan ettiler. (İHD Diyarbakır)

Abdullah Çabuk
31 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdullah Çabuk(1966), 29 Eylül günü oturduğu
kahveden, Sur Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde s
gözaltındayken su ve yemek ihtiyacının karşılanmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Yaşar Akıllı
Manisa’da galericilik yapan Yaşar Akıllı (31), 26 Eylül gözaltına alındığı Salihli Merkez Karakolu'nda sağ
kolunun üç polis tarafından kırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Akıllı, 26 Eylül gecesi Sevgi Yolu'nda park
yüzünden bir kamyoncuyla tartıştığını, tartışmaya karışan sivil polislerin itmesi sonucu yere düştüğünü, neden
itildiğini sorunca da karakola götürüldüğünü belirterek, şu beyanda bulundu; “Orada 'Delikanlı, şimdi burada
konuş' dedikten sonra, Taner ve Ayhan isimli polisler ile İlyas isimli komiser, beni yarım saat dövdü. Kolumun
kırıldığını anlayınca durdular. Polis minibüsüyle hastaneye götürdül
komiser yanımdan ayrılmadı. Doktor bayan kötü dövüldüğümü anladı. Adli tabip, 'sol çenede yırtık, sağ elmacık
kemiğinde darbe, sol diz bölgesinde darbe ve kolunda üç kırık' olduğu raporunu verdi. Daha sonra yeniden
karakola getirip 'Sevgi Yolu'nda tanımadığım kişilerce dövüldüm' diye ifade imzalattılar. Beni eve getirdiler.
Ertesi sabah gelip şikâyetçi olmamamı istediler, araya aracılar koydular, baklava gönderdiler. Manisa Valiliği
olayla ilgili idari, Salihli Savcılığı da adli soruşturma başlattı. (Radikal

Sezai Karakuş
Avukat İnan Akmeşe, İstanbul’da “Kongra
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 2
gözaltına alınan ve dört gün gözaltında kalan Sezai Karakuş, Cumhuriyet Savcılığı’nda ve tutuklama istemiyle
sevk edildiği yedek hakimlikte verdiği ifadelerde, “gözaltı süresince uykusuz bırakıldığını, psikolojik baskı ve
fiziksel işkence gördüğünü, testislerinin sıkıldığını, dövüldüğünü, saçlarından çekilerek başının duvara
vurulduğunu, bazı iddiaları kabul etmesi için vaatlerde bulunulduğunu ve avukat istemediğine ilişkin bir
tutanağın okutulmadan imzalatıldığını” belirtti. 28, 30 Eylül ve 1
muayene edilen Sezai Karakuş’a vücudunda izler bulunduğuna ilişkin rapor verildi. 2 Ekim günü tutuklanan
Sezai Karakuş’un avukatı İnan Akmeşe, Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (İHD
İstanbul)

Zümeyra Oğuz, Ali Aktaş, Kazım Avcı, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, Şükrü Sungur, M. Eren Teke,
Yunus Aşan ve Mevlüt Uçar
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etmiştir. Emniyete girer girmez, “bunlar vatan haini” denilerek iki sivil polis ve yanındaki resmi po
kendisini duvara yaslayıp; kafasına, böbreklerine ve hayalarına vurduklarını, sürekli küfür ve hakaret ettiklerini
söylemiştir. Aynı gün saat 14.00 gibi Çiğli Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, boğazı sıkılarak polislerin

üklerini, kafasına poşet geçirmekle tehdit edildiğini, doktorun yanına gittiğinde ellerinin
arkadan kelepçeli olduğunu, kelepçeler çıkarılmadığı takdirde muayene olmayacağını söylediğini, bunun üzerine
doktor odasından çıkarılıp koridorda polisler tarafından tekrar dövüldüğünü, bir polisin kendisini sabit oturma
banklarının oturma yerlerine beli gelecek şekilde atıldığını, doktorun kendisine “bağırma, olay çıkarma”
dediğini, kendisinin doktora hitaben “sizin yanınızda bana bu şekilde işkence yapmalarına izi
gerekiyor” dediğini, doktorun tekrar ona “polis merkezini dağıtmışsın, camı çerçeveyi indirmişsin” dediğini
ayrıca işkencecilerle işbirliği yapana muayene olmayacağını ve elleri arkadan kelepçeli olduğu için muayeneyi

tir. Muayene olmadan amirliğe geri götürüldüğünü, 15 .30 civarında çocuk büroya
sevk edildiğini, oradan Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğünü, 7 gün iş göremez raporu verildiğini ve aynı gün
savcılığa çıkartılarak, serbest bırakıldığını beyan etti. (Özgür Gündem-01.08.04)

30 Eylül günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti
Leyla Eleftoz, götürüldüğü İskele Karakolu’nda tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, şu beyanda

kele Karakolu’nda bir komiser bana ne amaçla ve kim tarafından Van’a gönderildiğimi sordu. Ben
de kendi rızamla geldiğimi ve bu çalışmaya gönüllü olarak yaptığımı söyledim. Bunun üzerine komiser bana
ağza alınmayacak küfürler etti. Yaklaşık 4 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldım. Tam kapıdan
çıkarken komiser geldi ve bana ‘bir daha seni buralarda görürsem seni pişman ederim.’ dedi.” (3 Ekim

Kürt Yazar Musa Anter’in ölüm yıl dönümde yapılan anmada gözaltına alınan 8 kişi, gözaltına alınırken
dövüldüklerini beyan ettiler. (İHD Diyarbakır)

31 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdullah Çabuk(1966), 29 Eylül günü oturduğu
kahveden, Sur Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındığını,
gözaltındayken su ve yemek ihtiyacının karşılanmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Manisa’da galericilik yapan Yaşar Akıllı (31), 26 Eylül gözaltına alındığı Salihli Merkez Karakolu'nda sağ
kolunun üç polis tarafından kırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Akıllı, 26 Eylül gecesi Sevgi Yolu'nda park
yüzünden bir kamyoncuyla tartıştığını, tartışmaya karışan sivil polislerin itmesi sonucu yere düştüğünü, neden

ötürüldüğünü belirterek, şu beyanda bulundu; “Orada 'Delikanlı, şimdi burada
konuş' dedikten sonra, Taner ve Ayhan isimli polisler ile İlyas isimli komiser, beni yarım saat dövdü. Kolumun
kırıldığını anlayınca durdular. Polis minibüsüyle hastaneye götürdüler. Salihli Devlet Hastanesi'nde İlyas
komiser yanımdan ayrılmadı. Doktor bayan kötü dövüldüğümü anladı. Adli tabip, 'sol çenede yırtık, sağ elmacık
kemiğinde darbe, sol diz bölgesinde darbe ve kolunda üç kırık' olduğu raporunu verdi. Daha sonra yeniden

rakola getirip 'Sevgi Yolu'nda tanımadığım kişilerce dövüldüm' diye ifade imzalattılar. Beni eve getirdiler.
Ertesi sabah gelip şikâyetçi olmamamı istediler, araya aracılar koydular, baklava gönderdiler. Manisa Valiliği

ğı da adli soruşturma başlattı. (Radikal-16.10.04)

Avukat İnan Akmeşe, İstanbul’da “Kongra-Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Sezai Karakuş’a
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 2
gözaltına alınan ve dört gün gözaltında kalan Sezai Karakuş, Cumhuriyet Savcılığı’nda ve tutuklama istemiyle
sevk edildiği yedek hakimlikte verdiği ifadelerde, “gözaltı süresince uykusuz bırakıldığını, psikolojik baskı ve

üğünü, testislerinin sıkıldığını, dövüldüğünü, saçlarından çekilerek başının duvara
vurulduğunu, bazı iddiaları kabul etmesi için vaatlerde bulunulduğunu ve avukat istemediğine ilişkin bir
tutanağın okutulmadan imzalatıldığını” belirtti. 28, 30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde Adli Tabip tarafından
muayene edilen Sezai Karakuş’a vücudunda izler bulunduğuna ilişkin rapor verildi. 2 Ekim günü tutuklanan
Sezai Karakuş’un avukatı İnan Akmeşe, Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (İHD

yra Oğuz, Ali Aktaş, Kazım Avcı, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, Şükrü Sungur, M. Eren Teke,
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etmiştir. Emniyete girer girmez, “bunlar vatan haini” denilerek iki sivil polis ve yanındaki resmi polislerin
kendisini duvara yaslayıp; kafasına, böbreklerine ve hayalarına vurduklarını, sürekli küfür ve hakaret ettiklerini
söylemiştir. Aynı gün saat 14.00 gibi Çiğli Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, boğazı sıkılarak polislerin

üklerini, kafasına poşet geçirmekle tehdit edildiğini, doktorun yanına gittiğinde ellerinin
arkadan kelepçeli olduğunu, kelepçeler çıkarılmadığı takdirde muayene olmayacağını söylediğini, bunun üzerine

an tekrar dövüldüğünü, bir polisin kendisini sabit oturma
banklarının oturma yerlerine beli gelecek şekilde atıldığını, doktorun kendisine “bağırma, olay çıkarma”
dediğini, kendisinin doktora hitaben “sizin yanınızda bana bu şekilde işkence yapmalarına izin vermemeniz
gerekiyor” dediğini, doktorun tekrar ona “polis merkezini dağıtmışsın, camı çerçeveyi indirmişsin” dediğini
ayrıca işkencecilerle işbirliği yapana muayene olmayacağını ve elleri arkadan kelepçeli olduğu için muayeneyi

tir. Muayene olmadan amirliğe geri götürüldüğünü, 15 .30 civarında çocuk büroya
sevk edildiğini, oradan Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğünü, 7 gün iş göremez raporu verildiğini ve aynı gün

30 Eylül günü evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti
Leyla Eleftoz, götürüldüğü İskele Karakolu’nda tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, şu beyanda

kele Karakolu’nda bir komiser bana ne amaçla ve kim tarafından Van’a gönderildiğimi sordu. Ben
de kendi rızamla geldiğimi ve bu çalışmaya gönüllü olarak yaptığımı söyledim. Bunun üzerine komiser bana

da kaldıktan sonra serbest bırakıldım. Tam kapıdan
çıkarken komiser geldi ve bana ‘bir daha seni buralarda görürsem seni pişman ederim.’ dedi.” (3 Ekim

ınan 8 kişi, gözaltına alınırken

31 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Abdullah Çabuk(1966), 29 Eylül günü oturduğu
logan attığı gerekçesiyle gözaltına alındığını,

Manisa’da galericilik yapan Yaşar Akıllı (31), 26 Eylül gözaltına alındığı Salihli Merkez Karakolu'nda sağ
kolunun üç polis tarafından kırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Akıllı, 26 Eylül gecesi Sevgi Yolu'nda park
yüzünden bir kamyoncuyla tartıştığını, tartışmaya karışan sivil polislerin itmesi sonucu yere düştüğünü, neden

ötürüldüğünü belirterek, şu beyanda bulundu; “Orada 'Delikanlı, şimdi burada
konuş' dedikten sonra, Taner ve Ayhan isimli polisler ile İlyas isimli komiser, beni yarım saat dövdü. Kolumun

er. Salihli Devlet Hastanesi'nde İlyas
komiser yanımdan ayrılmadı. Doktor bayan kötü dövüldüğümü anladı. Adli tabip, 'sol çenede yırtık, sağ elmacık
kemiğinde darbe, sol diz bölgesinde darbe ve kolunda üç kırık' olduğu raporunu verdi. Daha sonra yeniden

rakola getirip 'Sevgi Yolu'nda tanımadığım kişilerce dövüldüm' diye ifade imzalattılar. Beni eve getirdiler.
Ertesi sabah gelip şikâyetçi olmamamı istediler, araya aracılar koydular, baklava gönderdiler. Manisa Valiliği

Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Sezai Karakuş’a
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 28 Eylül günü
gözaltına alınan ve dört gün gözaltında kalan Sezai Karakuş, Cumhuriyet Savcılığı’nda ve tutuklama istemiyle
sevk edildiği yedek hakimlikte verdiği ifadelerde, “gözaltı süresince uykusuz bırakıldığını, psikolojik baskı ve

üğünü, testislerinin sıkıldığını, dövüldüğünü, saçlarından çekilerek başının duvara
vurulduğunu, bazı iddiaları kabul etmesi için vaatlerde bulunulduğunu ve avukat istemediğine ilişkin bir

Ekim günlerinde Adli Tabip tarafından
muayene edilen Sezai Karakuş’a vücudunda izler bulunduğuna ilişkin rapor verildi. 2 Ekim günü tutuklanan
Sezai Karakuş’un avukatı İnan Akmeşe, Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (İHD

yra Oğuz, Ali Aktaş, Kazım Avcı, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, Şükrü Sungur, M. Eren Teke,
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24 Eylül günü Mersin’de gözaltına alınan yukarıda isimleri yazılı kişiler, gözaltına alınırken sivil ve resmi
polisler tarafından işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, vücutlarındaki darp izlerinin eksik de olsa
doktor raporu ile tespit edildiğini ifade ettiler. Mağdurların avukatları, müdahale esnasında olay yerinde bulunan
tüm polis memurları, Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği,
müvekkillerinin muayenesini yapan doktorlar ve Mersin Kapalı Cezaevi'nde aktivistlerin üst aramasını yapan
askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlardan Ali Bozan, müvekkillerinin gözaltına alınırken
şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek suç duyurusu gerekçelerini şöyle sıraladı: "Müvekkillim Zümeyra Oğuz,
çevik kuvvet polislerine, 'gözaltına alın ama vurmayın, hastayım' demesine rağmen kafasını ve yere yatırılarak
sırtına defalarca tekmeler vurmuşlar. Hatt
vurun, öldürün' demiştir. Yine gözaltı yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre kontrol ve tedavi masrafları
bütçeden karşılanması gerekirken müvekkilimiz, gözaltında tutulduğu sürede bütün il
Ayrıca cezaevine götürülürken, Cezaevi koridorunda sedye üzerinde bekletilmiş, doktor kontrolünden
geçirilmemiş, sadece serum verilmiştir ve revire kaldırılmamıştır. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi'nde evrak incelememize keyfi olarak izin verilmediğinden, kaç gün iş göremez raporu aldığını
bilmiyoruz. Diğer Müvekkillerimiz Kazım Avcı, Mevlüt Uçar, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, M. Eren Teke,
Şükrü Sungur ve Yunus Aşan'a basın açıklaması sırasında yere yatırılara
gözaltına alınmışlardır. Bindirildikleri araçta da kendilerine hakaret edilmiş ve küfür edilmiştir. Yine cezaevine
girerken, girişteki bir odada üstlerini çıkarmaya zorlanmış, küfür ve hakaretlere maruz kalarak dövülmü
Bunun dışında Adli Tıp Rapor'ları da ilgili genelgelere ve İstanbul Protokolü'ne aykırı olarak tanzim edilmiştir."
Avukatlardan Bedri Kuran ise, uygulanan zorun hiçbir yasal dayanağının olmadığını, Polis Vazife ve Selahiyet
Kanunu'nun 6'ıncı maddesi ışığında değerlendirildiğinde somut olayda yetki sınırlarının aşıldığının anlaşıldığını
belirtti. Kuran, uygulanan saldırı ve şiddetin güvenlik önlemi sınırlarını aştığını dile getirerek, "Bu uygulama
TCK'nın 243'üncü maddesi'nde tanımlanan işkence boyu
müvekkillerimin vücudunda izler mevcuttur, bunun belirtileri doktor raporlarında kısmen de olsa tespit
edilmiştir" dedi.(DİHA-01.10.2004)

O.S. ve G.B.
O.S. ve G.B. İHD Malatya şubesine yaptıkları başvuruda,
alındıklarını, gözaltında güvenlik kuvvetlerinin kendileri ile alay ettiklerini, hakaret ve küfürlere maruz
kaldıklarını, Emniyet Müdürlüğündeyken 6 saat süresince ayakta yüzleri duvara dönük olarak bekletild
daha sonra ayrı odaya götürülen G.B.’ye ajanlık teklifinde bulunulduğunu belirttiler. (İHD Malatya)

Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ve 1 kişi
3 Ekim günü Batman’da güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyad
öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, gözaltına alınırken tartaklandıklarını ve bundan dolayı vücutlarının değişik
yerlerinde morluklar oluştuğunu belirttiler. (İHD Batman)

Fevzi Çakmak
Ankara'da çocuk yüzünden çıkan mahalle kavgası nedeniyle 9 Ekim günü
barıştırılarak serbest bırakılan Fevzi Çakmak, 10 Ekim günü gözaltın alınarak götüdüldüğü Küçükesat
Karakolu'nda işkenceye maruz kaldığını belirtti. Eve gelen polislere direnince takmaya çalıştıkları kelepçenin bir
memurun kaşına çarptığını anlatan Fevzi Çakmak, bunun üzerine çok sayıda ekibin olay yerine geldiğini,
karakolda gece boyunca dayak yediğini, eşiyle birlikte elleri demir parmaklıklara bağlı olarak 4 saat süreyle
bekletildiğini savundu. Eşinin yanında çırılçıpla
oluşmaması için soğuk su tutulduğu belirtti. “Sizi Başbakan'a şikâyet edeceğim” dediği polislerden “Seni
kaybederiz” yanıtını aldığını öne süren Çakmak, “Ne kaybolması” diye sorduğunda da “Dilin çok
süsü veririz” denildiğini ifade etti. Ertesi gün saat 16.00'da serbest bırakılan Çakmak, Adli Tıp'ta verilen 10
günlük raporun, polislerin doktorla görüşmesinin ardından 5 güne indirildiğini savundu. CHP Çanakkale
Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Ahmet Küçük'le görüşen Çakmak, yaşadıklarını anlattı.
Vücudundaki morluklar da Küçük'ün makam odasında tespit edildi. Küçük, "Vücudun ön ve arkasında iz yoktu.
Soğuk su tutmuşlar ama koltuk altı ve kol içleri olduğu gibi morarmıştı. Deme
dedi. (Milliyet-11.11.2004)

Arslan Salti
24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arslan Salti (1960) şu beyanda bulundu; “Ben Şişli de
ikamet eden bir Musevi vatandaşıyım. 20 04 2004 tarihinde saat 10.45 suların
gösterip beni emniyete götürmek istediklerini belittiler, buna karşı çıkmadım, onlarla dışarıda bekleyen 34 U 212
plakalı sivil beyaz bir Renault marka arabaya bindirildim. Fakat akabinde ellerime kelepçe takmak istediler bun
karşı çıktım,zaten kendileriyle geldiğimin, kaçmaya çalışacak bir suçum olmadığını belirtmeme rağmen ısrar
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24 Eylül günü Mersin’de gözaltına alınan yukarıda isimleri yazılı kişiler, gözaltına alınırken sivil ve resmi
ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, vücutlarındaki darp izlerinin eksik de olsa

doktor raporu ile tespit edildiğini ifade ettiler. Mağdurların avukatları, müdahale esnasında olay yerinde bulunan
tüm polis memurları, Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mersin Devlet Hastanesi görevlileri ve
müvekkillerinin muayenesini yapan doktorlar ve Mersin Kapalı Cezaevi'nde aktivistlerin üst aramasını yapan
askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlardan Ali Bozan, müvekkillerinin gözaltına alınırken

maruz kaldıklarını ifade ederek suç duyurusu gerekçelerini şöyle sıraladı: "Müvekkillim Zümeyra Oğuz,
çevik kuvvet polislerine, 'gözaltına alın ama vurmayın, hastayım' demesine rağmen kafasını ve yere yatırılarak
sırtına defalarca tekmeler vurmuşlar. Hatta olay esnasında bir polis memuru çevik kuvvet polislerine 'Kafasına
vurun, öldürün' demiştir. Yine gözaltı yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre kontrol ve tedavi masrafları
bütçeden karşılanması gerekirken müvekkilimiz, gözaltında tutulduğu sürede bütün ilaçlar ailesine aldırtılmıştır.
Ayrıca cezaevine götürülürken, Cezaevi koridorunda sedye üzerinde bekletilmiş, doktor kontrolünden
geçirilmemiş, sadece serum verilmiştir ve revire kaldırılmamıştır. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele

incelememize keyfi olarak izin verilmediğinden, kaç gün iş göremez raporu aldığını
bilmiyoruz. Diğer Müvekkillerimiz Kazım Avcı, Mevlüt Uçar, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, M. Eren Teke,
Şükrü Sungur ve Yunus Aşan'a basın açıklaması sırasında yere yatırılarak cop, yumruk ve tekmelerle dövülerek
gözaltına alınmışlardır. Bindirildikleri araçta da kendilerine hakaret edilmiş ve küfür edilmiştir. Yine cezaevine
girerken, girişteki bir odada üstlerini çıkarmaya zorlanmış, küfür ve hakaretlere maruz kalarak dövülmü
Bunun dışında Adli Tıp Rapor'ları da ilgili genelgelere ve İstanbul Protokolü'ne aykırı olarak tanzim edilmiştir."
Avukatlardan Bedri Kuran ise, uygulanan zorun hiçbir yasal dayanağının olmadığını, Polis Vazife ve Selahiyet

si ışığında değerlendirildiğinde somut olayda yetki sınırlarının aşıldığının anlaşıldığını
belirtti. Kuran, uygulanan saldırı ve şiddetin güvenlik önlemi sınırlarını aştığını dile getirerek, "Bu uygulama
TCK'nın 243'üncü maddesi'nde tanımlanan işkence boyutlarına ulaşmıştır. Bu saldırılar sonucunda tüm
müvekkillerimin vücudunda izler mevcuttur, bunun belirtileri doktor raporlarında kısmen de olsa tespit

01.10.2004)

O.S. ve G.B. İHD Malatya şubesine yaptıkları başvuruda, 2 Ekim günü sivil giyimli polislerce gözaltına
alındıklarını, gözaltında güvenlik kuvvetlerinin kendileri ile alay ettiklerini, hakaret ve küfürlere maruz
kaldıklarını, Emniyet Müdürlüğündeyken 6 saat süresince ayakta yüzleri duvara dönük olarak bekletild
daha sonra ayrı odaya götürülen G.B.’ye ajanlık teklifinde bulunulduğunu belirttiler. (İHD Malatya)

Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ve 1 kişi
3 Ekim günü Batman’da güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyad
öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, gözaltına alınırken tartaklandıklarını ve bundan dolayı vücutlarının değişik
yerlerinde morluklar oluştuğunu belirttiler. (İHD Batman)

Ankara'da çocuk yüzünden çıkan mahalle kavgası nedeniyle 9 Ekim günü karakola götürülen ve komşularıyla
barıştırılarak serbest bırakılan Fevzi Çakmak, 10 Ekim günü gözaltın alınarak götüdüldüğü Küçükesat
Karakolu'nda işkenceye maruz kaldığını belirtti. Eve gelen polislere direnince takmaya çalıştıkları kelepçenin bir

n kaşına çarptığını anlatan Fevzi Çakmak, bunun üzerine çok sayıda ekibin olay yerine geldiğini,
karakolda gece boyunca dayak yediğini, eşiyle birlikte elleri demir parmaklıklara bağlı olarak 4 saat süreyle
bekletildiğini savundu. Eşinin yanında çırılçıplak soyularak dövüldüğünü belirten Çakmak, vücudunda morluk
oluşmaması için soğuk su tutulduğu belirtti. “Sizi Başbakan'a şikâyet edeceğim” dediği polislerden “Seni
kaybederiz” yanıtını aldığını öne süren Çakmak, “Ne kaybolması” diye sorduğunda da “Dilin çok
süsü veririz” denildiğini ifade etti. Ertesi gün saat 16.00'da serbest bırakılan Çakmak, Adli Tıp'ta verilen 10
günlük raporun, polislerin doktorla görüşmesinin ardından 5 güne indirildiğini savundu. CHP Çanakkale

anlık Divanı üyesi Ahmet Küçük'le görüşen Çakmak, yaşadıklarını anlattı.
Vücudundaki morluklar da Küçük'ün makam odasında tespit edildi. Küçük, "Vücudun ön ve arkasında iz yoktu.
Soğuk su tutmuşlar ama koltuk altı ve kol içleri olduğu gibi morarmıştı. Demek ki oralara su tam gitmemiş"

24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arslan Salti (1960) şu beyanda bulundu; “Ben Şişli de
ikamet eden bir Musevi vatandaşıyım. 20 04 2004 tarihinde saat 10.45 sularında üç sivil polis kimliklerini
gösterip beni emniyete götürmek istediklerini belittiler, buna karşı çıkmadım, onlarla dışarıda bekleyen 34 U 212
plakalı sivil beyaz bir Renault marka arabaya bindirildim. Fakat akabinde ellerime kelepçe takmak istediler bun
karşı çıktım,zaten kendileriyle geldiğimin, kaçmaya çalışacak bir suçum olmadığını belirtmeme rağmen ısrar
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24 Eylül günü Mersin’de gözaltına alınan yukarıda isimleri yazılı kişiler, gözaltına alınırken sivil ve resmi
ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, vücutlarındaki darp izlerinin eksik de olsa

doktor raporu ile tespit edildiğini ifade ettiler. Mağdurların avukatları, müdahale esnasında olay yerinde bulunan
Mersin Devlet Hastanesi görevlileri ve

müvekkillerinin muayenesini yapan doktorlar ve Mersin Kapalı Cezaevi'nde aktivistlerin üst aramasını yapan
askerler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlardan Ali Bozan, müvekkillerinin gözaltına alınırken

maruz kaldıklarını ifade ederek suç duyurusu gerekçelerini şöyle sıraladı: "Müvekkillim Zümeyra Oğuz,
çevik kuvvet polislerine, 'gözaltına alın ama vurmayın, hastayım' demesine rağmen kafasını ve yere yatırılarak

a olay esnasında bir polis memuru çevik kuvvet polislerine 'Kafasına
vurun, öldürün' demiştir. Yine gözaltı yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre kontrol ve tedavi masrafları

açlar ailesine aldırtılmıştır.
Ayrıca cezaevine götürülürken, Cezaevi koridorunda sedye üzerinde bekletilmiş, doktor kontrolünden
geçirilmemiş, sadece serum verilmiştir ve revire kaldırılmamıştır. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele

incelememize keyfi olarak izin verilmediğinden, kaç gün iş göremez raporu aldığını
bilmiyoruz. Diğer Müvekkillerimiz Kazım Avcı, Mevlüt Uçar, Süleyman Çakmak, Ozan Bekçi, M. Eren Teke,

k cop, yumruk ve tekmelerle dövülerek
gözaltına alınmışlardır. Bindirildikleri araçta da kendilerine hakaret edilmiş ve küfür edilmiştir. Yine cezaevine
girerken, girişteki bir odada üstlerini çıkarmaya zorlanmış, küfür ve hakaretlere maruz kalarak dövülmüşlerdir.
Bunun dışında Adli Tıp Rapor'ları da ilgili genelgelere ve İstanbul Protokolü'ne aykırı olarak tanzim edilmiştir."
Avukatlardan Bedri Kuran ise, uygulanan zorun hiçbir yasal dayanağının olmadığını, Polis Vazife ve Selahiyet

si ışığında değerlendirildiğinde somut olayda yetki sınırlarının aşıldığının anlaşıldığını
belirtti. Kuran, uygulanan saldırı ve şiddetin güvenlik önlemi sınırlarını aştığını dile getirerek, "Bu uygulama

tlarına ulaşmıştır. Bu saldırılar sonucunda tüm
müvekkillerimin vücudunda izler mevcuttur, bunun belirtileri doktor raporlarında kısmen de olsa tespit

2 Ekim günü sivil giyimli polislerce gözaltına
alındıklarını, gözaltında güvenlik kuvvetlerinin kendileri ile alay ettiklerini, hakaret ve küfürlere maruz
kaldıklarını, Emniyet Müdürlüğündeyken 6 saat süresince ayakta yüzleri duvara dönük olarak bekletildiklerini,
daha sonra ayrı odaya götürülen G.B.’ye ajanlık teklifinde bulunulduğunu belirttiler. (İHD Malatya)

3 Ekim günü Batman’da güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyadı
öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, gözaltına alınırken tartaklandıklarını ve bundan dolayı vücutlarının değişik

karakola götürülen ve komşularıyla
barıştırılarak serbest bırakılan Fevzi Çakmak, 10 Ekim günü gözaltın alınarak götüdüldüğü Küçükesat
Karakolu'nda işkenceye maruz kaldığını belirtti. Eve gelen polislere direnince takmaya çalıştıkları kelepçenin bir

n kaşına çarptığını anlatan Fevzi Çakmak, bunun üzerine çok sayıda ekibin olay yerine geldiğini,
karakolda gece boyunca dayak yediğini, eşiyle birlikte elleri demir parmaklıklara bağlı olarak 4 saat süreyle

k soyularak dövüldüğünü belirten Çakmak, vücudunda morluk
oluşmaması için soğuk su tutulduğu belirtti. “Sizi Başbakan'a şikâyet edeceğim” dediği polislerden “Seni
kaybederiz” yanıtını aldığını öne süren Çakmak, “Ne kaybolması” diye sorduğunda da “Dilin çok uzadı, intihar
süsü veririz” denildiğini ifade etti. Ertesi gün saat 16.00'da serbest bırakılan Çakmak, Adli Tıp'ta verilen 10
günlük raporun, polislerin doktorla görüşmesinin ardından 5 güne indirildiğini savundu. CHP Çanakkale

anlık Divanı üyesi Ahmet Küçük'le görüşen Çakmak, yaşadıklarını anlattı.
Vücudundaki morluklar da Küçük'ün makam odasında tespit edildi. Küçük, "Vücudun ön ve arkasında iz yoktu.

k ki oralara su tam gitmemiş"

24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arslan Salti (1960) şu beyanda bulundu; “Ben Şişli de
da üç sivil polis kimliklerini

gösterip beni emniyete götürmek istediklerini belittiler, buna karşı çıkmadım, onlarla dışarıda bekleyen 34 U 212
plakalı sivil beyaz bir Renault marka arabaya bindirildim. Fakat akabinde ellerime kelepçe takmak istediler buna
karşı çıktım,zaten kendileriyle geldiğimin, kaçmaya çalışacak bir suçum olmadığını belirtmeme rağmen ısrar
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ettiler.Bende suçumu ve savcılık emrini sorduğumda da ‘çok konuşma ulan burada savcı biziz’ deyip ellerimi
arkadan kelepçelediler.Daha sonra Aksar
ye götürüldüm ,ve yine karşıdan karşıya geçerken ellerim kelepçeli ,insanların içinde sokakta rezil oldum.Tekrar
şubeye getirildiğimde beni sorguya almadan önce de başıma siyah bir naylo
engellendi.Gözlerim bağlı bir şekilde odaya alındığımda bana esas duruşa geçmemi kıpırdamamı ve biraz sonra
gelecek olan kişiye ‘Komutanım’ olarak hitap etmem istendi, daha sonra sorulara doğru cevap vermemi eğer
yalan söylediğim anlaşılırsa tecavüz edilmekle tehdit edildim. Bana bazı isimleri tanıyıp tanımadığım
sorulduktan sonra sorgudan çıkarıldım ve bir müddet bekletildikten sonra fotoğrafım ve sesim kameraya
kaydedilip ifademi kayda alıp bana imzalatıldı daha sonra kelepçi tekrar
benim Musevi olduğumu öğrendiklerinden sonra sürekli olarak senin İsrail’le bir ilişkin var mı , ajan mısın
İsraillilerin Filistinlileri katletmesi doğrumu şeklinde sorular soruldu bende bütün soruların muhatabının ben
olmadığımı olaylara benimde üzüldüğümü belirtim daha sonra savcılığa götürüldüm bu sırada gelen avukatımda
ellerimin kelepçeli olduğuna tanık oldu. Savcılığın talimatıyla serbest bırakıldım bir hafta sonra dosyayı
incelediğimde cep telefonuyla tehdit olduğunu t
olan kişinin benim adımı vererek savcı izni olmamasına rağmen kötü muameleye tabi olmama yol açtığını
örgendim beni evimden alan polisler ile sorgumu yapan polislerden şikayetçiyim”. (İHD İstanb

Naci Vurgen, Sultan Gök, Hüseyin Şahin ve Emin Aslan
26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınan Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu
üyesi Naci Vurgen, Sultan Gök, Hüseyin Şahin ve Emin Aslan adlı kişiler, “gözaltında ölümle tehdi
edildiklerini” açıkladılar. 1 Kasım günü Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde düzenlenen basın
toplantısında Naci Vurgen, gözaltında polislerin kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Şadi Özpolat hakkında
ifade imzalamam için baskıyla karşılaştım. Su
gösteriyorsun’ denildi” dedi. Emin Aslan ise “Bana Doğan Karakuş’un örgütün Anadolu sorumlusu olduğu,
benim de kuryesi olduğum yönündeki ifadeyi imzalamam için baskı yapıldı. Gözaltına alındığım zaman haka
ettiler” dedi. Sultan Gök ve Hüseyin Şahin de ölüm tehdidi aldıklarını belirterek, başka kişiler hakkında ifade
vermeleri için baskı yapıldığını ifade etttiler. (İHD İstanbul)

Aydın Ay
İHD Trabzon şubesine başvuruda bulunan Aydın Ay, 27 Ekim günü göza
Merkezi’ne ardında da Asayiş Şubesi’ne götürüldüğünü, kendisine gözaltında işkence yapıldığını, vücuduna
elektrik verildiğini ve gözaltında kolunun kırıldığını belirtti. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım ayı
oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet işkence iddiaları ile ilgili olarak mağdur
Aydın Ay, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup İnal
Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
görüşmelerde bulundu. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir 5 Kasım günü yapılan görüşmede, dile getirilen
ihlal iddialarının yargıda değerlendirilmekte olduğunu, yargının bağımsız olduğunu, bu konuda n
de heyetin yorum yapma hakkına sahip olmadığını belirtti. Heyetin, adı geçen failler hakkında disiplin ve ceza
yargılaması açısından açığa alma durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorması üzerine Yavuzdemir,
“Türkçe konuşuyorum, sanırım konuşmalarım anlaşılıyordur, idari olarak varsa sorumlulukları gerekli
soruşturma yapılır” dedi. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ise Aydın Ay
Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde maruz kaldığı işkence iddiasına dair, basın savcılarının tespiti üzerine hazırlık
tahkikatı başlattıklarını, olayda işkence olup olmadığını henüz bilmediklerini, şahsın iddiasına göre elinde darp
cebir olduğunu gösterir rapor olduğunu ancak bu raporun kend
gerçekleşmiş yasal bir gözaltı işleminin olmadığını, savcılığın bilgisi ve oluru olmadan sanıkların gözaltına
alınamayacağını, gözaltında tutulamayacağını ve aynı şekilde savcılığın bilgisi olmaksızın poli
salıveremeyeceğini; bu nedenle Aydın Ay vakasında gözaltının söz konusu olmadığını belirtti. Heyet üyelerinin
bu vakada işkence emarelerinin olduğunu ve tıbbi raporun olduğunu belirtmesi üzerine Savcı Güler, işkence
vakasından bağımsız olarak kolluk görevlilerince, cumhuriyet savcısının izin ve onayı olmadan zanlıları
gözaltına alınamayacağını ve salıverilemeyeceğini ekledi. Güler, ileri sürülen iddialar doğrultusunda hazırlık
dosyasının bu yönünü de araştıracağını, polisin resmi üniforma ve yetk
kullanması iddiasının çok ciddi bir iddia olduğunu ifade etti. Heyet üyelerinin, polislerin tutuklanması veya açığa
alınmasının yargılamanın adil gerçekleşmesi için söz konusu olup olmadığını sormaları üzerine, Gü
eldeki delillerin bunu gerektirmesi durumunda gereğini yapacaklarını; ancak iddia olunan raporu henüz
göremediklerini, polis memurlarını açığa alma konusunun ise idarenin tasarrufunda olduğunu, çünkü esasen
açığa alma durumunda aklanma halinde m
gerçekleştiren idarenin uygulamasından da memnuniyet duyacağını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal
Demir’de hazırlık soruşturmasının gizli olduğunu, inceleme isteyen avukatların dosyanı
nedenle heyet üyesi avukatların talebini reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması
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ettiler.Bende suçumu ve savcılık emrini sorduğumda da ‘çok konuşma ulan burada savcı biziz’ deyip ellerimi
arkadan kelepçelediler.Daha sonra Aksaray da ki Emniyet binasından bazı evraklar alınarak,hastane ye muayene
ye götürüldüm ,ve yine karşıdan karşıya geçerken ellerim kelepçeli ,insanların içinde sokakta rezil oldum.Tekrar
şubeye getirildiğimde beni sorguya almadan önce de başıma siyah bir naylon geçirilerek görmem
engellendi.Gözlerim bağlı bir şekilde odaya alındığımda bana esas duruşa geçmemi kıpırdamamı ve biraz sonra
gelecek olan kişiye ‘Komutanım’ olarak hitap etmem istendi, daha sonra sorulara doğru cevap vermemi eğer

ılırsa tecavüz edilmekle tehdit edildim. Bana bazı isimleri tanıyıp tanımadığım
sorulduktan sonra sorgudan çıkarıldım ve bir müddet bekletildikten sonra fotoğrafım ve sesim kameraya
kaydedilip ifademi kayda alıp bana imzalatıldı daha sonra kelepçi tekrar hastaneye muayene ye götürüldüm
benim Musevi olduğumu öğrendiklerinden sonra sürekli olarak senin İsrail’le bir ilişkin var mı , ajan mısın
İsraillilerin Filistinlileri katletmesi doğrumu şeklinde sorular soruldu bende bütün soruların muhatabının ben

ığımı olaylara benimde üzüldüğümü belirtim daha sonra savcılığa götürüldüm bu sırada gelen avukatımda
ellerimin kelepçeli olduğuna tanık oldu. Savcılığın talimatıyla serbest bırakıldım bir hafta sonra dosyayı
incelediğimde cep telefonuyla tehdit olduğunu telefonun kime ait olduğunun kayıtlı olmasına rağmen muhalifim
olan kişinin benim adımı vererek savcı izni olmamasına rağmen kötü muameleye tabi olmama yol açtığını
örgendim beni evimden alan polisler ile sorgumu yapan polislerden şikayetçiyim”. (İHD İstanb

Naci Vurgen, Sultan Gök, Hüseyin Şahin ve Emin Aslan
26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınan Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu
üyesi Naci Vurgen, Sultan Gök, Hüseyin Şahin ve Emin Aslan adlı kişiler, “gözaltında ölümle tehdi
edildiklerini” açıkladılar. 1 Kasım günü Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde düzenlenen basın
toplantısında Naci Vurgen, gözaltında polislerin kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Şadi Özpolat hakkında
ifade imzalamam için baskıyla karşılaştım. Susma hakkımı kullandığımda bana ‘Sen örgütsel tavır
gösteriyorsun’ denildi” dedi. Emin Aslan ise “Bana Doğan Karakuş’un örgütün Anadolu sorumlusu olduğu,
benim de kuryesi olduğum yönündeki ifadeyi imzalamam için baskı yapıldı. Gözaltına alındığım zaman haka
ettiler” dedi. Sultan Gök ve Hüseyin Şahin de ölüm tehdidi aldıklarını belirterek, başka kişiler hakkında ifade
vermeleri için baskı yapıldığını ifade etttiler. (İHD İstanbul)

İHD Trabzon şubesine başvuruda bulunan Aydın Ay, 27 Ekim günü gözaltına alınarak önce Trabzon Çarşı Polis
Merkezi’ne ardında da Asayiş Şubesi’ne götürüldüğünü, kendisine gözaltında işkence yapıldığını, vücuduna
elektrik verildiğini ve gözaltında kolunun kırıldığını belirtti. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım ayı
oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet işkence iddiaları ile ilgili olarak mağdur
Aydın Ay, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup İnal
Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon Barosu, Tabipler Odası ve doktorlar ile
görüşmelerde bulundu. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir 5 Kasım günü yapılan görüşmede, dile getirilen
ihlal iddialarının yargıda değerlendirilmekte olduğunu, yargının bağımsız olduğunu, bu konuda n
de heyetin yorum yapma hakkına sahip olmadığını belirtti. Heyetin, adı geçen failler hakkında disiplin ve ceza
yargılaması açısından açığa alma durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorması üzerine Yavuzdemir,

konuşmalarım anlaşılıyordur, idari olarak varsa sorumlulukları gerekli
soruşturma yapılır” dedi. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ise Aydın Ay

maruz kaldığı işkence iddiasına dair, basın savcılarının tespiti üzerine hazırlık
tahkikatı başlattıklarını, olayda işkence olup olmadığını henüz bilmediklerini, şahsın iddiasına göre elinde darp
cebir olduğunu gösterir rapor olduğunu ancak bu raporun kendilerinde olmadığını, bu olayda savcılık açısından
gerçekleşmiş yasal bir gözaltı işleminin olmadığını, savcılığın bilgisi ve oluru olmadan sanıkların gözaltına
alınamayacağını, gözaltında tutulamayacağını ve aynı şekilde savcılığın bilgisi olmaksızın poli
salıveremeyeceğini; bu nedenle Aydın Ay vakasında gözaltının söz konusu olmadığını belirtti. Heyet üyelerinin
bu vakada işkence emarelerinin olduğunu ve tıbbi raporun olduğunu belirtmesi üzerine Savcı Güler, işkence

lluk görevlilerince, cumhuriyet savcısının izin ve onayı olmadan zanlıları
gözaltına alınamayacağını ve salıverilemeyeceğini ekledi. Güler, ileri sürülen iddialar doğrultusunda hazırlık
dosyasının bu yönünü de araştıracağını, polisin resmi üniforma ve yetkisini kendisinin veya başkasının çıkarına
kullanması iddiasının çok ciddi bir iddia olduğunu ifade etti. Heyet üyelerinin, polislerin tutuklanması veya açığa
alınmasının yargılamanın adil gerçekleşmesi için söz konusu olup olmadığını sormaları üzerine, Gü
eldeki delillerin bunu gerektirmesi durumunda gereğini yapacaklarını; ancak iddia olunan raporu henüz
göremediklerini, polis memurlarını açığa alma konusunun ise idarenin tasarrufunda olduğunu, çünkü esasen
açığa alma durumunda aklanma halinde memurun herhangi bir zararının da oluşmadığını, böylesi bir işlemi
gerçekleştiren idarenin uygulamasından da memnuniyet duyacağını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal
Demir’de hazırlık soruşturmasının gizli olduğunu, inceleme isteyen avukatların dosyanın tarafı olmadığını ve bu
nedenle heyet üyesi avukatların talebini reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

ettiler.Bende suçumu ve savcılık emrini sorduğumda da ‘çok konuşma ulan burada savcı biziz’ deyip ellerimi
ay da ki Emniyet binasından bazı evraklar alınarak,hastane ye muayene

ye götürüldüm ,ve yine karşıdan karşıya geçerken ellerim kelepçeli ,insanların içinde sokakta rezil oldum.Tekrar
n geçirilerek görmem

engellendi.Gözlerim bağlı bir şekilde odaya alındığımda bana esas duruşa geçmemi kıpırdamamı ve biraz sonra
gelecek olan kişiye ‘Komutanım’ olarak hitap etmem istendi, daha sonra sorulara doğru cevap vermemi eğer

ılırsa tecavüz edilmekle tehdit edildim. Bana bazı isimleri tanıyıp tanımadığım
sorulduktan sonra sorgudan çıkarıldım ve bir müddet bekletildikten sonra fotoğrafım ve sesim kameraya

hastaneye muayene ye götürüldüm
benim Musevi olduğumu öğrendiklerinden sonra sürekli olarak senin İsrail’le bir ilişkin var mı , ajan mısın
İsraillilerin Filistinlileri katletmesi doğrumu şeklinde sorular soruldu bende bütün soruların muhatabının ben

ığımı olaylara benimde üzüldüğümü belirtim daha sonra savcılığa götürüldüm bu sırada gelen avukatımda
ellerimin kelepçeli olduğuna tanık oldu. Savcılığın talimatıyla serbest bırakıldım bir hafta sonra dosyayı

elefonun kime ait olduğunun kayıtlı olmasına rağmen muhalifim
olan kişinin benim adımı vererek savcı izni olmamasına rağmen kötü muameleye tabi olmama yol açtığını
örgendim beni evimden alan polisler ile sorgumu yapan polislerden şikayetçiyim”. (İHD İstanbul)

26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınan Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu
üyesi Naci Vurgen, Sultan Gök, Hüseyin Şahin ve Emin Aslan adlı kişiler, “gözaltında ölümle tehdit
edildiklerini” açıkladılar. 1 Kasım günü Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde düzenlenen basın
toplantısında Naci Vurgen, gözaltında polislerin kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Şadi Özpolat hakkında

sma hakkımı kullandığımda bana ‘Sen örgütsel tavır
gösteriyorsun’ denildi” dedi. Emin Aslan ise “Bana Doğan Karakuş’un örgütün Anadolu sorumlusu olduğu,
benim de kuryesi olduğum yönündeki ifadeyi imzalamam için baskı yapıldı. Gözaltına alındığım zaman hakaret
ettiler” dedi. Sultan Gök ve Hüseyin Şahin de ölüm tehdidi aldıklarını belirterek, başka kişiler hakkında ifade

ltına alınarak önce Trabzon Çarşı Polis
Merkezi’ne ardında da Asayiş Şubesi’ne götürüldüğünü, kendisine gözaltında işkence yapıldığını, vücuduna
elektrik verildiğini ve gözaltında kolunun kırıldığını belirtti. İHD tarafından konuyla ilgili olarak Kasım ayında
oluşturulan bir heyet Trabzon’a giderek incelemelerde bulundu. Heyet işkence iddiaları ile ilgili olarak mağdur
Aydın Ay, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Güler ve Yakup İnal

Akyürek, Trabzon Barosu, Tabipler Odası ve doktorlar ile
görüşmelerde bulundu. Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir 5 Kasım günü yapılan görüşmede, dile getirilen
ihlal iddialarının yargıda değerlendirilmekte olduğunu, yargının bağımsız olduğunu, bu konuda ne kendisinin ne
de heyetin yorum yapma hakkına sahip olmadığını belirtti. Heyetin, adı geçen failler hakkında disiplin ve ceza
yargılaması açısından açığa alma durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorması üzerine Yavuzdemir,

konuşmalarım anlaşılıyordur, idari olarak varsa sorumlulukları gerekli
soruşturma yapılır” dedi. Trabzon Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Güler ise Aydın Ay isimli başvurucunun

maruz kaldığı işkence iddiasına dair, basın savcılarının tespiti üzerine hazırlık
tahkikatı başlattıklarını, olayda işkence olup olmadığını henüz bilmediklerini, şahsın iddiasına göre elinde darp

ilerinde olmadığını, bu olayda savcılık açısından
gerçekleşmiş yasal bir gözaltı işleminin olmadığını, savcılığın bilgisi ve oluru olmadan sanıkların gözaltına
alınamayacağını, gözaltında tutulamayacağını ve aynı şekilde savcılığın bilgisi olmaksızın polisin sanığı
salıveremeyeceğini; bu nedenle Aydın Ay vakasında gözaltının söz konusu olmadığını belirtti. Heyet üyelerinin
bu vakada işkence emarelerinin olduğunu ve tıbbi raporun olduğunu belirtmesi üzerine Savcı Güler, işkence

lluk görevlilerince, cumhuriyet savcısının izin ve onayı olmadan zanlıları
gözaltına alınamayacağını ve salıverilemeyeceğini ekledi. Güler, ileri sürülen iddialar doğrultusunda hazırlık

isini kendisinin veya başkasının çıkarına
kullanması iddiasının çok ciddi bir iddia olduğunu ifade etti. Heyet üyelerinin, polislerin tutuklanması veya açığa
alınmasının yargılamanın adil gerçekleşmesi için söz konusu olup olmadığını sormaları üzerine, Güler, ancak
eldeki delillerin bunu gerektirmesi durumunda gereğini yapacaklarını; ancak iddia olunan raporu henüz
göremediklerini, polis memurlarını açığa alma konusunun ise idarenin tasarrufunda olduğunu, çünkü esasen

emurun herhangi bir zararının da oluşmadığını, böylesi bir işlemi
gerçekleştiren idarenin uygulamasından da memnuniyet duyacağını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Yakup İnal

n tarafı olmadığını ve bu
nedenle heyet üyesi avukatların talebini reddettiklerini sözlü olarak belirtti ve yazılı talepte bulunulması
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durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
Akyürek ile yapılan görüşmede ise Akyürek, polislerin Aydın Ay’ı gözaltına aldıklarının doğru olduğunu,
gözaltına alındığını kabul ettiklerini, Aydın Ay’ın gözaltına alınması, gözaltı tutanaklarının tanzimi ve savcının
olurunun alınması konularında usule aykırılığın bulundu
iddiada bulunan kişinin 43 adet suç kaydının bulunduğunu, bunların adli sicil kaydı değil Emniyet Müdürlüğü
kayıtları olduğunu, gece saat 01:30 dolaylarında elinde levye olduğu halde gözaltına alındığı
gözaltına alma açısından yeterli şüpheyi oluşturduğunu, gözaltına alındıktan sonra şahıs hakkında ayrıca arama
kaydına rastlandığını, tam olarak hangi nedenle gözaltına alındığı, hangi nedenle tutulduğu ve neden salıverildiği
konularında ise, bunların olayın detayları olması nedeniyle detaylar hakkında bilgi vermek istemediğini belirtti.
Heyet üyelerinin, Ay’ ın elinde bir tıbbi rapor olduğunu belirtmesi üzerine ise, Aydın Ay’ın bir yıl önce İstanbul
polisi hakkında da benzer suçlamayla
yerinde kırığın olduğuna dair raporu olduğunu ve bu raporu getirtip tespit ettiklerini, Trabzon Numune
Hastanesi’nden verilen raporun bilimsel yanılma neticesi verilmiş olabileceğini ve aslı
olabileceğini ekledi. Akyürek, Aydın Ay’ın gözaltına alınırken 4 kez rapor alındığını; ilk üçünde darp cebir izi
olmadığının yazılı olduğunu ve dördüncüsünde de darp tespiti yapıldığını, bu raporun da kendilerinde
bulunmadığını, şahsın basına yansıyan anlatımlarında böyle bir rapor aldığını iddia ettiğini bildiklerini ekledi.
Akyürek ayrıca, işkence iddiası nedeniyle idari tahkikat için bir Emniyet Müdür Yardımcısının
görevlendirildiğini, idari açıdan polislerin ifadelerinin alındığ
almadığını belirtti. Heyet üyelerinin, Trabzon Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Aydoğdu ile 8
Kasım günü yaptığı görüşmede, Aydın Ay isimli kişinin işkence görmüş olduğunu ileri sürerek muayeneyi yap
hekimi yanılttığını, teşhisi koyan hekimin yanılmış olabileceğini, adı geçen şahsın geçmişte de polisler hakkında
bu tür şikayetlerinin olduğunu, kendisinin röntgen filmlerini istetip incelettiğini ve kendisinin iç hastalıkları
uzmanı olması nedeniyle konu ile ilgili anatomik bilgileri hatırlamadığını ancak anladığı kadarıyla kırıkların ön
kol uç kısmında olduğunu, bu tür kırıklarda eski kırık ile yeni kırık konusunda hekimlerin yanılgıya
düşebildiklerini, hatta normal kırıklarda dahi eski kırık ile ye
yanılabildiklerini belirtti. Heyet üyelerinin söz konusu tıbbi raporu veren doktorun bu alanda uzman olup
olmadığını sorması üzerine ise “kendisi uzmandır ancak o da yanılabilir” dedi. Heyet üyelerinden avukat
olanların aynı zamanda mağdurun müdafileri olmaları sebebiyle hasta hakkında tutulan dosyayı inceleme
taleplerine ise dosya hakkında gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Aydın AY’ ın işkence ve kötü
muamele gördüğüne dair rapor veren Acil Tıp Uzman
görüşmede ise Hüseyinoğlu, kendisinin acil servis şefi ve acil tıp uzmanı olduğunu, olayı ve hastayı çok net
hatırladığını, 28 Ekim günü öğlene yakın bir saatte Aydın Ay isimli kişinin sivil polisler eşli
kendisine getirildiğini, şahsın ısrarla “…ben rapor istemiyorum, bırakın gideyim. Ben başka bir şey
istemiyorum..” dediğini, bu beyan üzerine şahsın oraya rapor alınmak üzere geldiğini nereden bildiğini kendince
düşündürücü bulduğunu, durumdan kuşkulandığını, yanında bulunan polisleri dışarı çıkarıp şahsı detaylı bir
muayeneden geçirdiğini, şahsın astım şikayeti üzerine kendisini bu yönden de muayene ettiğini ve somut astım
belirtilerini tespit ettiğini, şahsın kendisine “...bana işken
sıktılar, kolumu kullanamıyorum, çok ağrıyor…” dediğini, kendisinin de şahsın elbiselerini çıkarttırıp şahsın
vücudunda darp ve cebir izlerini tespit ettiğini, bunun tespiti için ayrıca röntgen fi
filmlerini inceleyip kırığı gördüğünü ancak teyit için hasta ile birlikte filmleri uzman ortopedi doktoruna
gönderdiğini, ortopedi doktorunun da görüşünü aldıktan sonra şahsın kolundaki yeni kırığı da rapor ettiğini,
esasen şahsın vücudundaki tüm iz ve emareleri, ağrılı yerleri, bulguları detaylı olarak adli raporuna yansıttığını,
şahsın vücudunda özellikle de her iki bacağında birbiri üzerine gelen çapraz izler olduğunu tespit ettiğini ve
tüm bunların raporda kayıtlı olduğunu belirtti. Dr.M. Hüseyinoğlu, tıbbi raporu tanzim ettikten sonra polislere
raporu teslim etmek istemediğini, ancak polislerin ısrarı üzerine 4 (dört) nüsha halinde düzenlenen raporun bir
suretini teslim ettiğini, teslim alan polisin yaka numarasını a
tedbirini de aldığını, polislerin bir sureti alıp gittikten sonra şahsın tedavilerinin kendileri tarafından yapıldığını,
kırık olan kola da kendileri tarafından alçı yapıldığını; sonrasında şahsın aslında önce
öncesinde üç kez adli rapor için getirildiğini ve her üçünde de vücudunda darp ve cebir izi olmadığına dair rapor
verildiğini; dolayısıyla da kendisine muayeneye geldiği esnada şahsın rapor hakkındaki ön bilgisinin buradan
kaynaklandığını öğrendiğini, böylece şahsa dair kuşkusunun giderilmiş olduğunu ifade etti.
Aydın Ay hakkında düzenlenen tıbbi raporlardan, anlatımlardan, mağdurun gözaltına alınmasıyla ilgili Savcılıkta
kayıt bulunmamasına rağmen Emniyet Müdürlüğü yetk
gözaltında işkence ve gayri insani muameleye tabi tutulduğu ve kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlal
edildiği kanaatindedir.

Semih Öztekin
TCK’da yapılan değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma
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durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
n görüşmede ise Akyürek, polislerin Aydın Ay’ı gözaltına aldıklarının doğru olduğunu,

gözaltına alındığını kabul ettiklerini, Aydın Ay’ın gözaltına alınması, gözaltı tutanaklarının tanzimi ve savcının
olurunun alınması konularında usule aykırılığın bulunduğunu, bu nedenle idari tahkikat başlattıklarını, ancak
iddiada bulunan kişinin 43 adet suç kaydının bulunduğunu, bunların adli sicil kaydı değil Emniyet Müdürlüğü
kayıtları olduğunu, gece saat 01:30 dolaylarında elinde levye olduğu halde gözaltına alındığı
gözaltına alma açısından yeterli şüpheyi oluşturduğunu, gözaltına alındıktan sonra şahıs hakkında ayrıca arama
kaydına rastlandığını, tam olarak hangi nedenle gözaltına alındığı, hangi nedenle tutulduğu ve neden salıverildiği

da ise, bunların olayın detayları olması nedeniyle detaylar hakkında bilgi vermek istemediğini belirtti.
Heyet üyelerinin, Ay’ ın elinde bir tıbbi rapor olduğunu belirtmesi üzerine ise, Aydın Ay’ın bir yıl önce İstanbul
polisi hakkında da benzer suçlamayla suç duyurusunda bulunduğunu ve aynı iddiasında aynı kolunun aynı
yerinde kırığın olduğuna dair raporu olduğunu ve bu raporu getirtip tespit ettiklerini, Trabzon Numune
Hastanesi’nden verilen raporun bilimsel yanılma neticesi verilmiş olabileceğini ve aslı
olabileceğini ekledi. Akyürek, Aydın Ay’ın gözaltına alınırken 4 kez rapor alındığını; ilk üçünde darp cebir izi
olmadığının yazılı olduğunu ve dördüncüsünde de darp tespiti yapıldığını, bu raporun da kendilerinde

hsın basına yansıyan anlatımlarında böyle bir rapor aldığını iddia ettiğini bildiklerini ekledi.
Akyürek ayrıca, işkence iddiası nedeniyle idari tahkikat için bir Emniyet Müdür Yardımcısının
görevlendirildiğini, idari açıdan polislerin ifadelerinin alındığını, savcının henüz cezai yönden ifadelerini
almadığını belirtti. Heyet üyelerinin, Trabzon Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Aydoğdu ile 8
Kasım günü yaptığı görüşmede, Aydın Ay isimli kişinin işkence görmüş olduğunu ileri sürerek muayeneyi yap
hekimi yanılttığını, teşhisi koyan hekimin yanılmış olabileceğini, adı geçen şahsın geçmişte de polisler hakkında
bu tür şikayetlerinin olduğunu, kendisinin röntgen filmlerini istetip incelettiğini ve kendisinin iç hastalıkları

konu ile ilgili anatomik bilgileri hatırlamadığını ancak anladığı kadarıyla kırıkların ön
kol uç kısmında olduğunu, bu tür kırıklarda eski kırık ile yeni kırık konusunda hekimlerin yanılgıya
düşebildiklerini, hatta normal kırıklarda dahi eski kırık ile yeni kırık konusunda hekimlerin zaman zaman
yanılabildiklerini belirtti. Heyet üyelerinin söz konusu tıbbi raporu veren doktorun bu alanda uzman olup
olmadığını sorması üzerine ise “kendisi uzmandır ancak o da yanılabilir” dedi. Heyet üyelerinden avukat

nların aynı zamanda mağdurun müdafileri olmaları sebebiyle hasta hakkında tutulan dosyayı inceleme
taleplerine ise dosya hakkında gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Aydın AY’ ın işkence ve kötü
muamele gördüğüne dair rapor veren Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan M. Hüseyinoğlu ile 8 Kasım günü yapılan
görüşmede ise Hüseyinoğlu, kendisinin acil servis şefi ve acil tıp uzmanı olduğunu, olayı ve hastayı çok net
hatırladığını, 28 Ekim günü öğlene yakın bir saatte Aydın Ay isimli kişinin sivil polisler eşli
kendisine getirildiğini, şahsın ısrarla “…ben rapor istemiyorum, bırakın gideyim. Ben başka bir şey
istemiyorum..” dediğini, bu beyan üzerine şahsın oraya rapor alınmak üzere geldiğini nereden bildiğini kendince

durumdan kuşkulandığını, yanında bulunan polisleri dışarı çıkarıp şahsı detaylı bir
muayeneden geçirdiğini, şahsın astım şikayeti üzerine kendisini bu yönden de muayene ettiğini ve somut astım
belirtilerini tespit ettiğini, şahsın kendisine “...bana işkence yaptılar, beni dövdüler, elektrik verdiler, hayalarımı
sıktılar, kolumu kullanamıyorum, çok ağrıyor…” dediğini, kendisinin de şahsın elbiselerini çıkarttırıp şahsın
vücudunda darp ve cebir izlerini tespit ettiğini, bunun tespiti için ayrıca röntgen filmlerini çektirdiğini, röntgen
filmlerini inceleyip kırığı gördüğünü ancak teyit için hasta ile birlikte filmleri uzman ortopedi doktoruna
gönderdiğini, ortopedi doktorunun da görüşünü aldıktan sonra şahsın kolundaki yeni kırığı da rapor ettiğini,

şahsın vücudundaki tüm iz ve emareleri, ağrılı yerleri, bulguları detaylı olarak adli raporuna yansıttığını,
şahsın vücudunda özellikle de her iki bacağında birbiri üzerine gelen çapraz izler olduğunu tespit ettiğini ve

ğunu belirtti. Dr.M. Hüseyinoğlu, tıbbi raporu tanzim ettikten sonra polislere
raporu teslim etmek istemediğini, ancak polislerin ısrarı üzerine 4 (dört) nüsha halinde düzenlenen raporun bir
suretini teslim ettiğini, teslim alan polisin yaka numarasını aldığını, bu raporun kaybolabileceği kaygısıyla
tedbirini de aldığını, polislerin bir sureti alıp gittikten sonra şahsın tedavilerinin kendileri tarafından yapıldığını,
kırık olan kola da kendileri tarafından alçı yapıldığını; sonrasında şahsın aslında önce
öncesinde üç kez adli rapor için getirildiğini ve her üçünde de vücudunda darp ve cebir izi olmadığına dair rapor
verildiğini; dolayısıyla da kendisine muayeneye geldiği esnada şahsın rapor hakkındaki ön bilgisinin buradan

ığını öğrendiğini, böylece şahsa dair kuşkusunun giderilmiş olduğunu ifade etti.
Aydın Ay hakkında düzenlenen tıbbi raporlardan, anlatımlardan, mağdurun gözaltına alınmasıyla ilgili Savcılıkta
kayıt bulunmamasına rağmen Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin gözaltı olayını kabul etmelerinden mağdurun
gözaltında işkence ve gayri insani muameleye tabi tutulduğu ve kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlal

TCK’da yapılan değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma
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durumunda ise yazılı olarak da reddedeceklerini belirtti. 6 Kasım günü Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
n görüşmede ise Akyürek, polislerin Aydın Ay’ı gözaltına aldıklarının doğru olduğunu,

gözaltına alındığını kabul ettiklerini, Aydın Ay’ın gözaltına alınması, gözaltı tutanaklarının tanzimi ve savcının
ğunu, bu nedenle idari tahkikat başlattıklarını, ancak

iddiada bulunan kişinin 43 adet suç kaydının bulunduğunu, bunların adli sicil kaydı değil Emniyet Müdürlüğü
kayıtları olduğunu, gece saat 01:30 dolaylarında elinde levye olduğu halde gözaltına alındığını, kanaatince bunun
gözaltına alma açısından yeterli şüpheyi oluşturduğunu, gözaltına alındıktan sonra şahıs hakkında ayrıca arama
kaydına rastlandığını, tam olarak hangi nedenle gözaltına alındığı, hangi nedenle tutulduğu ve neden salıverildiği

da ise, bunların olayın detayları olması nedeniyle detaylar hakkında bilgi vermek istemediğini belirtti.
Heyet üyelerinin, Ay’ ın elinde bir tıbbi rapor olduğunu belirtmesi üzerine ise, Aydın Ay’ın bir yıl önce İstanbul

suç duyurusunda bulunduğunu ve aynı iddiasında aynı kolunun aynı
yerinde kırığın olduğuna dair raporu olduğunu ve bu raporu getirtip tespit ettiklerini, Trabzon Numune
Hastanesi’nden verilen raporun bilimsel yanılma neticesi verilmiş olabileceğini ve aslında eski kırığa ilişkin
olabileceğini ekledi. Akyürek, Aydın Ay’ın gözaltına alınırken 4 kez rapor alındığını; ilk üçünde darp cebir izi
olmadığının yazılı olduğunu ve dördüncüsünde de darp tespiti yapıldığını, bu raporun da kendilerinde

hsın basına yansıyan anlatımlarında böyle bir rapor aldığını iddia ettiğini bildiklerini ekledi.
Akyürek ayrıca, işkence iddiası nedeniyle idari tahkikat için bir Emniyet Müdür Yardımcısının

ını, savcının henüz cezai yönden ifadelerini
almadığını belirtti. Heyet üyelerinin, Trabzon Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Aydoğdu ile 8
Kasım günü yaptığı görüşmede, Aydın Ay isimli kişinin işkence görmüş olduğunu ileri sürerek muayeneyi yapan
hekimi yanılttığını, teşhisi koyan hekimin yanılmış olabileceğini, adı geçen şahsın geçmişte de polisler hakkında
bu tür şikayetlerinin olduğunu, kendisinin röntgen filmlerini istetip incelettiğini ve kendisinin iç hastalıkları

konu ile ilgili anatomik bilgileri hatırlamadığını ancak anladığı kadarıyla kırıkların ön
kol uç kısmında olduğunu, bu tür kırıklarda eski kırık ile yeni kırık konusunda hekimlerin yanılgıya

ni kırık konusunda hekimlerin zaman zaman
yanılabildiklerini belirtti. Heyet üyelerinin söz konusu tıbbi raporu veren doktorun bu alanda uzman olup
olmadığını sorması üzerine ise “kendisi uzmandır ancak o da yanılabilir” dedi. Heyet üyelerinden avukat

nların aynı zamanda mağdurun müdafileri olmaları sebebiyle hasta hakkında tutulan dosyayı inceleme
taleplerine ise dosya hakkında gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Aydın AY’ ın işkence ve kötü

ı Dr. Hasan M. Hüseyinoğlu ile 8 Kasım günü yapılan
görüşmede ise Hüseyinoğlu, kendisinin acil servis şefi ve acil tıp uzmanı olduğunu, olayı ve hastayı çok net
hatırladığını, 28 Ekim günü öğlene yakın bir saatte Aydın Ay isimli kişinin sivil polisler eşliğinde adli rapor için
kendisine getirildiğini, şahsın ısrarla “…ben rapor istemiyorum, bırakın gideyim. Ben başka bir şey
istemiyorum..” dediğini, bu beyan üzerine şahsın oraya rapor alınmak üzere geldiğini nereden bildiğini kendince

durumdan kuşkulandığını, yanında bulunan polisleri dışarı çıkarıp şahsı detaylı bir
muayeneden geçirdiğini, şahsın astım şikayeti üzerine kendisini bu yönden de muayene ettiğini ve somut astım

ce yaptılar, beni dövdüler, elektrik verdiler, hayalarımı
sıktılar, kolumu kullanamıyorum, çok ağrıyor…” dediğini, kendisinin de şahsın elbiselerini çıkarttırıp şahsın

lmlerini çektirdiğini, röntgen
filmlerini inceleyip kırığı gördüğünü ancak teyit için hasta ile birlikte filmleri uzman ortopedi doktoruna
gönderdiğini, ortopedi doktorunun da görüşünü aldıktan sonra şahsın kolundaki yeni kırığı da rapor ettiğini,

şahsın vücudundaki tüm iz ve emareleri, ağrılı yerleri, bulguları detaylı olarak adli raporuna yansıttığını,
şahsın vücudunda özellikle de her iki bacağında birbiri üzerine gelen çapraz izler olduğunu tespit ettiğini ve

ğunu belirtti. Dr.M. Hüseyinoğlu, tıbbi raporu tanzim ettikten sonra polislere
raporu teslim etmek istemediğini, ancak polislerin ısrarı üzerine 4 (dört) nüsha halinde düzenlenen raporun bir

ldığını, bu raporun kaybolabileceği kaygısıyla
tedbirini de aldığını, polislerin bir sureti alıp gittikten sonra şahsın tedavilerinin kendileri tarafından yapıldığını,
kırık olan kola da kendileri tarafından alçı yapıldığını; sonrasında şahsın aslında önceki geceden başlayarak
öncesinde üç kez adli rapor için getirildiğini ve her üçünde de vücudunda darp ve cebir izi olmadığına dair rapor
verildiğini; dolayısıyla da kendisine muayeneye geldiği esnada şahsın rapor hakkındaki ön bilgisinin buradan

ığını öğrendiğini, böylece şahsa dair kuşkusunun giderilmiş olduğunu ifade etti. Heyet, mağdur
Aydın Ay hakkında düzenlenen tıbbi raporlardan, anlatımlardan, mağdurun gözaltına alınmasıyla ilgili Savcılıkta

ililerinin gözaltı olayını kabul etmelerinden mağdurun
gözaltında işkence ve gayri insani muameleye tabi tutulduğu ve kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlal

TCK’da yapılan değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma
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Karakolu’nda dövüldüğünü ve hakarete uğradığın
ise suçlamaları reddetti. (Evrensel-03.11.2004)

İsmail Yalçın
29 Ekim günü İHD Balıkesir Şubesi’ne başvuruda bulunan İsmail Yalçın (43), çalıştıkları inşaatta şüphe üzerine
gözaltına alındıklarını, götürüldüğü Edremit İlçesi’ndeki Jandarma Karakolu’nda dövüldüğünü iddia etti.
Edremit Devlet Hastanesi’nden 5 gün iş göremez raporu alan Yalçın, karakol komutanı hakkında savcılığa
şikayette bulundu. (BİRGÜN-30.11.04)

A. (16) ve D.V. (14)
Ankara Kalecik Savcılığı, komşularının evinden çay, yumurta, peynir gibi gıda malzemeleri çaldıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan A. (16) ve D.V. (14) isimli 2 çocuğa jandarma tarafından işkence yapıldığı
iddiasıyla soruşturma başlattı. Değirmenkaya köyünde Kasım a
çocuklar önce Hasayaz Jandarma Karakolu'na ardından da savcılığa sevk edildi. Savcı Mehmet Çağlayan,
ağabey V.'nin kolunun sarılı olduğunu, kardeşinin vücudunda da morluklar bulunduğunu saptadı. Çocuklar
düştüklerini söylerken, savcılığa telefonla ihbarda bulunan bir kişi işkence yapıldığını, çocukları Değirmenkaya
köyü muhtarı Kemal Aslan'ın dövdüğünü iddia etti. Çağlayan'ın devlet hastanesine sevkettiği çocuklara sert bir
cisimle vurulduğu belirlendi. Çocuk
Çocukları kendi arabasıyla karakola götüren Çağlayan, burada 3.5 saat keşif yaptı ve çocukları personelle
yüzleştirdi. Yaşları 18'den küçük olduğu için, Çocuk Muhakemeleri Usulü
yasak olan ve ancak savcı tarafından sorgulanabilen çocukları dövdükleri iddia edilen jandarma personeli
hakkında soruşturma açıldı. Çocukların ailesinin suç duyurusunda bulunmadığı ve jandarmadan şikâyetçi olmak
istemediği öğrenildi. (Milliyet-06.11.2004)

Kayhan Çelik
8 Kasım günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Kayhan Çelik, Muş merkezde bulunan bir lisede öğrenci
olduğunu, üzerinde para olduğu iddiasıyla 2 Kasım günü kaçakçılık ve organize suçlar şubesi tarafından
gözaltına alındığını, gözaltında kaldığı sürece işkence gördüğünü, kaba dayak, gece ayakta bekletme, çırılçıplak
soyma şeklinde işkenceye tabi tutulduğunu belirtti. (İHD Muş)

Mehmet Aydoğdu
9 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aydoğ
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını,
gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini, avukat talep etmesi üzerine “Beleş avuka
istiyorsun?” dediklerini, gözaltında tutulduğu 2 gün boyunca kaba
dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

19 kişi
10 Kasım günü İstanbul Okmeydanı'nda Gençlik Dernekleri Federasyonu, İstanbul Gençlik Derneği, ''Gençl
Gelecektir'' dergisi ve Yeniden Özlem Yayıncılık'ın bulunduğu binaya polisin gaz bombalarıyla gerçekleştirdiği
operasyon sonucu gözaltına alınan Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 19 kişi, İstanbul Terörle Mücadele
Şubesi'nde işkence gördüklerini iddi
“Gözaltında şiddete, kaba dayağa ve cinsel tacize maruz kaldık. Tek suçumuz 'YÖK'e hayır' demekti” dediler.
Gözaltına alınan Gökhan Türker şu beyanda bulundu, “Bizi dipçik darbeler
klavyelerini kafamızda parçaladılar. Sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne gittik. Gözaltına alınma nedenimizi
polise mukavemet olarak gösterdiler. Parmak izine giderken polisin biri yüzüme tekme attı, gözüm morardı.
Bana gülerek 'Niye kapıya çarpıyorsun' dedi.” Özgür Karakaya ise, “Dipçik darbeleri yüzünden kafam yarıldı.
Gözaltına alınan kız arkadaşlarımızın yüzünde kadın polislerin tırnak izleri var. Şubede bizi çırılçıplak soyup
dövdüler. Arama izinleri sadece Gençlik Gelecekti
Yeniden Özlem Yayıncılık'ın bulunduğu dairedeydik” dedi. (Cumhuriyet

Öner Demir
Ardahan Göle’de, alacak-verecek yüzünden tartıştığı Ersin Askeroğlu tarafından Göle İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne şikayet edilen Gölespor eski Başkanı Öner Demir (39), 15 Kasım Pazartesi günü polis karakoluna
alınarak dövüldüğünü ve yediği tokatlar sonrasında vücudunda morluklar oluştuğunu ileri sürerek, Göle Emniyet
Müdürlüğü hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na
rağmen 2 polis tarafından dövüldüğünü iddia eden Demir, karakolda 12 saat tutulduktan sonra yaşananları
kimseye söylememesi şartıyla ve kendisine zorla imzalatılan “Şikayetçi değilim” ifadesi alı
aracıyla evine bırakıldığını söyledi. Müdür hakkında da şikayetçi olacağını belirten Demir, kendisine Göle
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Karakolu’nda dövüldüğünü ve hakarete uğradığını belirtti. Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Aydın Arslan
03.11.2004)

29 Ekim günü İHD Balıkesir Şubesi’ne başvuruda bulunan İsmail Yalçın (43), çalıştıkları inşaatta şüphe üzerine
ı, götürüldüğü Edremit İlçesi’ndeki Jandarma Karakolu’nda dövüldüğünü iddia etti.

Edremit Devlet Hastanesi’nden 5 gün iş göremez raporu alan Yalçın, karakol komutanı hakkında savcılığa
30.11.04)

ecik Savcılığı, komşularının evinden çay, yumurta, peynir gibi gıda malzemeleri çaldıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan A. (16) ve D.V. (14) isimli 2 çocuğa jandarma tarafından işkence yapıldığı
iddiasıyla soruşturma başlattı. Değirmenkaya köyünde Kasım ayı başında hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan
çocuklar önce Hasayaz Jandarma Karakolu'na ardından da savcılığa sevk edildi. Savcı Mehmet Çağlayan,
ağabey V.'nin kolunun sarılı olduğunu, kardeşinin vücudunda da morluklar bulunduğunu saptadı. Çocuklar

tüklerini söylerken, savcılığa telefonla ihbarda bulunan bir kişi işkence yapıldığını, çocukları Değirmenkaya
köyü muhtarı Kemal Aslan'ın dövdüğünü iddia etti. Çağlayan'ın devlet hastanesine sevkettiği çocuklara sert bir
cisimle vurulduğu belirlendi. Çocuklar, yeniden ifadelerini alan Çağlayan'a karakolda dayak yediklerini söyledi.
Çocukları kendi arabasıyla karakola götüren Çağlayan, burada 3.5 saat keşif yaptı ve çocukları personelle
yüzleştirdi. Yaşları 18'den küçük olduğu için, Çocuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre gözaltına alınmaları
yasak olan ve ancak savcı tarafından sorgulanabilen çocukları dövdükleri iddia edilen jandarma personeli
hakkında soruşturma açıldı. Çocukların ailesinin suç duyurusunda bulunmadığı ve jandarmadan şikâyetçi olmak

06.11.2004)

8 Kasım günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Kayhan Çelik, Muş merkezde bulunan bir lisede öğrenci
olduğunu, üzerinde para olduğu iddiasıyla 2 Kasım günü kaçakçılık ve organize suçlar şubesi tarafından
gözaltına alındığını, gözaltında kaldığı sürece işkence gördüğünü, kaba dayak, gece ayakta bekletme, çırılçıplak
soyma şeklinde işkenceye tabi tutulduğunu belirtti. (İHD Muş)

9 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aydoğdu, 6 Kasım günü YÖK’e ile ilgili
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını,
gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini, avukat talep etmesi üzerine “Beleş avuka
istiyorsun?” dediklerini, gözaltında tutulduğu 2 gün boyunca kaba-dayağa maruz kaldığını, tekme
dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

10 Kasım günü İstanbul Okmeydanı'nda Gençlik Dernekleri Federasyonu, İstanbul Gençlik Derneği, ''Gençl
Gelecektir'' dergisi ve Yeniden Özlem Yayıncılık'ın bulunduğu binaya polisin gaz bombalarıyla gerçekleştirdiği
operasyon sonucu gözaltına alınan Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 19 kişi, İstanbul Terörle Mücadele
Şubesi'nde işkence gördüklerini iddia etti. Adli Tıp Kurumu'ndan 3 ila 7 günlük iş göremez raporu alan gençler,
“Gözaltında şiddete, kaba dayağa ve cinsel tacize maruz kaldık. Tek suçumuz 'YÖK'e hayır' demekti” dediler.
Gözaltına alınan Gökhan Türker şu beyanda bulundu, “Bizi dipçik darbeleriyle yere yıktılar. Bilgisayar
klavyelerini kafamızda parçaladılar. Sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne gittik. Gözaltına alınma nedenimizi
polise mukavemet olarak gösterdiler. Parmak izine giderken polisin biri yüzüme tekme attı, gözüm morardı.

'Niye kapıya çarpıyorsun' dedi.” Özgür Karakaya ise, “Dipçik darbeleri yüzünden kafam yarıldı.
Gözaltına alınan kız arkadaşlarımızın yüzünde kadın polislerin tırnak izleri var. Şubede bizi çırılçıplak soyup
dövdüler. Arama izinleri sadece Gençlik Gelecektir dergisini kapsıyordu, ancak biz İstanbul Gençlik Derneği ve
Yeniden Özlem Yayıncılık'ın bulunduğu dairedeydik” dedi. (Cumhuriyet-15.11.2004)

verecek yüzünden tartıştığı Ersin Askeroğlu tarafından Göle İlçe Emniyet
rlüğü’ne şikayet edilen Gölespor eski Başkanı Öner Demir (39), 15 Kasım Pazartesi günü polis karakoluna

alınarak dövüldüğünü ve yediği tokatlar sonrasında vücudunda morluklar oluştuğunu ileri sürerek, Göle Emniyet
Müdürlüğü hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yanında amcasının oğlu bulunmasına
rağmen 2 polis tarafından dövüldüğünü iddia eden Demir, karakolda 12 saat tutulduktan sonra yaşananları
kimseye söylememesi şartıyla ve kendisine zorla imzalatılan “Şikayetçi değilim” ifadesi alı
aracıyla evine bırakıldığını söyledi. Müdür hakkında da şikayetçi olacağını belirten Demir, kendisine Göle
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ı belirtti. Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Aydın Arslan

29 Ekim günü İHD Balıkesir Şubesi’ne başvuruda bulunan İsmail Yalçın (43), çalıştıkları inşaatta şüphe üzerine
ı, götürüldüğü Edremit İlçesi’ndeki Jandarma Karakolu’nda dövüldüğünü iddia etti.

Edremit Devlet Hastanesi’nden 5 gün iş göremez raporu alan Yalçın, karakol komutanı hakkında savcılığa

ecik Savcılığı, komşularının evinden çay, yumurta, peynir gibi gıda malzemeleri çaldıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan A. (16) ve D.V. (14) isimli 2 çocuğa jandarma tarafından işkence yapıldığı

yı başında hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan
çocuklar önce Hasayaz Jandarma Karakolu'na ardından da savcılığa sevk edildi. Savcı Mehmet Çağlayan,
ağabey V.'nin kolunun sarılı olduğunu, kardeşinin vücudunda da morluklar bulunduğunu saptadı. Çocuklar

tüklerini söylerken, savcılığa telefonla ihbarda bulunan bir kişi işkence yapıldığını, çocukları Değirmenkaya
köyü muhtarı Kemal Aslan'ın dövdüğünü iddia etti. Çağlayan'ın devlet hastanesine sevkettiği çocuklara sert bir

lar, yeniden ifadelerini alan Çağlayan'a karakolda dayak yediklerini söyledi.
Çocukları kendi arabasıyla karakola götüren Çağlayan, burada 3.5 saat keşif yaptı ve çocukları personelle

Kanunu'na göre gözaltına alınmaları
yasak olan ve ancak savcı tarafından sorgulanabilen çocukları dövdükleri iddia edilen jandarma personeli
hakkında soruşturma açıldı. Çocukların ailesinin suç duyurusunda bulunmadığı ve jandarmadan şikâyetçi olmak

8 Kasım günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Kayhan Çelik, Muş merkezde bulunan bir lisede öğrenci
olduğunu, üzerinde para olduğu iddiasıyla 2 Kasım günü kaçakçılık ve organize suçlar şubesi tarafından
gözaltına alındığını, gözaltında kaldığı sürece işkence gördüğünü, kaba dayak, gece ayakta bekletme, çırılçıplak

du, 6 Kasım günü YÖK’e ile ilgili
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını,
gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini, avukat talep etmesi üzerine “Beleş avukat mı

dayağa maruz kaldığını, tekme- tokat

10 Kasım günü İstanbul Okmeydanı'nda Gençlik Dernekleri Federasyonu, İstanbul Gençlik Derneği, ''Gençlik
Gelecektir'' dergisi ve Yeniden Özlem Yayıncılık'ın bulunduğu binaya polisin gaz bombalarıyla gerçekleştirdiği
operasyon sonucu gözaltına alınan Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 19 kişi, İstanbul Terörle Mücadele

a etti. Adli Tıp Kurumu'ndan 3 ila 7 günlük iş göremez raporu alan gençler,
“Gözaltında şiddete, kaba dayağa ve cinsel tacize maruz kaldık. Tek suçumuz 'YÖK'e hayır' demekti” dediler.

iyle yere yıktılar. Bilgisayar
klavyelerini kafamızda parçaladılar. Sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne gittik. Gözaltına alınma nedenimizi
polise mukavemet olarak gösterdiler. Parmak izine giderken polisin biri yüzüme tekme attı, gözüm morardı.

'Niye kapıya çarpıyorsun' dedi.” Özgür Karakaya ise, “Dipçik darbeleri yüzünden kafam yarıldı.
Gözaltına alınan kız arkadaşlarımızın yüzünde kadın polislerin tırnak izleri var. Şubede bizi çırılçıplak soyup

r dergisini kapsıyordu, ancak biz İstanbul Gençlik Derneği ve

verecek yüzünden tartıştığı Ersin Askeroğlu tarafından Göle İlçe Emniyet
rlüğü’ne şikayet edilen Gölespor eski Başkanı Öner Demir (39), 15 Kasım Pazartesi günü polis karakoluna

alınarak dövüldüğünü ve yediği tokatlar sonrasında vücudunda morluklar oluştuğunu ileri sürerek, Göle Emniyet
suç duyurusunda bulundu. Yanında amcasının oğlu bulunmasına

rağmen 2 polis tarafından dövüldüğünü iddia eden Demir, karakolda 12 saat tutulduktan sonra yaşananları
kimseye söylememesi şartıyla ve kendisine zorla imzalatılan “Şikayetçi değilim” ifadesi alındıktan sonra polis
aracıyla evine bırakıldığını söyledi. Müdür hakkında da şikayetçi olacağını belirten Demir, kendisine Göle
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Devlet Hastanesi’nde 5 gün, Ardahan Devlet Hastanesi’nde ise 10 günlük iş göremez raporu verildiğini ifade
etti. (BİRGÜN-18.11.04)

Mehmet Emin Aras
Mehmet Emin Aras 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Savcılık tarafından başlatılan bir
soruşturma kapsamında sivil polislerce gözaltına alındığını, gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını, bu sürenin
soruşturmayı yürüten sivil polisler tarafından işlemediğini, kendisine yönelik iddiaları kabul etmesi için fiziksel
ve psikolojik şiddete tabi tutulduğunu, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, mahkemece illegal bir örgütün Gazi
Üniversitesi sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklandığ
sevk sırasında da jandarma tarafından hakaret ve kötü muameleye uğradığını belirtti. Aras, hakkındaki iddialara
ilişkin okul idaresince soruşturma başlatıldığını, bu nedenle de okuldan atıldığını ifad

Şahin Tillo
18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden
alabileceğini söylemesine rağmen gözaltına alınmak istendiğini, bunun üzerine kendisine vurmaya
başladıklarını, ellerini ters çevirip kelepçe takarak gözaltına aldıklarını, götürüldüğü Pendik Çamlıçeşme Polis
Karakolu’nda kolundaki kelepçe sökülmeden polislerin kendisine v
bağlandığını, üç-dört saat durmadan kendisine vurulduğunu, küfürler edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Ahmet Turan Ateş ve Erçin Mert
Zonguldak Ereğli’de Ahmet Turan Ateş isimli mobilyacı, Gülay Yaman isimli bir kişiden
alacağını icra yoluyla tahsil etmek istemesi üzerine Yaman'la ilişkisi olan ilçe emniyet müdürü Ünal Şahin
tarafından makamına çağırılarak dövüldüğünü iddia etti. İlçedeki bir başka işletmeci olan Erçin Mert de,
Şahin'in, yanlış yerde park eden makam otomobilinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle müdürlüğe davet edilip,
işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Her iki şikayetçi de, dayak olaylarının eskiden arkadaşlık yaptıkları, iki
çocuk annesi GülayYaman (32) yüzünden meydana geldiğini ile
Savcılığı'na başvurarak, Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Mustafa
Öncül,dayak iddiaları ilgili çok yönlü adli ve idari araştırma başlattıklarını bildirdi. Araştırmaya yeni
başlandığından iddialara ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Öncül, Şahin'in açığa alınması gibi
bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
"Ben müdürle beraber değilim. Olayın
Ereğli'de onlarca kişi bu şekilde. Kendisi makama çağırdığı kişileri önce uyarıyor, iki defa ihtar ediyor, üçüncü
de dövüyor. Bunu herkes biliyor. Yani ben Ereğli'deki 100 kişiyle mi birl
25.11.2004) (Sabah-25.11.2004) (Sabah

Engin Tosun
Ali İhsan Tosun 20 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Engin Tosun’un Muğla’nın Milas
ilçesinde kaldığı pansiyonda jandarma ekiplerince
maruz kaldığını iddia etti. Oğlunun kollarında birden fazla sigara söndürülerek yanık izlerinin oluştuğunu, koltuk
altlarına kaynar patates konulduğunu ve kaba dayak atıldığını belirten Ali İhsan
ifade kağıdının üzeri kapatılarak imzalatıldığını, zor kullanılarak imzalatılmak istendiğini, imza atmayı kabul
etmediği için görevlilerin kendisine “imzaladığın taktirde serbest bırakılacaksın” demelerinden dolayı okumad
imzaladığını, karakolda ayrıca oğluna içeriği bilinmeyen bir bardak sıvı içirildiğini, sıvıyı içtikten sonra oğlunun
olanları hatırlayamadığını söylediğini belirtti. Tosun, savcılığa sevk edilen oğlunun ifadesinden sonra
tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü ve cezaevinde 3 gün boyunca uyuduğunu ifade etti. (İHD İzmir)

A.K, N.Y, M.Ö. ve S.Ç.
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 24 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 21 Kasım
günü Turistlik Caddesindeki Sur etrafında görevli oldukların
Polis Karakolu önünde sivil bir otodan inen 3 kişi tarafından sorgusuz sualsiz dövülmeye başlandıklarını, bu
kişilere resmi giyimli polislerin de katıldığını, cadde ortasında çamurun içerisinde yere seril
daha sonra karakolun içinde dövülmeye devam edildiklerini, karakolda başlarının kaldırılmasına izin
verilmediğini, yüzlerinin görünmesinin engellenmesi için kafalarının eğilip dövüldüklerini, daha sonra
götürüldüğü doktora durumu anlattı
muayene sırasında doktorun polislere sohbet tarzında “AB standartlarına göre aslında sizin dışarıda olmanız
gerekir” dediğini, Çarşı polis Karakolu’nda maruz kaldıkları işkence ve kötü muam
güvenlikçi olduklarını öğrenince “bundan sonra sizinle sur diplerinde görüşürüz” şeklinde tehdit ettiğini, küfür
ettiklerini, karakolda kameraya alıp “sizi yakacağız, görüşürüz“ dediklerini, sürekli başlarının yere eğildiğini,
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Devlet Hastanesi’nde 5 gün, Ardahan Devlet Hastanesi’nde ise 10 günlük iş göremez raporu verildiğini ifade

Mehmet Emin Aras 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Savcılık tarafından başlatılan bir
soruşturma kapsamında sivil polislerce gözaltına alındığını, gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını, bu sürenin

vil polisler tarafından işlemediğini, kendisine yönelik iddiaları kabul etmesi için fiziksel
ve psikolojik şiddete tabi tutulduğunu, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, mahkemece illegal bir örgütün Gazi
Üniversitesi sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklandığını, bu tutuklamayı müteakip cezaevine sevk edildiğini,
sevk sırasında da jandarma tarafından hakaret ve kötü muameleye uğradığını belirtti. Aras, hakkındaki iddialara
ilişkin okul idaresince soruşturma başlatıldığını, bu nedenle de okuldan atıldığını ifade etti . (İHD İzmir)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şahin Tillo (1979), 15 Kasım günü Pendik
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden

lemesine rağmen gözaltına alınmak istendiğini, bunun üzerine kendisine vurmaya
başladıklarını, ellerini ters çevirip kelepçe takarak gözaltına aldıklarını, götürüldüğü Pendik Çamlıçeşme Polis
Karakolu’nda kolundaki kelepçe sökülmeden polislerin kendisine vurmaya başladıklarını, gözlerinin

dört saat durmadan kendisine vurulduğunu, küfürler edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Zonguldak Ereğli’de Ahmet Turan Ateş isimli mobilyacı, Gülay Yaman isimli bir kişiden
alacağını icra yoluyla tahsil etmek istemesi üzerine Yaman'la ilişkisi olan ilçe emniyet müdürü Ünal Şahin
tarafından makamına çağırılarak dövüldüğünü iddia etti. İlçedeki bir başka işletmeci olan Erçin Mert de,

rk eden makam otomobilinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle müdürlüğe davet edilip,
işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Her iki şikayetçi de, dayak olaylarının eskiden arkadaşlık yaptıkları, iki
çocuk annesi GülayYaman (32) yüzünden meydana geldiğini ileri sürdü. İki kişi, değişik tarihlerde Cumhuriyet
Savcılığı'na başvurarak, Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Mustafa
Öncül,dayak iddiaları ilgili çok yönlü adli ve idari araştırma başlattıklarını bildirdi. Araştırmaya yeni
başlandığından iddialara ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Öncül, Şahin'in açığa alınması gibi
bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İki çocuk babası Ünal Şahin iddiaları yalanlarken, Gülay Yaman,
"Ben müdürle beraber değilim. Olayın benimle kesinlikle ilgisi yok. Emniyet müdürünün kesin tavrı budur.
Ereğli'de onlarca kişi bu şekilde. Kendisi makama çağırdığı kişileri önce uyarıyor, iki defa ihtar ediyor, üçüncü
de dövüyor. Bunu herkes biliyor. Yani ben Ereğli'deki 100 kişiyle mi birlikte oldum" dedi. (aa) (Hürriyet

25.11.2004) (Sabah-28.11.2004)

Ali İhsan Tosun 20 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Engin Tosun’un Muğla’nın Milas
ilçesinde kaldığı pansiyonda jandarma ekiplerince gözaltına alındığını ve gözaltında işkence ve kötü muameleye
maruz kaldığını iddia etti. Oğlunun kollarında birden fazla sigara söndürülerek yanık izlerinin oluştuğunu, koltuk
altlarına kaynar patates konulduğunu ve kaba dayak atıldığını belirten Ali İhsan Tosun, karakol polisi tarafından
ifade kağıdının üzeri kapatılarak imzalatıldığını, zor kullanılarak imzalatılmak istendiğini, imza atmayı kabul
etmediği için görevlilerin kendisine “imzaladığın taktirde serbest bırakılacaksın” demelerinden dolayı okumad
imzaladığını, karakolda ayrıca oğluna içeriği bilinmeyen bir bardak sıvı içirildiğini, sıvıyı içtikten sonra oğlunun
olanları hatırlayamadığını söylediğini belirtti. Tosun, savcılığa sevk edilen oğlunun ifadesinden sonra

ğünü ve cezaevinde 3 gün boyunca uyuduğunu ifade etti. (İHD İzmir)

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 24 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 21 Kasım
günü Turistlik Caddesindeki Sur etrafında görevli olduklarını, akşam 21.30 saatlerinde işten eve giderken Çarşı
Polis Karakolu önünde sivil bir otodan inen 3 kişi tarafından sorgusuz sualsiz dövülmeye başlandıklarını, bu
kişilere resmi giyimli polislerin de katıldığını, cadde ortasında çamurun içerisinde yere seril
daha sonra karakolun içinde dövülmeye devam edildiklerini, karakolda başlarının kaldırılmasına izin
verilmediğini, yüzlerinin görünmesinin engellenmesi için kafalarının eğilip dövüldüklerini, daha sonra
götürüldüğü doktora durumu anlattıklarını, bu sırada muayene odasında 3 polis memurunun bulunduğunu,
muayene sırasında doktorun polislere sohbet tarzında “AB standartlarına göre aslında sizin dışarıda olmanız
gerekir” dediğini, Çarşı polis Karakolu’nda maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele sırasında polislerin
güvenlikçi olduklarını öğrenince “bundan sonra sizinle sur diplerinde görüşürüz” şeklinde tehdit ettiğini, küfür
ettiklerini, karakolda kameraya alıp “sizi yakacağız, görüşürüz“ dediklerini, sürekli başlarının yere eğildiğini,
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Devlet Hastanesi’nde 5 gün, Ardahan Devlet Hastanesi’nde ise 10 günlük iş göremez raporu verildiğini ifade

Mehmet Emin Aras 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Savcılık tarafından başlatılan bir
soruşturma kapsamında sivil polislerce gözaltına alındığını, gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını, bu sürenin

vil polisler tarafından işlemediğini, kendisine yönelik iddiaları kabul etmesi için fiziksel
ve psikolojik şiddete tabi tutulduğunu, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, mahkemece illegal bir örgütün Gazi

ını, bu tutuklamayı müteakip cezaevine sevk edildiğini,
sevk sırasında da jandarma tarafından hakaret ve kötü muameleye uğradığını belirtti. Aras, hakkındaki iddialara

e etti . (İHD İzmir)

15 Kasım günü Pendik
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden

lemesine rağmen gözaltına alınmak istendiğini, bunun üzerine kendisine vurmaya
başladıklarını, ellerini ters çevirip kelepçe takarak gözaltına aldıklarını, götürüldüğü Pendik Çamlıçeşme Polis

urmaya başladıklarını, gözlerinin
dört saat durmadan kendisine vurulduğunu, küfürler edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Zonguldak Ereğli’de Ahmet Turan Ateş isimli mobilyacı, Gülay Yaman isimli bir kişiden 2.5 milyar liralık
alacağını icra yoluyla tahsil etmek istemesi üzerine Yaman'la ilişkisi olan ilçe emniyet müdürü Ünal Şahin
tarafından makamına çağırılarak dövüldüğünü iddia etti. İlçedeki bir başka işletmeci olan Erçin Mert de,

rk eden makam otomobilinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle müdürlüğe davet edilip,
işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Her iki şikayetçi de, dayak olaylarının eskiden arkadaşlık yaptıkları, iki

ri sürdü. İki kişi, değişik tarihlerde Cumhuriyet
Savcılığı'na başvurarak, Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Mustafa
Öncül,dayak iddiaları ilgili çok yönlü adli ve idari araştırma başlattıklarını bildirdi. Araştırmaya yeni
başlandığından iddialara ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Öncül, Şahin'in açığa alınması gibi

İki çocuk babası Ünal Şahin iddiaları yalanlarken, Gülay Yaman,
benimle kesinlikle ilgisi yok. Emniyet müdürünün kesin tavrı budur.

Ereğli'de onlarca kişi bu şekilde. Kendisi makama çağırdığı kişileri önce uyarıyor, iki defa ihtar ediyor, üçüncü
ikte oldum" dedi. (aa) (Hürriyet-

Ali İhsan Tosun 20 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Engin Tosun’un Muğla’nın Milas
gözaltına alındığını ve gözaltında işkence ve kötü muameleye

maruz kaldığını iddia etti. Oğlunun kollarında birden fazla sigara söndürülerek yanık izlerinin oluştuğunu, koltuk
Tosun, karakol polisi tarafından

ifade kağıdının üzeri kapatılarak imzalatıldığını, zor kullanılarak imzalatılmak istendiğini, imza atmayı kabul
etmediği için görevlilerin kendisine “imzaladığın taktirde serbest bırakılacaksın” demelerinden dolayı okumadan
imzaladığını, karakolda ayrıca oğluna içeriği bilinmeyen bir bardak sıvı içirildiğini, sıvıyı içtikten sonra oğlunun
olanları hatırlayamadığını söylediğini belirtti. Tosun, savcılığa sevk edilen oğlunun ifadesinden sonra

ğünü ve cezaevinde 3 gün boyunca uyuduğunu ifade etti. (İHD İzmir)

Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar 24 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 21 Kasım
ı, akşam 21.30 saatlerinde işten eve giderken Çarşı

Polis Karakolu önünde sivil bir otodan inen 3 kişi tarafından sorgusuz sualsiz dövülmeye başlandıklarını, bu
kişilere resmi giyimli polislerin de katıldığını, cadde ortasında çamurun içerisinde yere serilip dövüldüklerini,
daha sonra karakolun içinde dövülmeye devam edildiklerini, karakolda başlarının kaldırılmasına izin
verilmediğini, yüzlerinin görünmesinin engellenmesi için kafalarının eğilip dövüldüklerini, daha sonra

klarını, bu sırada muayene odasında 3 polis memurunun bulunduğunu,
muayene sırasında doktorun polislere sohbet tarzında “AB standartlarına göre aslında sizin dışarıda olmanız

ele sırasında polislerin
güvenlikçi olduklarını öğrenince “bundan sonra sizinle sur diplerinde görüşürüz” şeklinde tehdit ettiğini, küfür
ettiklerini, karakolda kameraya alıp “sizi yakacağız, görüşürüz“ dediklerini, sürekli başlarının yere eğildiğini,
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kaldırınca ayaklarına basıldığını, bu uygulamaların 1 saate yakın sürdüğünü, ayakta ve bir köşeye toplayarak
dizlerimi ve kafalarımı yere gelecek şekilde tutularak bekletildiğini, bu vaziyette dövüldüklerini, 23 Kasım
gününe kadar gözaltında kaldıklarını, maru
(İHD Diyarbakır)

Filit Akdemir
26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
kamyonla Özalp ilçesinden Bostaniçi beldesine giderken ka
noktasında durdurulduğunu, 1 uzman çavuş ve 6 asker tarafından tekme, tokat ve silah dipçikleri ile
dövüldüğünü, gözaltına alındığını, aldığım darbeler sonucunda rahatsızlandığını ve doktora götürüldüğünü, film
çekildiğini ancak kendisine rapor verilmediğini, serbest bırakıldıktan sonra Van Devlet Hastanesi Göğüs
servisine muayene olduğunu, olayı anlattığında doktorun kendisine rapor yazmayacağını ve bir şeyinin
olmadığını söylediğini belirtti. (İHD Van)

Faruk Güngör, Hamdi Güngör ve Hüseyin Çayır
26 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Faruk Güngör (1987), 24 Kasım günü Alaşehir Adliyesi
önünde geçtiği sırada, adliye girişinde arkadaşı Hüseyin Çayır’ın polisler tarafından götürüldüğünü gördüğünü,
arkadaşının durumunu öğrenmek üzere adliyeye gittiğini, burada arkadaşına ihtiyaçlarını sorduğunu, arkadaşının
salonda bekletildiği sırada bir polisin arkadaşına vurduğunu, arkadaşının polise “neden vuruyorsun“ demesi
üzerine polisin “sus konuşma” diyerek boğa
neden vuruyorsunuz, cezası neyse çeker, vurmanıza gerek yok” demesi üzerine polislerin “sana ne, sen kimsin”
diyerek tekme ve tokatlarla kendisini dövdüğünü, ve adliyenin dışına çıkartıldığı
önünde duran polislerce kelepçelenip, dövülerek adliyenin yanında bulunan karakola götürüldüğünü, olayı gören
amcası Hamdi Güngör’ün, polislerin yanına giderek “yeğenimi bırakın, neden dövüyorsunuz” demesi üzerine
amcasının da gözaltına alındığını, karakolda elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüzü koyu yere yatırıldığını, iki
polisin üstünde zıplayarak, sırtına, bacaklarına, kafasına, kulaklarına ve boğazına vurduğunu, amcasının bir süre
sonra gözlerinin bağlanarak nezare
döven kişinin Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Obuz olduğunu belirten Faruk Güngör, Süleyman Obuz’un
yanına götürüldüğünü, burada boğazının sıkıldığını, “boğazımı sıkmayın Bademc
üzerine Obuz’un kendisine “ameliyatlı başka yerin varsa sen bana göster orayı da sıkayım” dediğini ve orada
bulunan diğer polisler tarafından on dakika yerde dövüldüğünü belirtti. Güngör kendisinden amcasına ve
annesine küfür etmesinin istendiğini, kabul etmeyince iki polisin kollarından ve ayaklarında tutup zorla
pantolonunu aşağıya indirdiğini, Obuz’un çıplak elle hayalarını ve cinsel organı sıktığının ve ardından da
kollarından ve bacaklarından tutularak havaya kaldırıldığını
dediğini ve birden üç’e kadar sayılarak iki kez başının duvara vurulduğunu belirtti. Daha sonra nezarete
götürüldüğünü belirten Güngör, nezarette elleri arkadan kelepçeli olması nedeniyle pantolonu inik vaziy
beklediğini, beş dakika sonra polislerin nezarete gelerek kendisini üst kata çıkardığını, bir süre sonra amcası ile
birlikte polis aracına bindirilip hastaneye götürüldüğünü, hastanede pansuman odasına benzer bir yerde yüzünün
yıkandığını, doktor tarafından tansiyonunun ölçülerek çok düşük olduğunun ifade edildiğini, doktora çok halsiz
olduğunu söyleyerek “beni hastaneye yatırın” dediğini, doktorun da kendisine “git karakolda yat” dediğini,
rapor tanzim edildiği sırda üç polisin yanlarında olduğunu, i
rağmen tahminine göre sadece sol gözünün ve dizindeki küçük yaranın rapor edildiğini belirtti.Savcılığa sevk
edilerek serbest bırakılan Güngör karakolda polislerden avukat talebinde bulunduğunu ancak polis
aradık fakat bulamadık” dediğini, savcılıkta gözaltında gördükleri işkenceyi anlattığını, bundan dolayı savcının
kendilerine “yarın tekrar gelin” dediğini, ertesi gün Savcılık kanalıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini belirtti.
Mağdurlardan Hamdin Güngör ise karakolda kelepçeleri çözülmeden ceketin etek kısmından tutularak kafasına
geçirildiğini, başta Emniyet Amiri Süleyman Obuz olmak üzere isminin Cengiz olduğunu öğrendiği polis ile
birlikte diğer polisler tarafından yüzü koyu yere yatı
vurulduğunu, Obuz’un kendisine “siz burada olduğunuz sürece, sizin kaderiniz bu, sürekli bu uygulamalara
maruz kalacaksınız” dediğini, polislerden birinin kafasını yan çevirerek başını ve kulağını aya
polisis ise elleri arkadan kelepçeli iken iki ayaklarıyla kollarına basarak kollarındaki yakınlaşmayı ayırdığını ve
böylece kelepçelerin bileklerini daha fazla sıkmasına ve bileklerinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.
Hamdin Güngör aldığı darbeler nedeniyle kustuğunu, bir polisin ayağı ile kafasına bastırarak kustuğu yere
yüzünü sürdüğünü, karakoldaki uygulamanın bir buçuk saat sürdüğünü, daha sonra doktora götürüldüklerin,
polislerin doktora “buları biz yapmadık. Bunlar bize bu
doğru değil polisler bizi bu hale getirdi. Bizi bunlara vermeyin” dediğini ve nefes alamadığını belirttiğini,
Hamdi isimli doktorun “Ben bir şey yapamam, buna polisler karışır” diyerek polislere “bun
dediğini ve tekrar karakola götürüldüklerini belirtti savcılıktaki ifadelerinde polislerin kendilerine işkence
yaptığını ifade ettiklerini Savcının “şikayetçiyseniz ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor” dediğini, serbest
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ırınca ayaklarına basıldığını, bu uygulamaların 1 saate yakın sürdüğünü, ayakta ve bir köşeye toplayarak
dizlerimi ve kafalarımı yere gelecek şekilde tutularak bekletildiğini, bu vaziyette dövüldüklerini, 23 Kasım
gününe kadar gözaltında kaldıklarını, maruz kaldıkları muameleyi Savcı ve Hakime de anlattıkları belirttiler.

26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
kamyonla Özalp ilçesinden Bostaniçi beldesine giderken kamyonunun eksik evrakı nedeniyle jandarma
noktasında durdurulduğunu, 1 uzman çavuş ve 6 asker tarafından tekme, tokat ve silah dipçikleri ile
dövüldüğünü, gözaltına alındığını, aldığım darbeler sonucunda rahatsızlandığını ve doktora götürüldüğünü, film

ldiğini ancak kendisine rapor verilmediğini, serbest bırakıldıktan sonra Van Devlet Hastanesi Göğüs
servisine muayene olduğunu, olayı anlattığında doktorun kendisine rapor yazmayacağını ve bir şeyinin
olmadığını söylediğini belirtti. (İHD Van)

r, Hamdi Güngör ve Hüseyin Çayır
26 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Faruk Güngör (1987), 24 Kasım günü Alaşehir Adliyesi
önünde geçtiği sırada, adliye girişinde arkadaşı Hüseyin Çayır’ın polisler tarafından götürüldüğünü gördüğünü,

şının durumunu öğrenmek üzere adliyeye gittiğini, burada arkadaşına ihtiyaçlarını sorduğunu, arkadaşının
salonda bekletildiği sırada bir polisin arkadaşına vurduğunu, arkadaşının polise “neden vuruyorsun“ demesi
üzerine polisin “sus konuşma” diyerek boğazını sıktığını, kendisinin de polisin yanına giderek “arkadaşıma
neden vuruyorsunuz, cezası neyse çeker, vurmanıza gerek yok” demesi üzerine polislerin “sana ne, sen kimsin”
diyerek tekme ve tokatlarla kendisini dövdüğünü, ve adliyenin dışına çıkartıldığını belirtti. Faruk Güngör, adliye
önünde duran polislerce kelepçelenip, dövülerek adliyenin yanında bulunan karakola götürüldüğünü, olayı gören
amcası Hamdi Güngör’ün, polislerin yanına giderek “yeğenimi bırakın, neden dövüyorsunuz” demesi üzerine

n da gözaltına alındığını, karakolda elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüzü koyu yere yatırıldığını, iki
polisin üstünde zıplayarak, sırtına, bacaklarına, kafasına, kulaklarına ve boğazına vurduğunu, amcasının bir süre

te götürüldüğünü ve nezaretten çığlık sesleri duyduğun belirtti. Amcasını
döven kişinin Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Obuz olduğunu belirten Faruk Güngör, Süleyman Obuz’un
yanına götürüldüğünü, burada boğazının sıkıldığını, “boğazımı sıkmayın Bademcik ameliyatı oldum” demesi
üzerine Obuz’un kendisine “ameliyatlı başka yerin varsa sen bana göster orayı da sıkayım” dediğini ve orada
bulunan diğer polisler tarafından on dakika yerde dövüldüğünü belirtti. Güngör kendisinden amcasına ve

esinin istendiğini, kabul etmeyince iki polisin kollarından ve ayaklarında tutup zorla
pantolonunu aşağıya indirdiğini, Obuz’un çıplak elle hayalarını ve cinsel organı sıktığının ve ardından da
kollarından ve bacaklarından tutularak havaya kaldırıldığını, Obuz’un daha sonra “son bir hareket yapalım”
dediğini ve birden üç’e kadar sayılarak iki kez başının duvara vurulduğunu belirtti. Daha sonra nezarete
götürüldüğünü belirten Güngör, nezarette elleri arkadan kelepçeli olması nedeniyle pantolonu inik vaziy
beklediğini, beş dakika sonra polislerin nezarete gelerek kendisini üst kata çıkardığını, bir süre sonra amcası ile
birlikte polis aracına bindirilip hastaneye götürüldüğünü, hastanede pansuman odasına benzer bir yerde yüzünün

fından tansiyonunun ölçülerek çok düşük olduğunun ifade edildiğini, doktora çok halsiz
olduğunu söyleyerek “beni hastaneye yatırın” dediğini, doktorun da kendisine “git karakolda yat” dediğini,
rapor tanzim edildiği sırda üç polisin yanlarında olduğunu, işkenceden kaynaklı vücudunda çok darp iz olmasına
rağmen tahminine göre sadece sol gözünün ve dizindeki küçük yaranın rapor edildiğini belirtti.Savcılığa sevk
edilerek serbest bırakılan Güngör karakolda polislerden avukat talebinde bulunduğunu ancak polis
aradık fakat bulamadık” dediğini, savcılıkta gözaltında gördükleri işkenceyi anlattığını, bundan dolayı savcının
kendilerine “yarın tekrar gelin” dediğini, ertesi gün Savcılık kanalıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini belirtti.

Hamdin Güngör ise karakolda kelepçeleri çözülmeden ceketin etek kısmından tutularak kafasına
geçirildiğini, başta Emniyet Amiri Süleyman Obuz olmak üzere isminin Cengiz olduğunu öğrendiği polis ile
birlikte diğer polisler tarafından yüzü koyu yere yatırılıp, sırtına ve bacaklarına tekme ve coplarla sürekli
vurulduğunu, Obuz’un kendisine “siz burada olduğunuz sürece, sizin kaderiniz bu, sürekli bu uygulamalara
maruz kalacaksınız” dediğini, polislerden birinin kafasını yan çevirerek başını ve kulağını aya
polisis ise elleri arkadan kelepçeli iken iki ayaklarıyla kollarına basarak kollarındaki yakınlaşmayı ayırdığını ve
böylece kelepçelerin bileklerini daha fazla sıkmasına ve bileklerinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

ör aldığı darbeler nedeniyle kustuğunu, bir polisin ayağı ile kafasına bastırarak kustuğu yere
yüzünü sürdüğünü, karakoldaki uygulamanın bir buçuk saat sürdüğünü, daha sonra doktora götürüldüklerin,
polislerin doktora “buları biz yapmadık. Bunlar bize bu şekilde geldiler” dediğini, kendisinin de doktora “bu
doğru değil polisler bizi bu hale getirdi. Bizi bunlara vermeyin” dediğini ve nefes alamadığını belirttiğini,
Hamdi isimli doktorun “Ben bir şey yapamam, buna polisler karışır” diyerek polislere “bun
dediğini ve tekrar karakola götürüldüklerini belirtti savcılıktaki ifadelerinde polislerin kendilerine işkence
yaptığını ifade ettiklerini Savcının “şikayetçiyseniz ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor” dediğini, serbest
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ırınca ayaklarına basıldığını, bu uygulamaların 1 saate yakın sürdüğünü, ayakta ve bir köşeye toplayarak
dizlerimi ve kafalarımı yere gelecek şekilde tutularak bekletildiğini, bu vaziyette dövüldüklerini, 23 Kasım

z kaldıkları muameleyi Savcı ve Hakime de anlattıkları belirttiler.

26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
myonunun eksik evrakı nedeniyle jandarma

noktasında durdurulduğunu, 1 uzman çavuş ve 6 asker tarafından tekme, tokat ve silah dipçikleri ile
dövüldüğünü, gözaltına alındığını, aldığım darbeler sonucunda rahatsızlandığını ve doktora götürüldüğünü, film

ldiğini ancak kendisine rapor verilmediğini, serbest bırakıldıktan sonra Van Devlet Hastanesi Göğüs
servisine muayene olduğunu, olayı anlattığında doktorun kendisine rapor yazmayacağını ve bir şeyinin

26 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Faruk Güngör (1987), 24 Kasım günü Alaşehir Adliyesi
önünde geçtiği sırada, adliye girişinde arkadaşı Hüseyin Çayır’ın polisler tarafından götürüldüğünü gördüğünü,

şının durumunu öğrenmek üzere adliyeye gittiğini, burada arkadaşına ihtiyaçlarını sorduğunu, arkadaşının
salonda bekletildiği sırada bir polisin arkadaşına vurduğunu, arkadaşının polise “neden vuruyorsun“ demesi

zını sıktığını, kendisinin de polisin yanına giderek “arkadaşıma
neden vuruyorsunuz, cezası neyse çeker, vurmanıza gerek yok” demesi üzerine polislerin “sana ne, sen kimsin”

nı belirtti. Faruk Güngör, adliye
önünde duran polislerce kelepçelenip, dövülerek adliyenin yanında bulunan karakola götürüldüğünü, olayı gören
amcası Hamdi Güngör’ün, polislerin yanına giderek “yeğenimi bırakın, neden dövüyorsunuz” demesi üzerine

n da gözaltına alındığını, karakolda elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüzü koyu yere yatırıldığını, iki
polisin üstünde zıplayarak, sırtına, bacaklarına, kafasına, kulaklarına ve boğazına vurduğunu, amcasının bir süre

te götürüldüğünü ve nezaretten çığlık sesleri duyduğun belirtti. Amcasını
döven kişinin Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Obuz olduğunu belirten Faruk Güngör, Süleyman Obuz’un

ik ameliyatı oldum” demesi
üzerine Obuz’un kendisine “ameliyatlı başka yerin varsa sen bana göster orayı da sıkayım” dediğini ve orada
bulunan diğer polisler tarafından on dakika yerde dövüldüğünü belirtti. Güngör kendisinden amcasına ve

esinin istendiğini, kabul etmeyince iki polisin kollarından ve ayaklarında tutup zorla
pantolonunu aşağıya indirdiğini, Obuz’un çıplak elle hayalarını ve cinsel organı sıktığının ve ardından da

, Obuz’un daha sonra “son bir hareket yapalım”
dediğini ve birden üç’e kadar sayılarak iki kez başının duvara vurulduğunu belirtti. Daha sonra nezarete
götürüldüğünü belirten Güngör, nezarette elleri arkadan kelepçeli olması nedeniyle pantolonu inik vaziyette
beklediğini, beş dakika sonra polislerin nezarete gelerek kendisini üst kata çıkardığını, bir süre sonra amcası ile
birlikte polis aracına bindirilip hastaneye götürüldüğünü, hastanede pansuman odasına benzer bir yerde yüzünün

fından tansiyonunun ölçülerek çok düşük olduğunun ifade edildiğini, doktora çok halsiz
olduğunu söyleyerek “beni hastaneye yatırın” dediğini, doktorun da kendisine “git karakolda yat” dediğini,

şkenceden kaynaklı vücudunda çok darp iz olmasına
rağmen tahminine göre sadece sol gözünün ve dizindeki küçük yaranın rapor edildiğini belirtti.Savcılığa sevk
edilerek serbest bırakılan Güngör karakolda polislerden avukat talebinde bulunduğunu ancak polislerin “avukat
aradık fakat bulamadık” dediğini, savcılıkta gözaltında gördükleri işkenceyi anlattığını, bundan dolayı savcının
kendilerine “yarın tekrar gelin” dediğini, ertesi gün Savcılık kanalıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini belirtti.

Hamdin Güngör ise karakolda kelepçeleri çözülmeden ceketin etek kısmından tutularak kafasına
geçirildiğini, başta Emniyet Amiri Süleyman Obuz olmak üzere isminin Cengiz olduğunu öğrendiği polis ile

rılıp, sırtına ve bacaklarına tekme ve coplarla sürekli
vurulduğunu, Obuz’un kendisine “siz burada olduğunuz sürece, sizin kaderiniz bu, sürekli bu uygulamalara
maruz kalacaksınız” dediğini, polislerden birinin kafasını yan çevirerek başını ve kulağını ayağı ile ezdiğini, iki
polisis ise elleri arkadan kelepçeli iken iki ayaklarıyla kollarına basarak kollarındaki yakınlaşmayı ayırdığını ve
böylece kelepçelerin bileklerini daha fazla sıkmasına ve bileklerinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

ör aldığı darbeler nedeniyle kustuğunu, bir polisin ayağı ile kafasına bastırarak kustuğu yere
yüzünü sürdüğünü, karakoldaki uygulamanın bir buçuk saat sürdüğünü, daha sonra doktora götürüldüklerin,

şekilde geldiler” dediğini, kendisinin de doktora “bu
doğru değil polisler bizi bu hale getirdi. Bizi bunlara vermeyin” dediğini ve nefes alamadığını belirttiğini,
Hamdi isimli doktorun “Ben bir şey yapamam, buna polisler karışır” diyerek polislere “bunların hiçbir şeyi yok”
dediğini ve tekrar karakola götürüldüklerini belirtti savcılıktaki ifadelerinde polislerin kendilerine işkence
yaptığını ifade ettiklerini Savcının “şikayetçiyseniz ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor” dediğini, serbest
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bırakıldıktan sonra savcının kendilerine “yarın tekrar gelin, sizi Adli Tıp Kurumuna göndereyim” dediğini
belirtti.(İHD İzmir)

Ercan Tilmaş
29 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Tilmaş, ölüm oruçlarına kamuoyu duyarlılığını
artırmak için Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istediklerini, polisin hiçbir uyarı yapmadan
kendilerine müdahale ettiğini, döverek gözaltına alındığını, polisin küfür ederek, cop, telsiz ve yumruklarla
dakikalarca kendisine vurduğunu, gözünün içine göz yaşartıcı spr

Mehmet Kaya
2 Aralık günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaya, 30 Ekim günü misafir olarak bulunduğu
İskenderun’da polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltında tutulduğu süre içinde isimleri
polisler tarafından kendisine işkence edildiğini ve hakarete maruz kaldığını iddia etti.

İsmet Çetin (1955)
İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İsmet Çetin, 2 Aralık günü saat 18.00 civarında evine gitmek üzere eski
Anafartalar Karakolu’nun önünden geçtiği sırada, karakolun önünde bulunan polis noktasında bir resmi polis
tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını, polisin kimliğine bakarak küfür ettiğini ve arabaya
binmesini söylediğini, polise “neden küfür ediyorsun” dediğin
açtığını ve küfür ederek ellerini arkadan kelepçelediğini, arama noktasında bulunan tek yıldızlı komiserin
yanlarına gelerek polise, “vatandaşa böyle davranmayın kelepçelerini çıkartın” dediğini, kelepçeleri
çıkarıldığını, şüpheli sanık olduğu iddiasıyla resmi polis aracına bindirilerek İkiçeşmelik’te bulunan yeni
Anafartalar Karakolu’na götürüldüğünü, karakolun içinde kendisini gözaltına alan ve havaya ateş açan polisin
göz bağı takarak kendisine küfür ettiğini, daha sonra ikinci kata çıkartıldığını, kaç kişi olduğunu bilmediği
polisler tarafından dövüldüğünü ve hakarete uğradığını, gördüğü işkence sonucu bayıldığını, ayıldığında ise
başka polisler tarafından Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü,
bulunan Adli Tıp’a götürüldüğünü, polislerin savcı ile yaptıkları telefon görüşmesinden sonra tekrar karakola
götürüldüğünü ve oradan serbest bırakıldığını beyan etti.. (İHD İzmir)

Cihan Karaçöl
18 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Cihan Karaçöl, 17 Aralık günü internet kafeye
gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan birisinin “bizimle geleceksin” dediğini, kim olduğunu,
neden ve nereye gelmesi gerektiğini söyleyince de “sen Cihan Kar
üzerine çalışır vaziyette bulunan Ford transit marka bir aracın içinden inen 4
ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürdüklerini, 9 Aralık günü yapılan basın açıklamaları n
ifadesinin alınacağının belirtildiği, kaldığı süre içerisinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirti. (İHD
Diyarbakır)

Fevzi Akbulak ve Fazıl Ünsal
21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fevzi Akbulak (1977), yanında
isimli arkadaşı ile 20 Aralık günü Van sanayi sitesinden evine doğru arabayla giderken kendisini takip eden
Kango marka bir araçta bulunan iki kişinin evinin kapısına geldiği sırada silahlarını çekerek kendilerini
arabalarına bindirdiklerini ve sanayi bölgesindeki Trafik polis noktasına götürdüklerini, aracının da bir polis
tarafından getirildiğini, burada tekme ve tokatla dövüldüklerini, tuttukları tutanağı okutmadan imzalattıklarını ve
doktora götürdükten sonra serbest bıraktıklarını b

İsmail Eren Bodur (1984)
22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Eren Bodur, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde öğrenci olduğunu, 13 Aralık günü kendilerini “ülkücü” olarak adlandıran bir grubun İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde solcu öğrencilere bıçak
gelen Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı polislerin kendisini de gözaltına aldığını, bindirildiği ekip otosunda bir
polisin kafasına soda şişesiyle vurduğunu, araca binen amir konumundaki polis memurunun yüzüne yumruklarla
vurduğunu, burun kemiğinin kırıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Pelin Yıldız
23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada
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n sonra savcının kendilerine “yarın tekrar gelin, sizi Adli Tıp Kurumuna göndereyim” dediğini

29 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Tilmaş, ölüm oruçlarına kamuoyu duyarlılığını
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istediklerini, polisin hiçbir uyarı yapmadan

kendilerine müdahale ettiğini, döverek gözaltına alındığını, polisin küfür ederek, cop, telsiz ve yumruklarla
dakikalarca kendisine vurduğunu, gözünün içine göz yaşartıcı sprey sıkıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

2 Aralık günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaya, 30 Ekim günü misafir olarak bulunduğu
İskenderun’da polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltında tutulduğu süre içinde isimleri
polisler tarafından kendisine işkence edildiğini ve hakarete maruz kaldığını iddia etti.

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İsmet Çetin, 2 Aralık günü saat 18.00 civarında evine gitmek üzere eski
lu’nun önünden geçtiği sırada, karakolun önünde bulunan polis noktasında bir resmi polis

tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını, polisin kimliğine bakarak küfür ettiğini ve arabaya
binmesini söylediğini, polise “neden küfür ediyorsun” dediğini, polisin silahını çekerek 3 defa havaya ateş
açtığını ve küfür ederek ellerini arkadan kelepçelediğini, arama noktasında bulunan tek yıldızlı komiserin
yanlarına gelerek polise, “vatandaşa böyle davranmayın kelepçelerini çıkartın” dediğini, kelepçeleri
çıkarıldığını, şüpheli sanık olduğu iddiasıyla resmi polis aracına bindirilerek İkiçeşmelik’te bulunan yeni
Anafartalar Karakolu’na götürüldüğünü, karakolun içinde kendisini gözaltına alan ve havaya ateş açan polisin

ettiğini, daha sonra ikinci kata çıkartıldığını, kaç kişi olduğunu bilmediği
polisler tarafından dövüldüğünü ve hakarete uğradığını, gördüğü işkence sonucu bayıldığını, ayıldığında ise
başka polisler tarafından Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, daha sonra İzmir Adliyesi’nin içinde
bulunan Adli Tıp’a götürüldüğünü, polislerin savcı ile yaptıkları telefon görüşmesinden sonra tekrar karakola
götürüldüğünü ve oradan serbest bırakıldığını beyan etti.. (İHD İzmir)

Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Cihan Karaçöl, 17 Aralık günü internet kafeye
gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan birisinin “bizimle geleceksin” dediğini, kim olduğunu,
neden ve nereye gelmesi gerektiğini söyleyince de “sen Cihan Karaçöl değil misin” dediğini, “evet” demesi
üzerine çalışır vaziyette bulunan Ford transit marka bir aracın içinden inen 4-5 kişinin inerek ağzını tuttuklarını
ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürdüklerini, 9 Aralık günü yapılan basın açıklamaları n
ifadesinin alınacağının belirtildiği, kaldığı süre içerisinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirti. (İHD

21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fevzi Akbulak (1977), yanında
isimli arkadaşı ile 20 Aralık günü Van sanayi sitesinden evine doğru arabayla giderken kendisini takip eden
Kango marka bir araçta bulunan iki kişinin evinin kapısına geldiği sırada silahlarını çekerek kendilerini

erini ve sanayi bölgesindeki Trafik polis noktasına götürdüklerini, aracının da bir polis
tarafından getirildiğini, burada tekme ve tokatla dövüldüklerini, tuttukları tutanağı okutmadan imzalattıklarını ve
doktora götürdükten sonra serbest bıraktıklarını belirtti. İHD Van)

22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Eren Bodur, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde öğrenci olduğunu, 13 Aralık günü kendilerini “ülkücü” olarak adlandıran bir grubun İstanbul

iversitesi Edebiyat Fakültesinde solcu öğrencilere bıçak-kesici-delici aletlerle saldırmaları sonrasında okula
gelen Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı polislerin kendisini de gözaltına aldığını, bindirildiği ekip otosunda bir

urduğunu, araca binen amir konumundaki polis memurunun yüzüne yumruklarla
vurduğunu, burun kemiğinin kırıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
akültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada
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n sonra savcının kendilerine “yarın tekrar gelin, sizi Adli Tıp Kurumuna göndereyim” dediğini

29 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ercan Tilmaş, ölüm oruçlarına kamuoyu duyarlılığını
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istediklerini, polisin hiçbir uyarı yapmadan

kendilerine müdahale ettiğini, döverek gözaltına alındığını, polisin küfür ederek, cop, telsiz ve yumruklarla
ey sıkıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

2 Aralık günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaya, 30 Ekim günü misafir olarak bulunduğu
İskenderun’da polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltında tutulduğu süre içinde isimleri İbrahim ve Ali olan

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan İsmet Çetin, 2 Aralık günü saat 18.00 civarında evine gitmek üzere eski
lu’nun önünden geçtiği sırada, karakolun önünde bulunan polis noktasında bir resmi polis

tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını, polisin kimliğine bakarak küfür ettiğini ve arabaya
i, polisin silahını çekerek 3 defa havaya ateş

açtığını ve küfür ederek ellerini arkadan kelepçelediğini, arama noktasında bulunan tek yıldızlı komiserin
yanlarına gelerek polise, “vatandaşa böyle davranmayın kelepçelerini çıkartın” dediğini, kelepçelerinin
çıkarıldığını, şüpheli sanık olduğu iddiasıyla resmi polis aracına bindirilerek İkiçeşmelik’te bulunan yeni
Anafartalar Karakolu’na götürüldüğünü, karakolun içinde kendisini gözaltına alan ve havaya ateş açan polisin

ettiğini, daha sonra ikinci kata çıkartıldığını, kaç kişi olduğunu bilmediği
polisler tarafından dövüldüğünü ve hakarete uğradığını, gördüğü işkence sonucu bayıldığını, ayıldığında ise

daha sonra İzmir Adliyesi’nin içinde
bulunan Adli Tıp’a götürüldüğünü, polislerin savcı ile yaptıkları telefon görüşmesinden sonra tekrar karakola

Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Cihan Karaçöl, 17 Aralık günü internet kafeye
gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan birisinin “bizimle geleceksin” dediğini, kim olduğunu,

açöl değil misin” dediğini, “evet” demesi
5 kişinin inerek ağzını tuttuklarını

ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürdüklerini, 9 Aralık günü yapılan basın açıklamaları nedeniyle
ifadesinin alınacağının belirtildiği, kaldığı süre içerisinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirti. (İHD

21 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fevzi Akbulak (1977), yanında bulunan Fazıl Ünsal
isimli arkadaşı ile 20 Aralık günü Van sanayi sitesinden evine doğru arabayla giderken kendisini takip eden
Kango marka bir araçta bulunan iki kişinin evinin kapısına geldiği sırada silahlarını çekerek kendilerini

erini ve sanayi bölgesindeki Trafik polis noktasına götürdüklerini, aracının da bir polis
tarafından getirildiğini, burada tekme ve tokatla dövüldüklerini, tuttukları tutanağı okutmadan imzalattıklarını ve

22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Eren Bodur, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde öğrenci olduğunu, 13 Aralık günü kendilerini “ülkücü” olarak adlandıran bir grubun İstanbul

delici aletlerle saldırmaları sonrasında okula
gelen Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı polislerin kendisini de gözaltına aldığını, bindirildiği ekip otosunda bir

urduğunu, araca binen amir konumundaki polis memurunun yüzüne yumruklarla

23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
akültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada
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polisin sıktığı biber gazı gazından etkilendiğini, Fakülte girişinde görevli sivil polisin emriyle Çevik Kuvvet
Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındığını, 14 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldığını
belirtti. (İHD İstanbul)

Metin Beydoğan
28 Aralık günü gözaltına alınan Metin Beydoğan, Siirt Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre içinde 12 saat
boyunca aç ve susuz bırakıldığını ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtti. (İHD Siirt Şubesi)

I.13.2. Resmi gözaltı merkezleri dışındaki yerlerde işkence ve kötü
muamele

Hamdullah Akıtan
Antalya’da Akdeniz Beldesine bağlı Çay Mahallesinde oturan Hamdullah Akıtan, Yeniden Özg
gazetesi aldığı için işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Akıtan, 4 Ocak günü mahallede bulunan bir marketten
gazeteyi aldıktan sonra 2 sivil polis tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden geçirildiğini belirtirken,
aynı gece evine polisler tarafından baskın düzenlendiğini, gündüz kimlik kontrolünü yapan polislerden birinin
gazetedeki Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını göstererek, “Bu gazeteyi annenizin kocası için mi alıyorsunuz”
dediğini, tepki gösterince karakola götüreceklerini söyleyerek
bağlandığını ve arabanın içinde; kafasının koltukların arasına sıkıştırılıp, böbreklerine ve kafasına yarım saat
boyunca vurulduğunu, daha sonra arabadan indirildiğini, midesine tekmeler atılarak kendisine kimin
çalıştığının, niçin Gündem gazetesini okuduğunun, fakir olmasına rağmen bu gazeteyi nasıl aldığının
sorulduğunu, gazeteyi bir daha okumamasının istendiğini belirterek, yaklaşık 3 saat sonra polisler tarafından
mahalleye geri getirildiğini ve Deliçay

Bekir Atalay
5 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Bekir Atalay (1986), maç izlediği sırada kendisini daha
önceden de rahatsız ettiğini söylediği sivil polislerden birinin kendisine dönere
sana yetmedi mi? Ne yapıyorsun lan?” diyerek küfür ettiğini ve kafasına şemsiye ile vurduğunu belirtti. (İHD
Siirt)

Abdullah Yapıcı
Adana'nın Seyhan ilçesinde konfeksiyon işçisi Abdullah Yapıcı (18), 8 Ocak günü öğle yemeği i
arkadaşıyla birlikte bir lokantaya giderken, sivil polis memurları tarafından durdurulduğunu belirterek, polislerin
kendisine “Neden bu tişörtü giyiyorsun” diye sorduğunu ve tişörtü çıkarmasını istediklerini, çıkartmamakta
diretince polislerin araçtan inerek üzerine yürüdüklerini ve 3 polisin kendisini araya alarak karın bölgesini
yumrukladığını, daha sonra kendisine ailesi ile ilgili sorular sorulduğunu ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.
Yapıcı, babasının ismini öğrendiklerin de “Babanı uzun sü
adresi ve telefon numarasının da polislerce alındığını ve “Gece evine geleceğiz sakın bir yere kaçma. İstersen
şimdi kaçabilirsin” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (DİHA

G. K (1987)
8 Ocak günü velisi Aysel Koç ile birlikte İHD İstanbul şubesine gelerek başvuruda bulunan G.K (1987) adlı
öğrenci, 17 Mart günü Gazi mahallesinde bulunan evlerinin yakınlarında gerçekleşen gösteriyi arkadaşı ile
izlemeye gittiğini, yanlarına gelen iki ekip o
gelerek hiçbir şey söylemeden dövmeye başladıklarını, kendisini akşam saatlerinde polisle çatışan gruptan birine
benzettiklerinin söylendiğini, ellerinin koklandığını, taş izinin arandığını
gazozu görünce serbest bırakıldıklarını, bırakılmadan önce kendisinin ve orada bulunan 7
tarafından dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

Gülsemin Şener
Gülsemin Şener (1981), 11 Ocak günü İzmir Alsan
tarafından, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)
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polisin sıktığı biber gazı gazından etkilendiğini, Fakülte girişinde görevli sivil polisin emriyle Çevik Kuvvet
gözaltına alındığını, 14 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldığını

28 Aralık günü gözaltına alınan Metin Beydoğan, Siirt Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre içinde 12 saat
nı ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtti. (İHD Siirt Şubesi)

I.13.2. Resmi gözaltı merkezleri dışındaki yerlerde işkence ve kötü

Antalya’da Akdeniz Beldesine bağlı Çay Mahallesinde oturan Hamdullah Akıtan, Yeniden Özg
gazetesi aldığı için işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Akıtan, 4 Ocak günü mahallede bulunan bir marketten
gazeteyi aldıktan sonra 2 sivil polis tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden geçirildiğini belirtirken,

ler tarafından baskın düzenlendiğini, gündüz kimlik kontrolünü yapan polislerden birinin
gazetedeki Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını göstererek, “Bu gazeteyi annenizin kocası için mi alıyorsunuz”
dediğini, tepki gösterince karakola götüreceklerini söyleyerek kendisini evden çıkardıklarını, gözlerinin
bağlandığını ve arabanın içinde; kafasının koltukların arasına sıkıştırılıp, böbreklerine ve kafasına yarım saat
boyunca vurulduğunu, daha sonra arabadan indirildiğini, midesine tekmeler atılarak kendisine kimin
çalıştığının, niçin Gündem gazetesini okuduğunun, fakir olmasına rağmen bu gazeteyi nasıl aldığının
sorulduğunu, gazeteyi bir daha okumamasının istendiğini belirterek, yaklaşık 3 saat sonra polisler tarafından
mahalleye geri getirildiğini ve Deliçay deresi kenarına atıldığını ifade etti. (DİHA-07.01.04)

5 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Bekir Atalay (1986), maç izlediği sırada kendisini daha
önceden de rahatsız ettiğini söylediği sivil polislerden birinin kendisine dönerek “Daha önce yediğin dayaklar
sana yetmedi mi? Ne yapıyorsun lan?” diyerek küfür ettiğini ve kafasına şemsiye ile vurduğunu belirtti. (İHD

Adana'nın Seyhan ilçesinde konfeksiyon işçisi Abdullah Yapıcı (18), 8 Ocak günü öğle yemeği i
arkadaşıyla birlikte bir lokantaya giderken, sivil polis memurları tarafından durdurulduğunu belirterek, polislerin
kendisine “Neden bu tişörtü giyiyorsun” diye sorduğunu ve tişörtü çıkarmasını istediklerini, çıkartmamakta

n inerek üzerine yürüdüklerini ve 3 polisin kendisini araya alarak karın bölgesini
yumrukladığını, daha sonra kendisine ailesi ile ilgili sorular sorulduğunu ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.
Yapıcı, babasının ismini öğrendiklerin de “Babanı uzun süredir takip ediyoruz pisliğin biridir” dediklerini, ev
adresi ve telefon numarasının da polislerce alındığını ve “Gece evine geleceğiz sakın bir yere kaçma. İstersen
şimdi kaçabilirsin” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (DİHA-10.01.04)

Ocak günü velisi Aysel Koç ile birlikte İHD İstanbul şubesine gelerek başvuruda bulunan G.K (1987) adlı
öğrenci, 17 Mart günü Gazi mahallesinde bulunan evlerinin yakınlarında gerçekleşen gösteriyi arkadaşı ile
izlemeye gittiğini, yanlarına gelen iki ekip otosundan inen polislerin araçtan indikten sonra kendilerine doğru
gelerek hiçbir şey söylemeden dövmeye başladıklarını, kendisini akşam saatlerinde polisle çatışan gruptan birine
benzettiklerinin söylendiğini, ellerinin koklandığını, taş izinin arandığını, elindeki poşette bulunan çekirdek ve
gazozu görünce serbest bırakıldıklarını, bırakılmadan önce kendisinin ve orada bulunan 7
tarafından dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

Gülsemin Şener (1981), 11 Ocak günü İzmir Alsancak CİX Bar civarında görevli olan 4 polis memuru
tarafından, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)
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polisin sıktığı biber gazı gazından etkilendiğini, Fakülte girişinde görevli sivil polisin emriyle Çevik Kuvvet
gözaltına alındığını, 14 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldığını

28 Aralık günü gözaltına alınan Metin Beydoğan, Siirt Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu süre içinde 12 saat
nı ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtti. (İHD Siirt Şubesi)

I.13.2. Resmi gözaltı merkezleri dışındaki yerlerde işkence ve kötü

Antalya’da Akdeniz Beldesine bağlı Çay Mahallesinde oturan Hamdullah Akıtan, Yeniden Özgür Gündem
gazetesi aldığı için işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Akıtan, 4 Ocak günü mahallede bulunan bir marketten
gazeteyi aldıktan sonra 2 sivil polis tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden geçirildiğini belirtirken,

ler tarafından baskın düzenlendiğini, gündüz kimlik kontrolünü yapan polislerden birinin
gazetedeki Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını göstererek, “Bu gazeteyi annenizin kocası için mi alıyorsunuz”

kendisini evden çıkardıklarını, gözlerinin
bağlandığını ve arabanın içinde; kafasının koltukların arasına sıkıştırılıp, böbreklerine ve kafasına yarım saat
boyunca vurulduğunu, daha sonra arabadan indirildiğini, midesine tekmeler atılarak kendisine kimin adına
çalıştığının, niçin Gündem gazetesini okuduğunun, fakir olmasına rağmen bu gazeteyi nasıl aldığının
sorulduğunu, gazeteyi bir daha okumamasının istendiğini belirterek, yaklaşık 3 saat sonra polisler tarafından

07.01.04)

5 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Bekir Atalay (1986), maç izlediği sırada kendisini daha
k “Daha önce yediğin dayaklar

sana yetmedi mi? Ne yapıyorsun lan?” diyerek küfür ettiğini ve kafasına şemsiye ile vurduğunu belirtti. (İHD

Adana'nın Seyhan ilçesinde konfeksiyon işçisi Abdullah Yapıcı (18), 8 Ocak günü öğle yemeği için 2
arkadaşıyla birlikte bir lokantaya giderken, sivil polis memurları tarafından durdurulduğunu belirterek, polislerin
kendisine “Neden bu tişörtü giyiyorsun” diye sorduğunu ve tişörtü çıkarmasını istediklerini, çıkartmamakta

n inerek üzerine yürüdüklerini ve 3 polisin kendisini araya alarak karın bölgesini
yumrukladığını, daha sonra kendisine ailesi ile ilgili sorular sorulduğunu ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.

redir takip ediyoruz pisliğin biridir” dediklerini, ev
adresi ve telefon numarasının da polislerce alındığını ve “Gece evine geleceğiz sakın bir yere kaçma. İstersen

Ocak günü velisi Aysel Koç ile birlikte İHD İstanbul şubesine gelerek başvuruda bulunan G.K (1987) adlı
öğrenci, 17 Mart günü Gazi mahallesinde bulunan evlerinin yakınlarında gerçekleşen gösteriyi arkadaşı ile

tosundan inen polislerin araçtan indikten sonra kendilerine doğru
gelerek hiçbir şey söylemeden dövmeye başladıklarını, kendisini akşam saatlerinde polisle çatışan gruptan birine

, elindeki poşette bulunan çekirdek ve
gazozu görünce serbest bırakıldıklarını, bırakılmadan önce kendisinin ve orada bulunan 7-8 kişinin polis

cak CİX Bar civarında görevli olan 4 polis memuru
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Şenol Budak
13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak (1981), 11 Ocak günü İkitelli Parseller’de,
Mücadele Birliği dergisi tarafından yapılan basın açıklamasına polis ekiplerinin müdahale ettiğini,sokakta
yürürken polislerin kendisini döverek gö
dayağa maruz kaldığını belirtti.(İHD İstanbul)

Deniz Akgül
13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Akgül(1983) adlı öğrenci, 11 Ocak günü İstanbul
Üniversitesindeki hukuksuz uygulamalar ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e karşı, Beşiktaş iskelesinde
yapılacak olan basın açıklamasına katıldığını, polislerin gruba uyarıda bulunmadan müdahale ettiğini, dövülerek
gözaltına alındığını ve bu sırada bayıldığını, kendisine gel
kelepçeli olduğunu, polislerin kendilerine sözlü tacizde bulunduklarını belirtti.

M.Hanifi Turan (1967)
14 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan M.Hanifi Turan, Hüseyin isimli bir arkadaşıyla
Taksim’de otoparkçılık yaptığını, 14 Ocak günü bir polis otosunun yanlarına geldiğini ve kendilerinden para
istediklerini, polislere kazançlarının az olduğunu, ancak otel ve yemek masraflarını çıkartabildiklerini ve bu
yüzden paralarının olmadığını belirttiklerini ve bunun üzerine polis memurlarının kendilerine saldırdıklarını,
tekme ve yumruklarla kendilerine vurmaya başladıklarını, daha sonra zorla polis otosuna bindirdiklerini,
kendilerine sürekli olarak küfür edildiğini, polislerden kendilerin
saat polis otosuyla dolaştırdıktan sonra Taksim meydanında kendilerini serbest bıraktıklarını belirtti. (İHD
İstanbul)

Deniz Bakır
16 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Bakır (1976),
bulunan evinden çıkıp otobüs durağına doğru yürürken yeşil bir Ford marka aracın kendisine yaklaştığını, araçta
bulunan ve ellerinde telsiz bulunan iki sivil polisin kendisini zorla araca bindirdiklerini, ellerini ve ayaklar
bağladıklarını, ardından kendisini bayılttıklarını, aralarında telsizde “Tugaydan milliyetçi Türke, İkitelli’deki
emaneti aldık” şeklinde konuşmaları duyduğunu, kendisini zorla arabaya bindirenlerden birisinin yüzünü
gördüğünde tanıyabileceğini, bu şah
olduğunu, daha sonra hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde Bursa’nın girişinde bulunan Elta Sanyo
Klima Fabrikası’nın önünde bulduğunu, müthiş bir baş ağrısı ve mide bulant
bulunan vatandaşların yardım ettiğini belirtti. (İHD İstanbul) (Evrensel

Mustafa Öncel
19 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 18 Ocak günü Beyoğlu’nda
Sıraselviler caddesine sigara almak için çıktığını, o esnada Beyoğlu Ekipler Amirliği’ne bağlı 86161 plakalı
araçta bulunan 3 polis memurunun kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra dövüldüğünü, kendisini
niye dövdüklerini sorduğunda ise “sen namuslu biri misin de bizden
verdiklerini belirtti. (İHD İstanbul)

Ömer Saman (1981), Neval Ay (1982), İdris Aydın (1981), Servet Karakaya (1982), Örsan Eylem Vural
(1977), Cihan Gökalp ve H.S.
Yukarıda isimleri yazılı bulunan öğrenciler, 18
başvuruda şu beyanda bulundular:
öğrencileri hakkında açılan idari soruşturmalara ilişkin olarak yapılacak basın açıklamasında orada
kendilerine dayanışma göstermek amacıyla, 17 Ocak 2004 tarihinde, 79 öğrenci arkadaşımızla birlikte Siirt’e
gitmek istedik ve yola çıktık. Mardin yolunda bulunan Sabri Petrol’de güvenlik kuvvetlerince araçlarımız
durduruldu. Kimlik kontrolü yapıldı. Araçların içi ve kimliklerimiz kameraya çekildi. Uygulama bittikten sonra
yola devam ettik. Bunun dışında tekrar 4 ayrı yerde durdurulduk. Çantalarımız arandı ve kameraya çekildik.
Daha sonra tekrar yolumuza devam ettik. Siirt’in girişinde, bir benzi
arabalarımızı durdurdu. Burada çok sayıda çevik kuvvet görevlisi ile sivil giyimli, polisler bizleri arabadan
indirdiler. Bize; “Siirt’e giremezsiniz” dediler. Biz gireceğimizi belirtirken, cop ve kalaslarla bizleri
başladılar. Yere düşen arkadaşlarımızı çamurun içinde sürüklediler. Yerdeyken bile bir çok arkadaşımızı;
coplarla, kalaslarla, tekmelerle dövdüler. İki arkadaşımız orada bayıldı, dört arkadaşımız da çeşitli yerlerinden
yaralandı. Yaralanan arkadaşlarımızı hastaneye götürmek için gelen ambulanslara ulaşmamıza izin vermediler ve
ambulansları geri gönderdiler. Bizler de daha sonra araçlarımıza binerek geri döndük. Ancak bu dayak sırasında
yaralanan arkadaşlarımızın tedavisini yaptırmak için Batman’da
durmamıza izin vermediler. Belediye Başkanının gelip araya girmesi ile ancak hastaneye gitmemize izin
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13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak (1981), 11 Ocak günü İkitelli Parseller’de,
Mücadele Birliği dergisi tarafından yapılan basın açıklamasına polis ekiplerinin müdahale ettiğini,sokakta
yürürken polislerin kendisini döverek gözaltına aldığını, götürüldüğü Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu’nda kaba
dayağa maruz kaldığını belirtti.(İHD İstanbul)

13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Akgül(1983) adlı öğrenci, 11 Ocak günü İstanbul
hukuksuz uygulamalar ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e karşı, Beşiktaş iskelesinde

yapılacak olan basın açıklamasına katıldığını, polislerin gruba uyarıda bulunmadan müdahale ettiğini, dövülerek
gözaltına alındığını ve bu sırada bayıldığını, kendisine geldiğinde bir polis otosunun içinde ve ellerinin de
kelepçeli olduğunu, polislerin kendilerine sözlü tacizde bulunduklarını belirtti.

14 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan M.Hanifi Turan, Hüseyin isimli bir arkadaşıyla
Taksim’de otoparkçılık yaptığını, 14 Ocak günü bir polis otosunun yanlarına geldiğini ve kendilerinden para
istediklerini, polislere kazançlarının az olduğunu, ancak otel ve yemek masraflarını çıkartabildiklerini ve bu

nı belirttiklerini ve bunun üzerine polis memurlarının kendilerine saldırdıklarını,
tekme ve yumruklarla kendilerine vurmaya başladıklarını, daha sonra zorla polis otosuna bindirdiklerini,
kendilerine sürekli olarak küfür edildiğini, polislerden kendilerini hastaneye götürmelerini istediklerini, ancak bir
saat polis otosuyla dolaştırdıktan sonra Taksim meydanında kendilerini serbest bıraktıklarını belirtti. (İHD

16 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Bakır (1976), 15 Ocak günü Halıcıoğlu’nda
bulunan evinden çıkıp otobüs durağına doğru yürürken yeşil bir Ford marka aracın kendisine yaklaştığını, araçta
bulunan ve ellerinde telsiz bulunan iki sivil polisin kendisini zorla araca bindirdiklerini, ellerini ve ayaklar
bağladıklarını, ardından kendisini bayılttıklarını, aralarında telsizde “Tugaydan milliyetçi Türke, İkitelli’deki
emaneti aldık” şeklinde konuşmaları duyduğunu, kendisini zorla arabaya bindirenlerden birisinin yüzünü
gördüğünde tanıyabileceğini, bu şahsın 40 yaşlarında beyaz saçlı , kumral tenli, tombul ve ablak yüzlü birisi
olduğunu, daha sonra hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde Bursa’nın girişinde bulunan Elta Sanyo
Klima Fabrikası’nın önünde bulduğunu, müthiş bir baş ağrısı ve mide bulantısı olduğunu ve kendisine çevrede
bulunan vatandaşların yardım ettiğini belirtti. (İHD İstanbul) (Evrensel-18.03.04)

19 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 18 Ocak günü Beyoğlu’nda
sigara almak için çıktığını, o esnada Beyoğlu Ekipler Amirliği’ne bağlı 86161 plakalı

araçta bulunan 3 polis memurunun kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra dövüldüğünü, kendisini
niye dövdüklerini sorduğunda ise “sen namuslu biri misin de bizden hesap soruyorsun” şeklinde cevap

Ömer Saman (1981), Neval Ay (1982), İdris Aydın (1981), Servet Karakaya (1982), Örsan Eylem Vural

Yukarıda isimleri yazılı bulunan öğrenciler, 18-19 Ocak günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları
başvuruda şu beyanda bulundular: “Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin üyeleriyiz. Siirt Eğitim Fakültesi
öğrencileri hakkında açılan idari soruşturmalara ilişkin olarak yapılacak basın açıklamasında orada
kendilerine dayanışma göstermek amacıyla, 17 Ocak 2004 tarihinde, 79 öğrenci arkadaşımızla birlikte Siirt’e
gitmek istedik ve yola çıktık. Mardin yolunda bulunan Sabri Petrol’de güvenlik kuvvetlerince araçlarımız

ıldı. Araçların içi ve kimliklerimiz kameraya çekildi. Uygulama bittikten sonra
yola devam ettik. Bunun dışında tekrar 4 ayrı yerde durdurulduk. Çantalarımız arandı ve kameraya çekildik.
Daha sonra tekrar yolumuza devam ettik. Siirt’in girişinde, bir benzin istasyonunun yanında, güvenlik güçleri
arabalarımızı durdurdu. Burada çok sayıda çevik kuvvet görevlisi ile sivil giyimli, polisler bizleri arabadan
indirdiler. Bize; “Siirt’e giremezsiniz” dediler. Biz gireceğimizi belirtirken, cop ve kalaslarla bizleri
başladılar. Yere düşen arkadaşlarımızı çamurun içinde sürüklediler. Yerdeyken bile bir çok arkadaşımızı;
coplarla, kalaslarla, tekmelerle dövdüler. İki arkadaşımız orada bayıldı, dört arkadaşımız da çeşitli yerlerinden

larımızı hastaneye götürmek için gelen ambulanslara ulaşmamıza izin vermediler ve
ambulansları geri gönderdiler. Bizler de daha sonra araçlarımıza binerek geri döndük. Ancak bu dayak sırasında
yaralanan arkadaşlarımızın tedavisini yaptırmak için Batman’da durmak istedik. Burada güvenlik güçleri
durmamıza izin vermediler. Belediye Başkanının gelip araya girmesi ile ancak hastaneye gitmemize izin
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13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şenol Budak (1981), 11 Ocak günü İkitelli Parseller’de,
Mücadele Birliği dergisi tarafından yapılan basın açıklamasına polis ekiplerinin müdahale ettiğini,sokakta

zaltına aldığını, götürüldüğü Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu’nda kaba

13 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Akgül(1983) adlı öğrenci, 11 Ocak günü İstanbul
hukuksuz uygulamalar ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e karşı, Beşiktaş iskelesinde

yapılacak olan basın açıklamasına katıldığını, polislerin gruba uyarıda bulunmadan müdahale ettiğini, dövülerek
diğinde bir polis otosunun içinde ve ellerinin de

14 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan M.Hanifi Turan, Hüseyin isimli bir arkadaşıyla birlikte
Taksim’de otoparkçılık yaptığını, 14 Ocak günü bir polis otosunun yanlarına geldiğini ve kendilerinden para
istediklerini, polislere kazançlarının az olduğunu, ancak otel ve yemek masraflarını çıkartabildiklerini ve bu

nı belirttiklerini ve bunun üzerine polis memurlarının kendilerine saldırdıklarını,
tekme ve yumruklarla kendilerine vurmaya başladıklarını, daha sonra zorla polis otosuna bindirdiklerini,

i hastaneye götürmelerini istediklerini, ancak bir
saat polis otosuyla dolaştırdıktan sonra Taksim meydanında kendilerini serbest bıraktıklarını belirtti. (İHD

15 Ocak günü Halıcıoğlu’nda
bulunan evinden çıkıp otobüs durağına doğru yürürken yeşil bir Ford marka aracın kendisine yaklaştığını, araçta
bulunan ve ellerinde telsiz bulunan iki sivil polisin kendisini zorla araca bindirdiklerini, ellerini ve ayaklarını
bağladıklarını, ardından kendisini bayılttıklarını, aralarında telsizde “Tugaydan milliyetçi Türke, İkitelli’deki
emaneti aldık” şeklinde konuşmaları duyduğunu, kendisini zorla arabaya bindirenlerden birisinin yüzünü

sın 40 yaşlarında beyaz saçlı , kumral tenli, tombul ve ablak yüzlü birisi
olduğunu, daha sonra hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde Bursa’nın girişinde bulunan Elta Sanyo

ısı olduğunu ve kendisine çevrede

19 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 18 Ocak günü Beyoğlu’nda
sigara almak için çıktığını, o esnada Beyoğlu Ekipler Amirliği’ne bağlı 86161 plakalı

araçta bulunan 3 polis memurunun kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra dövüldüğünü, kendisini
hesap soruyorsun” şeklinde cevap

Ömer Saman (1981), Neval Ay (1982), İdris Aydın (1981), Servet Karakaya (1982), Örsan Eylem Vural

günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları
“Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin üyeleriyiz. Siirt Eğitim Fakültesi

öğrencileri hakkında açılan idari soruşturmalara ilişkin olarak yapılacak basın açıklamasında orada bulunmak ve
kendilerine dayanışma göstermek amacıyla, 17 Ocak 2004 tarihinde, 79 öğrenci arkadaşımızla birlikte Siirt’e
gitmek istedik ve yola çıktık. Mardin yolunda bulunan Sabri Petrol’de güvenlik kuvvetlerince araçlarımız

ıldı. Araçların içi ve kimliklerimiz kameraya çekildi. Uygulama bittikten sonra
yola devam ettik. Bunun dışında tekrar 4 ayrı yerde durdurulduk. Çantalarımız arandı ve kameraya çekildik.

n istasyonunun yanında, güvenlik güçleri
arabalarımızı durdurdu. Burada çok sayıda çevik kuvvet görevlisi ile sivil giyimli, polisler bizleri arabadan
indirdiler. Bize; “Siirt’e giremezsiniz” dediler. Biz gireceğimizi belirtirken, cop ve kalaslarla bizleri dövmeye
başladılar. Yere düşen arkadaşlarımızı çamurun içinde sürüklediler. Yerdeyken bile bir çok arkadaşımızı;
coplarla, kalaslarla, tekmelerle dövdüler. İki arkadaşımız orada bayıldı, dört arkadaşımız da çeşitli yerlerinden

larımızı hastaneye götürmek için gelen ambulanslara ulaşmamıza izin vermediler ve
ambulansları geri gönderdiler. Bizler de daha sonra araçlarımıza binerek geri döndük. Ancak bu dayak sırasında

durmak istedik. Burada güvenlik güçleri
durmamıza izin vermediler. Belediye Başkanının gelip araya girmesi ile ancak hastaneye gitmemize izin
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verdiler. Batman’da hastanede beklerken, Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü olduğunu sandığımız
bir yetkili yanımıza gelerek “bu akşam burada kalamazsınız, Batman’ı hemen terk edeceksiniz” dedi. Burada
geçici tedavilerimiz yapıldıktan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildik,
tedavimizi orada sürdürdük.” (İHD Diyarbakır
Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına dilekçe
yazıldı.)

Sami Sucu
27 Ocak günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Sami Sucu, 26 Ocak gün
yüzleri maskeli 4 kişi tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını, daha sonra bir binanın bodrum katına
götürüldüğünü, burada kendisine elektrik verildiğini, soğuk su sıkıldığını ve kaba dayak atıldığını, kendisinde
Marksist-Leninist Kominist Parti ( MLKP) örgütü hakkında bilgi istendiğini, bazı kişiler hakkında ifadeye
zorlandığını, bu kişilerin kendilerini kontrgerilla olarak tanıttıklarını ve sabah saat 05.00 sıralarında evine yakın
boş bir arsada serbest bırakıldığını belirtti. Mağdurun başvurusu üzerine, Adli Tıp’ta muayene sonrası rapor
alınıp, Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İHD Malatya şubesi yöneticileri olayla ilgili olarak Emniyet
Müdürü ile iki kez görüşürken, Emniyet Müdürü olayı kabul etmeyerek bö
yasal prosedürün dışına çıkılmasının söz konusu olamayacağını, kendisinin bu konularda çok hassas olduğunu
belirterek, bu tür vakaların olması durumunda kendisinin bilgilendirilmesini istedi. Şube yöneticilerinin konuyla
ilgili olarak Malatya Valisi ile yaptığı görüşmede, Vali yöneticilere ve mağdura “Bu şahıs neden bize gelmiyor
da size gidiyor? Başka derneklere neden başvurmadın? Suç örgütüne mensup olmadığını nereden biliyorsunuz?
Madem Savcılığa müracaat ettin, niye dern
Birliği (AB) yasaları sayesinde milletin eli kolu bağlandı. Daha ne istiyorsunuz?” şeklinde sorguladı. (İHD
Malatya)

Cemil Göktaş
30 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cemil
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ABD ziyaretini protesto amacıyla İstiklal Caddesinde yapmak istedikleri
basın açıklamasına polisin biber gazı ile müdahale ettiğini, daha sonra kendilerini coplarla dövmeye
başladıklarını, yere düşürdükten sonra ayağına ve kafasına vurmaya devam ettiklerini, postallarıyla üstüne
çıktıklarını, dayak nedeniyle bir süre sonra bilincini kaybettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Sunar Kutluk
Sunar Kutluk, 31 Ocak günü İHD Adana şubesine
sivil polisler tarafından durdurulduğunu, kendisine ne iş yaptığının sorulduğunu, kendisinin de Özgür Gündem
gazetesi dağıtımcısı olduğunu belirtikten sonra zorla arabaya bindirildiğini, gözlerinin
mahallesindeki boş bir araziye götürülerek yere yatırıldığını, burada kaba dayaktan geçirildiğini, “bir daha bu
gazeteyi dağıtırsan seni öldürürüz” denilerek tehdit edildiğini belirtti. (İHD Adana)

Mehmet Ferit Yiğit
İzmir Karabağlar’da sanayi Sitesi'nde çalışan Mehmet Ferit Yiğit adlı işçi, 4 Şubat günü sivil polisler tarafından
kaçırılarak, bir ormana götürüldüğünü, kaba dayak ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Yiğit, Konak ilçesi'ne
bağlı Karabağlar semti'nde bulunan arkad
İlköğretim Okulu'nun yakınlarında yanına gelen kırmızı renkli Renault TX marka bir aracın içinden iki kişinin
indiğini ve kimliğini sorduklarını, onlara kim olduklarını ve kimlik göstermeler
bindirildiğini ve gözlerinin siyah bir bezle bağlandığını, yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktan sonra ormanlık
bir alanda araçtan indiklerini, 1.75 cm boylarında, esmer, bıyıklı olan polisin kendisini dövmeye başladığ
bir dönem HADEP Muş Merkez İlçe yöneticiliği yapmış olan abisi Sadrettin Yiğit'in nerede olduğunu
sorduğunu, Fransa'da olduğunu belirtmesi üzerine kendisine inanmayarak dövmeye devam ettiklerini, son çare
olarak kendilerine abisinin adresini ve tele
bağladıklarını ve arabaya bindirdiklerini, Gediz pazaryerinde arabadan indirmeden önce “DEHAP'a gitmemesi,
eğer giderse öldürüleceği” yönünde tehdit edildiğini belirtti. (DİHA

Abdurrahim Yeşilmen ve İsa Yiğit
5 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Yeşilmen (1979),
İstanbul şubesi önünde, Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen bombalama ve olayda ölenler ile ilgili katıldığı
basın açıklamasının ardından arkadaşlarıyla beraber Galatasaray’a geldiğini, arkalarından gelen polislerin, bazı
şahısların slogan atması üzerine herhangi bir uyarıda bulunmadan müdahalede bulunduklarını, polislerin
yakaladıkları kişilere cop, tekme ve yumruklarla vurduklarını, yanında bulunan arkadaşı
Kuvvet polisleri tarafından dövüldükten sonra Ömer Hayyam köp
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verdiler. Batman’da hastanede beklerken, Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü olduğunu sandığımız
yanımıza gelerek “bu akşam burada kalamazsınız, Batman’ı hemen terk edeceksiniz” dedi. Burada

geçici tedavilerimiz yapıldıktan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildik,
(İHD Diyarbakır– Siirt İnsan Hakları İl Kurulu, TBMM İnsan Hakları Komisyon

Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına dilekçe

27 Ocak günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Sami Sucu, 26 Ocak günü iş çıkışı evinin yakınlarında
yüzleri maskeli 4 kişi tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını, daha sonra bir binanın bodrum katına
götürüldüğünü, burada kendisine elektrik verildiğini, soğuk su sıkıldığını ve kaba dayak atıldığını, kendisinde

Leninist Kominist Parti ( MLKP) örgütü hakkında bilgi istendiğini, bazı kişiler hakkında ifadeye
zorlandığını, bu kişilerin kendilerini kontrgerilla olarak tanıttıklarını ve sabah saat 05.00 sıralarında evine yakın

dığını belirtti. Mağdurun başvurusu üzerine, Adli Tıp’ta muayene sonrası rapor
alınıp, Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İHD Malatya şubesi yöneticileri olayla ilgili olarak Emniyet
Müdürü ile iki kez görüşürken, Emniyet Müdürü olayı kabul etmeyerek böyle bir şeyin mümkün olmadığını,
yasal prosedürün dışına çıkılmasının söz konusu olamayacağını, kendisinin bu konularda çok hassas olduğunu
belirterek, bu tür vakaların olması durumunda kendisinin bilgilendirilmesini istedi. Şube yöneticilerinin konuyla

gili olarak Malatya Valisi ile yaptığı görüşmede, Vali yöneticilere ve mağdura “Bu şahıs neden bize gelmiyor
da size gidiyor? Başka derneklere neden başvurmadın? Suç örgütüne mensup olmadığını nereden biliyorsunuz?
Madem Savcılığa müracaat ettin, niye derneğe gidiyorsun?” vb. gibi sorular sorduktan sonra, “Zaten Avrupa
Birliği (AB) yasaları sayesinde milletin eli kolu bağlandı. Daha ne istiyorsunuz?” şeklinde sorguladı. (İHD

30 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Cemil Göktaş (1984), 28 Ocak günü Halkevleri olarak,
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ABD ziyaretini protesto amacıyla İstiklal Caddesinde yapmak istedikleri
basın açıklamasına polisin biber gazı ile müdahale ettiğini, daha sonra kendilerini coplarla dövmeye

adıklarını, yere düşürdükten sonra ayağına ve kafasına vurmaya devam ettiklerini, postallarıyla üstüne
çıktıklarını, dayak nedeniyle bir süre sonra bilincini kaybettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Sunar Kutluk, 31 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Özgür Gündem Gazetesi dağıttığı esnada
sivil polisler tarafından durdurulduğunu, kendisine ne iş yaptığının sorulduğunu, kendisinin de Özgür Gündem
gazetesi dağıtımcısı olduğunu belirtikten sonra zorla arabaya bindirildiğini, gözlerinin bağlandığını ve Akkapı
mahallesindeki boş bir araziye götürülerek yere yatırıldığını, burada kaba dayaktan geçirildiğini, “bir daha bu
gazeteyi dağıtırsan seni öldürürüz” denilerek tehdit edildiğini belirtti. (İHD Adana)

r’da sanayi Sitesi'nde çalışan Mehmet Ferit Yiğit adlı işçi, 4 Şubat günü sivil polisler tarafından
kaçırılarak, bir ormana götürüldüğünü, kaba dayak ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Yiğit, Konak ilçesi'ne
bağlı Karabağlar semti'nde bulunan arkadaşını ziyaret ettikten sonra Buca'daki evine dönerken İrfan Nadir
İlköğretim Okulu'nun yakınlarında yanına gelen kırmızı renkli Renault TX marka bir aracın içinden iki kişinin
indiğini ve kimliğini sorduklarını, onlara kim olduklarını ve kimlik göstermelerini söylemesi üzerine zorla araca
bindirildiğini ve gözlerinin siyah bir bezle bağlandığını, yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktan sonra ormanlık
bir alanda araçtan indiklerini, 1.75 cm boylarında, esmer, bıyıklı olan polisin kendisini dövmeye başladığ
bir dönem HADEP Muş Merkez İlçe yöneticiliği yapmış olan abisi Sadrettin Yiğit'in nerede olduğunu
sorduğunu, Fransa'da olduğunu belirtmesi üzerine kendisine inanmayarak dövmeye devam ettiklerini, son çare
olarak kendilerine abisinin adresini ve telefonunun numarasını verdiğini, polislerin daha sonra yine gözlerini
bağladıklarını ve arabaya bindirdiklerini, Gediz pazaryerinde arabadan indirmeden önce “DEHAP'a gitmemesi,
eğer giderse öldürüleceği” yönünde tehdit edildiğini belirtti. (DİHA-08.02.04.)

bdurrahim Yeşilmen ve İsa Yiğit
5 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Yeşilmen (1979),
İstanbul şubesi önünde, Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen bombalama ve olayda ölenler ile ilgili katıldığı
basın açıklamasının ardından arkadaşlarıyla beraber Galatasaray’a geldiğini, arkalarından gelen polislerin, bazı

n atması üzerine herhangi bir uyarıda bulunmadan müdahalede bulunduklarını, polislerin
yakaladıkları kişilere cop, tekme ve yumruklarla vurduklarını, yanında bulunan arkadaşı
Kuvvet polisleri tarafından dövüldükten sonra Ömer Hayyam köprüsünde aşağıya atıldığını, Taksim İlk Yardım
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verdiler. Batman’da hastanede beklerken, Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü olduğunu sandığımız
yanımıza gelerek “bu akşam burada kalamazsınız, Batman’ı hemen terk edeceksiniz” dedi. Burada

geçici tedavilerimiz yapıldıktan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildik,
san Hakları İl Kurulu, TBMM İnsan Hakları Komisyon

Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına dilekçe

ü iş çıkışı evinin yakınlarında
yüzleri maskeli 4 kişi tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını, daha sonra bir binanın bodrum katına
götürüldüğünü, burada kendisine elektrik verildiğini, soğuk su sıkıldığını ve kaba dayak atıldığını, kendisinden

Leninist Kominist Parti ( MLKP) örgütü hakkında bilgi istendiğini, bazı kişiler hakkında ifadeye
zorlandığını, bu kişilerin kendilerini kontrgerilla olarak tanıttıklarını ve sabah saat 05.00 sıralarında evine yakın

dığını belirtti. Mağdurun başvurusu üzerine, Adli Tıp’ta muayene sonrası rapor
alınıp, Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İHD Malatya şubesi yöneticileri olayla ilgili olarak Emniyet

yle bir şeyin mümkün olmadığını,
yasal prosedürün dışına çıkılmasının söz konusu olamayacağını, kendisinin bu konularda çok hassas olduğunu
belirterek, bu tür vakaların olması durumunda kendisinin bilgilendirilmesini istedi. Şube yöneticilerinin konuyla

gili olarak Malatya Valisi ile yaptığı görüşmede, Vali yöneticilere ve mağdura “Bu şahıs neden bize gelmiyor
da size gidiyor? Başka derneklere neden başvurmadın? Suç örgütüne mensup olmadığını nereden biliyorsunuz?

eğe gidiyorsun?” vb. gibi sorular sorduktan sonra, “Zaten Avrupa
Birliği (AB) yasaları sayesinde milletin eli kolu bağlandı. Daha ne istiyorsunuz?” şeklinde sorguladı. (İHD

Göktaş (1984), 28 Ocak günü Halkevleri olarak,
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ABD ziyaretini protesto amacıyla İstiklal Caddesinde yapmak istedikleri
basın açıklamasına polisin biber gazı ile müdahale ettiğini, daha sonra kendilerini coplarla dövmeye

adıklarını, yere düşürdükten sonra ayağına ve kafasına vurmaya devam ettiklerini, postallarıyla üstüne

yaptığı başvuruda, Özgür Gündem Gazetesi dağıttığı esnada
sivil polisler tarafından durdurulduğunu, kendisine ne iş yaptığının sorulduğunu, kendisinin de Özgür Gündem

bağlandığını ve Akkapı
mahallesindeki boş bir araziye götürülerek yere yatırıldığını, burada kaba dayaktan geçirildiğini, “bir daha bu

r’da sanayi Sitesi'nde çalışan Mehmet Ferit Yiğit adlı işçi, 4 Şubat günü sivil polisler tarafından
kaçırılarak, bir ormana götürüldüğünü, kaba dayak ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Yiğit, Konak ilçesi'ne

aşını ziyaret ettikten sonra Buca'daki evine dönerken İrfan Nadir
İlköğretim Okulu'nun yakınlarında yanına gelen kırmızı renkli Renault TX marka bir aracın içinden iki kişinin

ini söylemesi üzerine zorla araca
bindirildiğini ve gözlerinin siyah bir bezle bağlandığını, yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktan sonra ormanlık
bir alanda araçtan indiklerini, 1.75 cm boylarında, esmer, bıyıklı olan polisin kendisini dövmeye başladığını ve
bir dönem HADEP Muş Merkez İlçe yöneticiliği yapmış olan abisi Sadrettin Yiğit'in nerede olduğunu
sorduğunu, Fransa'da olduğunu belirtmesi üzerine kendisine inanmayarak dövmeye devam ettiklerini, son çare

fonunun numarasını verdiğini, polislerin daha sonra yine gözlerini
bağladıklarını ve arabaya bindirdiklerini, Gediz pazaryerinde arabadan indirmeden önce “DEHAP'a gitmemesi,

5 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdurrahim Yeşilmen (1979), 3 Şubat günü İHD
İstanbul şubesi önünde, Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen bombalama ve olayda ölenler ile ilgili katıldığı
basın açıklamasının ardından arkadaşlarıyla beraber Galatasaray’a geldiğini, arkalarından gelen polislerin, bazı

n atması üzerine herhangi bir uyarıda bulunmadan müdahalede bulunduklarını, polislerin
yakaladıkları kişilere cop, tekme ve yumruklarla vurduklarını, yanında bulunan arkadaşı İsa Yiğit’in, Çevik

rüsünde aşağıya atıldığını, Taksim İlk Yardım
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Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yiğit’
ezilmeler ve yaralar bulunduğunu, polislerin
tekrar dövdüklerini belirtti. (İHD İstanbul).

Murat Balyeci (1974)
Murat Balyeci, 7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 6 Şubat günü Elazığ E Tipi
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Yücel Balyeci’nin ziyaretine gittiğini, cez
vurulduğunu, çıkışında ise askerler tarafından sorguya çekildiğini, “koluna mühür vurarak solcu olduğunu
belirtiyorsun” şeklinde ithamlara maruz kaldığını, dipçiklerle dövüldüğünü ve kendisine hakaret edildiğini
belirtti. (İHD Diyarbakır– Malatya Şubeye iletildi.)

Şeyhmus Çalışan
7 Şubat günü İHD Mardin şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Çalışan, Mardin ili Savur ilçesine bağlı
Sürgücü beldesinde ikamet ettiğini, 6 Şubat günü Sürgücü karakol komutanı ve beraberindeki askerle
elektrik kontrolü bahanesi ile evlerine baskın yaptıklarını, kaçak elektrik kullanıldığına dair herhangi bir delil
bulamadıklarını, karakol komutanına, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirtmesi üzerine hakaretlere
maruz kaldığını, aldığı darbeden dolayı yere düştüğünü ve bayıldığını, yakınları tarafından hastaneye
götürüldüğünü ve iki gün dinlenme raporu aldığını belirtti. (İHD Mardin)

Mustafa İlhan
2003 Kasım ayında İstanbul'daki sinagoglar ve İngiliz Konsolosluğu'na düzenlenen ikiz b
gerçekleştiren kişilerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9 Aralık 2003'te gözaltına alınan ve takipsizlik kararıyla
savcılıktan serbest bırakılan Mustafa İlhan, 11 Şubat günü polisin kendisini kaçırarak işkence yaptığını iddia etti.
Polislerin, kendisini bir odaya götürüp copla tecavüz etmeye kalkıştıklarını ileri süren 7 çocuk babası İlhan: “9
Aralık tarihinde alındığım 4 gün boyunca kaba dayak başta olmak üzere, küfürler ve hakaretlere maruz kaldım.
DGM Savcılığı'nda serbest bırakıldığı
tehdit etti. Arabamla mahalle mahalle dolaşıp kadın kıyafetleri satıyordum. O gün de işe gitmek için çıktım.
Daha sonra arabamı yıkamak için Sultanbeyliği'nde bulunan bir benzin istasyo
arkamdan yaklaşan ve polis olduğunu söyleyen bir kişi bana arabaya binmemi söyledi. Daha sonra lacivert
Renault 19 marka arabadan inen 2 kişi beni zorla arabaya bindirdi. Benimle ilk konuşan polisi 100 sene sonra da
görsem çok iyi tanırım; yapılı, beyaz tenli, pardösülü bir polisti. Elimdeki telefonu aldıktan sonra gözlerimi deri
lastikli bir maskeyle kapattılar. 'Gayrettepe'ye gidiyoruz, korkmana gerek yok. İfadeni alacağız' dediler. Yaklaşık
40 dakika arabayla gittikten sonra
yürüdük. Beni aldıkları bir odada bütün kıyafetlerimi çıkarttıktan sonra giymem için pijama verdiler. Pijamayı
giydikten sonra daha geniş bir odaya götürüldüm. Bana, 'Ne konuşmadın,
bağırış-çağırışlar başladı. Ne söylediysem inanmadılar. Copla dövmeye başladılar” dedi. İlhan, polislerin bazen
kendisini başka bir odaya götürüp copla tecavüz girişiminde bulunup daha sonra 'Bu sefer konuşacak herhalde
diyerek bıraktıklarını, diğer odalarda yapılan işkence seslerini ve tecavüz ediliyormuş gibi bağırma seslerini
dinlettirip tecavüzle tehdit edildiğini, daha sonra yine gözleri bağlı bir şekilde Bahçeköy'de ormanlık bir alana
bırakıldığını belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 günlük iş görmez raporu alan İlhan’ın avukatı Baran
Doğan, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (DİHA

İsmetullah Erat
DEHAP Gaziantep Şehitkamil İlçe yöneticisi İsmetullah Erat, 10 Şubat gü
maskeli kişiler tarafından evinden kaçırılarak ormana götürüldüğünü, burada dövülerek çırılçıplak
soyundurulduktan sonra soğuk dere suyuna konularak işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti. Kar maskeli ve
MP3 silah taşıyan 11 kişinin birbirlerine; Ökkeş, Mehmet ve 16 diye seslendiklerini, kendisine afişleme yaptığı,
seçim bürosunun açılışına katıldığı, gençleri yönlendirdiğinin söylendiğini, DEHAP'ın siyasi bir parti olduğunu
belirtince dövmeye başladıklarını, üzeri
soktuklarını, üst yüzeyi keçeli, alt yüzeyi sert bir aletle vücuduna vurulduğunu, DEHAP’a gitmemesini
söylemelerine karşılık, “şimdi beni bıraktığınızda direk DEHAP'a gideceğim” demesi üze
bırakıp eşini getireceğiz. Gözlerinin önünde ona tecavüz edeceğiz. Çocuklarını da öldüreceğiz” şeklinde tehdit
ettiklerini, yaklaşık 6 saat sonra elbiseleri giydirilerek, İpek Yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü'nün 100
metre ilerisinde bırakıldığını belirtti. (DİHA

Ensari Tokay (1978), İdris Başeğmez ve Ömer Tokay
Ömer Tokay İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
Hasanpaşa İlköğretim Okulu yanında, aynı zamanda komşuları olan
polisler tarafından tabanca kabzası ile dövüldüğünü gördüklerini, arkadaşı Ensari ile duruma müdahale etmek
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Yiğit’in sağ ayağı ve sağ kolunun kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde
ezilmeler ve yaralar bulunduğunu, polislerin Yiğit’i köprüden aşağıya attıktan sonra da, vücudu k
tekrar dövdüklerini belirtti. (İHD İstanbul).

7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 6 Şubat günü Elazığ E Tipi
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Yücel Balyeci’nin ziyaretine gittiğini, cezaevi girişinde sol koluna mühür
vurulduğunu, çıkışında ise askerler tarafından sorguya çekildiğini, “koluna mühür vurarak solcu olduğunu
belirtiyorsun” şeklinde ithamlara maruz kaldığını, dipçiklerle dövüldüğünü ve kendisine hakaret edildiğini

Malatya Şubeye iletildi.)

7 Şubat günü İHD Mardin şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Çalışan, Mardin ili Savur ilçesine bağlı
Sürgücü beldesinde ikamet ettiğini, 6 Şubat günü Sürgücü karakol komutanı ve beraberindeki askerle
elektrik kontrolü bahanesi ile evlerine baskın yaptıklarını, kaçak elektrik kullanıldığına dair herhangi bir delil
bulamadıklarını, karakol komutanına, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirtmesi üzerine hakaretlere

ğı darbeden dolayı yere düştüğünü ve bayıldığını, yakınları tarafından hastaneye
götürüldüğünü ve iki gün dinlenme raporu aldığını belirtti. (İHD Mardin)

2003 Kasım ayında İstanbul'daki sinagoglar ve İngiliz Konsolosluğu'na düzenlenen ikiz b
gerçekleştiren kişilerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9 Aralık 2003'te gözaltına alınan ve takipsizlik kararıyla
savcılıktan serbest bırakılan Mustafa İlhan, 11 Şubat günü polisin kendisini kaçırarak işkence yaptığını iddia etti.

lerin, kendisini bir odaya götürüp copla tecavüz etmeye kalkıştıklarını ileri süren 7 çocuk babası İlhan: “9
Aralık tarihinde alındığım 4 gün boyunca kaba dayak başta olmak üzere, küfürler ve hakaretlere maruz kaldım.
DGM Savcılığı'nda serbest bırakıldığımda yanıma gelen polisler, 'Seninle işimiz henüz bitmedi' diyerek beni
tehdit etti. Arabamla mahalle mahalle dolaşıp kadın kıyafetleri satıyordum. O gün de işe gitmek için çıktım.
Daha sonra arabamı yıkamak için Sultanbeyliği'nde bulunan bir benzin istasyonuna gittim. Orada beklerken
arkamdan yaklaşan ve polis olduğunu söyleyen bir kişi bana arabaya binmemi söyledi. Daha sonra lacivert
Renault 19 marka arabadan inen 2 kişi beni zorla arabaya bindirdi. Benimle ilk konuşan polisi 100 sene sonra da

iyi tanırım; yapılı, beyaz tenli, pardösülü bir polisti. Elimdeki telefonu aldıktan sonra gözlerimi deri
lastikli bir maskeyle kapattılar. 'Gayrettepe'ye gidiyoruz, korkmana gerek yok. İfadeni alacağız' dediler. Yaklaşık
40 dakika arabayla gittikten sonra beni arabadan indiren polisler eşliğinde dar bir yerden, 5
yürüdük. Beni aldıkları bir odada bütün kıyafetlerimi çıkarttıktan sonra giymem için pijama verdiler. Pijamayı
giydikten sonra daha geniş bir odaya götürüldüm. Bana, 'Ne konuşmadın, konuşmadığın neydi?' dedikten sonra

çağırışlar başladı. Ne söylediysem inanmadılar. Copla dövmeye başladılar” dedi. İlhan, polislerin bazen
kendisini başka bir odaya götürüp copla tecavüz girişiminde bulunup daha sonra 'Bu sefer konuşacak herhalde
diyerek bıraktıklarını, diğer odalarda yapılan işkence seslerini ve tecavüz ediliyormuş gibi bağırma seslerini
dinlettirip tecavüzle tehdit edildiğini, daha sonra yine gözleri bağlı bir şekilde Bahçeköy'de ormanlık bir alana

bul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 günlük iş görmez raporu alan İlhan’ın avukatı Baran
Doğan, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (DİHA-03.03.04)

DEHAP Gaziantep Şehitkamil İlçe yöneticisi İsmetullah Erat, 10 Şubat günü, kendilerini polis olarak tanıtan kar
maskeli kişiler tarafından evinden kaçırılarak ormana götürüldüğünü, burada dövülerek çırılçıplak
soyundurulduktan sonra soğuk dere suyuna konularak işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti. Kar maskeli ve

taşıyan 11 kişinin birbirlerine; Ökkeş, Mehmet ve 16 diye seslendiklerini, kendisine afişleme yaptığı,
seçim bürosunun açılışına katıldığı, gençleri yönlendirdiğinin söylendiğini, DEHAP'ın siyasi bir parti olduğunu
belirtince dövmeye başladıklarını, üzerindeki elbiseleri çıkartarak soğuk havada çıplak halde derenin içine
soktuklarını, üst yüzeyi keçeli, alt yüzeyi sert bir aletle vücuduna vurulduğunu, DEHAP’a gitmemesini
söylemelerine karşılık, “şimdi beni bıraktığınızda direk DEHAP'a gideceğim” demesi üze
bırakıp eşini getireceğiz. Gözlerinin önünde ona tecavüz edeceğiz. Çocuklarını da öldüreceğiz” şeklinde tehdit
ettiklerini, yaklaşık 6 saat sonra elbiseleri giydirilerek, İpek Yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü'nün 100

e bırakıldığını belirtti. (DİHA-12.02.04)

İdris Başeğmez ve Ömer Tokay
İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 12 Şubat günü Diyarbakır’ın Dicle mahallesi

Hasanpaşa İlköğretim Okulu yanında, aynı zamanda komşuları olan İdris Başeğmez adlı çocuğun sivil giyimli
polisler tarafından tabanca kabzası ile dövüldüğünü gördüklerini, arkadaşı Ensari ile duruma müdahale etmek
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in sağ ayağı ve sağ kolunun kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde
’i köprüden aşağıya attıktan sonra da, vücudu kırık içindeyken,

7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 6 Şubat günü Elazığ E Tipi
aevi girişinde sol koluna mühür

vurulduğunu, çıkışında ise askerler tarafından sorguya çekildiğini, “koluna mühür vurarak solcu olduğunu
belirtiyorsun” şeklinde ithamlara maruz kaldığını, dipçiklerle dövüldüğünü ve kendisine hakaret edildiğini

7 Şubat günü İHD Mardin şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Çalışan, Mardin ili Savur ilçesine bağlı
Sürgücü beldesinde ikamet ettiğini, 6 Şubat günü Sürgücü karakol komutanı ve beraberindeki askerlerin, kaçak
elektrik kontrolü bahanesi ile evlerine baskın yaptıklarını, kaçak elektrik kullanıldığına dair herhangi bir delil
bulamadıklarını, karakol komutanına, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirtmesi üzerine hakaretlere

ğı darbeden dolayı yere düştüğünü ve bayıldığını, yakınları tarafından hastaneye

2003 Kasım ayında İstanbul'daki sinagoglar ve İngiliz Konsolosluğu'na düzenlenen ikiz bombalı saldırıları
gerçekleştiren kişilerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9 Aralık 2003'te gözaltına alınan ve takipsizlik kararıyla
savcılıktan serbest bırakılan Mustafa İlhan, 11 Şubat günü polisin kendisini kaçırarak işkence yaptığını iddia etti.

lerin, kendisini bir odaya götürüp copla tecavüz etmeye kalkıştıklarını ileri süren 7 çocuk babası İlhan: “9
Aralık tarihinde alındığım 4 gün boyunca kaba dayak başta olmak üzere, küfürler ve hakaretlere maruz kaldım.

mda yanıma gelen polisler, 'Seninle işimiz henüz bitmedi' diyerek beni
tehdit etti. Arabamla mahalle mahalle dolaşıp kadın kıyafetleri satıyordum. O gün de işe gitmek için çıktım.

nuna gittim. Orada beklerken
arkamdan yaklaşan ve polis olduğunu söyleyen bir kişi bana arabaya binmemi söyledi. Daha sonra lacivert
Renault 19 marka arabadan inen 2 kişi beni zorla arabaya bindirdi. Benimle ilk konuşan polisi 100 sene sonra da

iyi tanırım; yapılı, beyaz tenli, pardösülü bir polisti. Elimdeki telefonu aldıktan sonra gözlerimi deri
lastikli bir maskeyle kapattılar. 'Gayrettepe'ye gidiyoruz, korkmana gerek yok. İfadeni alacağız' dediler. Yaklaşık

beni arabadan indiren polisler eşliğinde dar bir yerden, 5-10 dakika kadar
yürüdük. Beni aldıkları bir odada bütün kıyafetlerimi çıkarttıktan sonra giymem için pijama verdiler. Pijamayı

konuşmadığın neydi?' dedikten sonra
çağırışlar başladı. Ne söylediysem inanmadılar. Copla dövmeye başladılar” dedi. İlhan, polislerin bazen

kendisini başka bir odaya götürüp copla tecavüz girişiminde bulunup daha sonra 'Bu sefer konuşacak herhalde'
diyerek bıraktıklarını, diğer odalarda yapılan işkence seslerini ve tecavüz ediliyormuş gibi bağırma seslerini
dinlettirip tecavüzle tehdit edildiğini, daha sonra yine gözleri bağlı bir şekilde Bahçeköy'de ormanlık bir alana

bul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 günlük iş görmez raporu alan İlhan’ın avukatı Baran

nü, kendilerini polis olarak tanıtan kar
maskeli kişiler tarafından evinden kaçırılarak ormana götürüldüğünü, burada dövülerek çırılçıplak
soyundurulduktan sonra soğuk dere suyuna konularak işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti. Kar maskeli ve

taşıyan 11 kişinin birbirlerine; Ökkeş, Mehmet ve 16 diye seslendiklerini, kendisine afişleme yaptığı,
seçim bürosunun açılışına katıldığı, gençleri yönlendirdiğinin söylendiğini, DEHAP'ın siyasi bir parti olduğunu

ndeki elbiseleri çıkartarak soğuk havada çıplak halde derenin içine
soktuklarını, üst yüzeyi keçeli, alt yüzeyi sert bir aletle vücuduna vurulduğunu, DEHAP’a gitmemesini
söylemelerine karşılık, “şimdi beni bıraktığınızda direk DEHAP'a gideceğim” demesi üzerine “Seni burada
bırakıp eşini getireceğiz. Gözlerinin önünde ona tecavüz edeceğiz. Çocuklarını da öldüreceğiz” şeklinde tehdit
ettiklerini, yaklaşık 6 saat sonra elbiseleri giydirilerek, İpek Yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü'nün 100

12 Şubat günü Diyarbakır’ın Dicle mahallesi
İdris Başeğmez adlı çocuğun sivil giyimli

polisler tarafından tabanca kabzası ile dövüldüğünü gördüklerini, arkadaşı Ensari ile duruma müdahale etmek
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istemeleri üzerine polislerin kendilerini de dövmeye başladıklarını, daha sonra Ensari’nin kelepçelenerek
yatırıldığını, polislerin yerde de dövmeye devam ettiklerini, kafası iki yerden kırılan Ensari’yi ve İdris’i
gözaltına alarak Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini belirtti.
Karakolu’na giderek gözaltında bulun
Karaman, mağdurların darp edildiğini ve İdris Başeğmez’in kafasında kırıklar olduğunun gözlemlendiğini
belirtti. Söz konusu şahıslar hakkında, “polise mukavemet etmekten” dolayı soruşturma
Diyarbakır)

Hayrullah Sevgin
Hayrullah Sevgin (1986), 13 Şubat günü DEHAP Siirt İl Örgütü binası önünde 10’dan fazla sivil ve resmi
polisin saldırısına maruz kaldı. Onur kırıcı hakaretlere maruz kalan Sevgin, aldığı darbeler üzerine Siirt Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayen
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (İHD Siirt Şubesi)

İbrahim Öner
14 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Öner, Babaeski düğün salonunda, MARÇEP
Çevre toplantısına katıldıktan sonra yapılan akşam yemeği toplantısına katıldığını, üç kadeh içki içtikten sonra
erkekler tuvaleti yerine yanlışlıkla kadınlar tuvaletine gittiğini, burada bir bayanla karşılaştığını ve geri dönüp
masasına oturduğunu, bir süre sonra g
polis tarafından bilmediği bir yere götürülüp dövüldüğünü ve daha sonra Kadıköy yolunda serbest bırakıldığını
belirtti.(İHD İstanbul)

Murat Çiçek (1973)
Murat Çiçek, 15 Şubat günü İzmir Bostanlı’da, seyyar satıcılık yaptığı gerekçesiyle paket halinde bulunan
eşyalarına Karşıyaka İlçe zabıtalarınca el konulduğunu, eşyalarını almak üzere gittiği Zabıta Müdürlüğü’nde,
zabıta müdürü tarafından dövüldüğünü belirtti. Adli Tıp Kurumu’na s
raporu verildi. (İHD İzmir)

Hıdır Eren
Hıdır Eren, 17 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet
ettiklerini, 16 Şubat günü gece geç saatlerde evlerine kar maskeli öz
kar yağmasına rağmen iki saat boyunca, yüzükoyun bir şekilde yere yatırılarak bekletildiklerini ve evlerinin
dağıtıldığını belirtti. (İHD Mardin)

Fuat Aksoy (1966)
17 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda
çıktığını, bir alt sokağa geldiğinde iki sivil polisin yanına gelerek ailesinden bazı kişiler hakkında sorular
sorduğunu, bilgisi olmadığını söylediğini, bu arada Şehit Sevda İlköğretim Okulu’nun yan
burada bacaklarına ve göğsüne yumruk ve tekmelerle vurduklarını, “Biz senin telefonunu dinliyoruz, inşallah
amcan Selahattin Aksoy seni telefonla arar ve biz de sana o zaman gösteririz” dediklerini belirtti. Fuat Aksoy,
daha önce de polislerin saldırısına uğradığını, bu durumun yaklaşık iki yıldır sürdüğünü söyledi.(İHD İstanbul).

B.P.(13)
B.P., 20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “19 Şubat
2004 tarihinde okuldan çıktım ve e
birileri ağzımı ve gözümü kapatarak beni arabaya bindirdi. Arabada, evli olan ablamın ev adresini ve telefon
numarasını sordular. Bilmediğimi söyleyince çeneme yumruk attılar. Ağzım kanad
olduklarını söylediler. Daha sonra kalabalık bir yere götürdüler. Orada telsiz ve kulaklık bulunuyordu. Hatta ben
ellerindeyken amirlerini arayıp, ‘kız elimizde’ dediler. Biri de Akif adında bir polis arkadaşına telsiz kulaklığını
takmasını söyledi. Sonra iki-üç merdiven indikten sonra beni bir odaya götürdüler. Kapıyı üzerime kapattılar.
Seslerden anladığım kadarıyla 3-4 polis vardı yanımda. Sürekli ailemle ilgili sorular soruyorlardı. Sonra telsizle
fakülteden bir doktor iki hemşire istettiler. Karşılığında iki milyar lira vereceklerini söylediler. Sonra iki hemşire
ile bir doktor geldi. Hemşireler bacağımdan tuttu. Doktor da dilimin ucuna 4 iğne yaptı ve zorla iki hap vererek
çiğnememi istediler, iz kalmasın diye bacağıma ve dilime me
bulunan bayan polis, atletimle silerek ‘annen görsün, ciğeri yansın’ dedi. Karın boşluğuma ve dizlerime tekme
ve yumruklarla vuruyorlardı. Amirleri geldi. Merhem sürün iz kalmasın dedi. kadın polis, saçlarını kes
Ben ağlayınca vazgeçtiler. Sonra bayan polis, bunu aldığımız yere götürelim dedi ve beni tekrar aldıkları yere
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istemeleri üzerine polislerin kendilerini de dövmeye başladıklarını, daha sonra Ensari’nin kelepçelenerek
yatırıldığını, polislerin yerde de dövmeye devam ettiklerini, kafası iki yerden kırılan Ensari’yi ve İdris’i
gözaltına alarak Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini belirtti. Başvurucunun beyanları üzerine Sağlık Polis
Karakolu’na giderek gözaltında bulunan söz konusu kişilerle görüşen Diyarbakır Barosu avukatı Mahsuni
Karaman, mağdurların darp edildiğini ve İdris Başeğmez’in kafasında kırıklar olduğunun gözlemlendiğini
belirtti. Söz konusu şahıslar hakkında, “polise mukavemet etmekten” dolayı soruşturma

Hayrullah Sevgin (1986), 13 Şubat günü DEHAP Siirt İl Örgütü binası önünde 10’dan fazla sivil ve resmi
polisin saldırısına maruz kaldı. Onur kırıcı hakaretlere maruz kalan Sevgin, aldığı darbeler üzerine Siirt Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayeneden sonra Merkez Karakolu’nda ifadesi alınan Sevgin, Siirt
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (İHD Siirt Şubesi)

14 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Öner, Babaeski düğün salonunda, MARÇEP
ntısına katıldıktan sonra yapılan akşam yemeği toplantısına katıldığını, üç kadeh içki içtikten sonra

erkekler tuvaleti yerine yanlışlıkla kadınlar tuvaletine gittiğini, burada bir bayanla karşılaştığını ve geri dönüp
masasına oturduğunu, bir süre sonra gelen bayanın babasından, özür dilediğini buna rağmen olay yerine çağrılan
polis tarafından bilmediği bir yere götürülüp dövüldüğünü ve daha sonra Kadıköy yolunda serbest bırakıldığını

İzmir Bostanlı’da, seyyar satıcılık yaptığı gerekçesiyle paket halinde bulunan
eşyalarına Karşıyaka İlçe zabıtalarınca el konulduğunu, eşyalarını almak üzere gittiği Zabıta Müdürlüğü’nde,
zabıta müdürü tarafından dövüldüğünü belirtti. Adli Tıp Kurumu’na sevkedilen Çiçek’e 5 günlük iş göremez

17 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet
ettiklerini, 16 Şubat günü gece geç saatlerde evlerine kar maskeli özel timler tarafından baskın düzenlendiğini,
kar yağmasına rağmen iki saat boyunca, yüzükoyun bir şekilde yere yatırılarak bekletildiklerini ve evlerinin

17 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fuat Aksoy, 16 Şubat günü işe gitmek üzere evden
çıktığını, bir alt sokağa geldiğinde iki sivil polisin yanına gelerek ailesinden bazı kişiler hakkında sorular
sorduğunu, bilgisi olmadığını söylediğini, bu arada Şehit Sevda İlköğretim Okulu’nun yan
burada bacaklarına ve göğsüne yumruk ve tekmelerle vurduklarını, “Biz senin telefonunu dinliyoruz, inşallah
amcan Selahattin Aksoy seni telefonla arar ve biz de sana o zaman gösteririz” dediklerini belirtti. Fuat Aksoy,

polislerin saldırısına uğradığını, bu durumun yaklaşık iki yıldır sürdüğünü söyledi.(İHD İstanbul).

B.P., 20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “19 Şubat
2004 tarihinde okuldan çıktım ve eve doğru gidiyordum. Elektrik yoktu. Evimizin hemen arka sokağında
birileri ağzımı ve gözümü kapatarak beni arabaya bindirdi. Arabada, evli olan ablamın ev adresini ve telefon
numarasını sordular. Bilmediğimi söyleyince çeneme yumruk attılar. Ağzım kanad
olduklarını söylediler. Daha sonra kalabalık bir yere götürdüler. Orada telsiz ve kulaklık bulunuyordu. Hatta ben
ellerindeyken amirlerini arayıp, ‘kız elimizde’ dediler. Biri de Akif adında bir polis arkadaşına telsiz kulaklığını

üç merdiven indikten sonra beni bir odaya götürdüler. Kapıyı üzerime kapattılar.
4 polis vardı yanımda. Sürekli ailemle ilgili sorular soruyorlardı. Sonra telsizle

stettiler. Karşılığında iki milyar lira vereceklerini söylediler. Sonra iki hemşire
ile bir doktor geldi. Hemşireler bacağımdan tuttu. Doktor da dilimin ucuna 4 iğne yaptı ve zorla iki hap vererek
çiğnememi istediler, iz kalmasın diye bacağıma ve dilime merhem sürdüler. Ağzımdan akan kanları, orada
bulunan bayan polis, atletimle silerek ‘annen görsün, ciğeri yansın’ dedi. Karın boşluğuma ve dizlerime tekme
ve yumruklarla vuruyorlardı. Amirleri geldi. Merhem sürün iz kalmasın dedi. kadın polis, saçlarını kes
Ben ağlayınca vazgeçtiler. Sonra bayan polis, bunu aldığımız yere götürelim dedi ve beni tekrar aldıkları yere
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istemeleri üzerine polislerin kendilerini de dövmeye başladıklarını, daha sonra Ensari’nin kelepçelenerek yere
yatırıldığını, polislerin yerde de dövmeye devam ettiklerini, kafası iki yerden kırılan Ensari’yi ve İdris’i

Başvurucunun beyanları üzerine Sağlık Polis
an söz konusu kişilerle görüşen Diyarbakır Barosu avukatı Mahsuni

Karaman, mağdurların darp edildiğini ve İdris Başeğmez’in kafasında kırıklar olduğunun gözlemlendiğini
belirtti. Söz konusu şahıslar hakkında, “polise mukavemet etmekten” dolayı soruşturma başlatıldı. (İHD

Hayrullah Sevgin (1986), 13 Şubat günü DEHAP Siirt İl Örgütü binası önünde 10’dan fazla sivil ve resmi
polisin saldırısına maruz kaldı. Onur kırıcı hakaretlere maruz kalan Sevgin, aldığı darbeler üzerine Siirt Devlet

eden sonra Merkez Karakolu’nda ifadesi alınan Sevgin, Siirt

14 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İbrahim Öner, Babaeski düğün salonunda, MARÇEP-
ntısına katıldıktan sonra yapılan akşam yemeği toplantısına katıldığını, üç kadeh içki içtikten sonra

erkekler tuvaleti yerine yanlışlıkla kadınlar tuvaletine gittiğini, burada bir bayanla karşılaştığını ve geri dönüp
elen bayanın babasından, özür dilediğini buna rağmen olay yerine çağrılan

polis tarafından bilmediği bir yere götürülüp dövüldüğünü ve daha sonra Kadıköy yolunda serbest bırakıldığını

İzmir Bostanlı’da, seyyar satıcılık yaptığı gerekçesiyle paket halinde bulunan
eşyalarına Karşıyaka İlçe zabıtalarınca el konulduğunu, eşyalarını almak üzere gittiği Zabıta Müdürlüğü’nde,

evkedilen Çiçek’e 5 günlük iş göremez

17 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde ikamet
el timler tarafından baskın düzenlendiğini,

kar yağmasına rağmen iki saat boyunca, yüzükoyun bir şekilde yere yatırılarak bekletildiklerini ve evlerinin

bulunan Fuat Aksoy, 16 Şubat günü işe gitmek üzere evden
çıktığını, bir alt sokağa geldiğinde iki sivil polisin yanına gelerek ailesinden bazı kişiler hakkında sorular
sorduğunu, bilgisi olmadığını söylediğini, bu arada Şehit Sevda İlköğretim Okulu’nun yanına kadar geldiklerini,
burada bacaklarına ve göğsüne yumruk ve tekmelerle vurduklarını, “Biz senin telefonunu dinliyoruz, inşallah
amcan Selahattin Aksoy seni telefonla arar ve biz de sana o zaman gösteririz” dediklerini belirtti. Fuat Aksoy,

polislerin saldırısına uğradığını, bu durumun yaklaşık iki yıldır sürdüğünü söyledi.(İHD İstanbul).

B.P., 20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “19 Şubat
ve doğru gidiyordum. Elektrik yoktu. Evimizin hemen arka sokağında

birileri ağzımı ve gözümü kapatarak beni arabaya bindirdi. Arabada, evli olan ablamın ev adresini ve telefon
numarasını sordular. Bilmediğimi söyleyince çeneme yumruk attılar. Ağzım kanadı. TEM şubesinden
olduklarını söylediler. Daha sonra kalabalık bir yere götürdüler. Orada telsiz ve kulaklık bulunuyordu. Hatta ben
ellerindeyken amirlerini arayıp, ‘kız elimizde’ dediler. Biri de Akif adında bir polis arkadaşına telsiz kulaklığını

üç merdiven indikten sonra beni bir odaya götürdüler. Kapıyı üzerime kapattılar.
4 polis vardı yanımda. Sürekli ailemle ilgili sorular soruyorlardı. Sonra telsizle

stettiler. Karşılığında iki milyar lira vereceklerini söylediler. Sonra iki hemşire
ile bir doktor geldi. Hemşireler bacağımdan tuttu. Doktor da dilimin ucuna 4 iğne yaptı ve zorla iki hap vererek

rhem sürdüler. Ağzımdan akan kanları, orada
bulunan bayan polis, atletimle silerek ‘annen görsün, ciğeri yansın’ dedi. Karın boşluğuma ve dizlerime tekme
ve yumruklarla vuruyorlardı. Amirleri geldi. Merhem sürün iz kalmasın dedi. kadın polis, saçlarını kesin dedi.
Ben ağlayınca vazgeçtiler. Sonra bayan polis, bunu aldığımız yere götürelim dedi ve beni tekrar aldıkları yere
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götürdüler, gözlerimi açarak yere attılar.” Yapılan doktor muayenesinde B.P.’nin verilen
konuşamadığı belirtildi. (İHD Diyarbakır

Murat Güzelses (1966) ve Vedat Güzelses (
Murat Güzelses ve Vedat Güzelses,
kahvehanelerinde bulundukları sırada bir
tarafından dövüldüklerini ve küfürlere maruz kaldıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Zekiye Güler (1976)
Kadının Sesi dergisi çalışanı Zekiye Güler (1976), 20 Şubat
aynı gün 30 civarında yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silah ve telsiz bulunan özel timlerin evlerine
baskın düzenlediğini, eve ayakkabılarıyla girerek her tarafı dağıttıklarını ve ablasına hakaretlerde bulunduklarını
belirtti. (İHD Diyarbakır)

Hüseyin Çeker (1983) ve Gökmen Yılmaz (1982)
Hüseyin Çeker ve Gökmen Yılmaz, 21 Şubat günü evlerinin önünde, sonradan polis olduklarını öğrendikleri,
sivil giyimli ve silahlı şahıslar tarafından darp ve cebire maruz kaldıkları
İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Yüksel Bulut (1977)
Yüksel Bulut, 22 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
olduğu, “Kamu reformu yasa tasarısı”karşıtı mitinge katıldığını, burada kitleye müdahale eden güvenlik
kuvvetleri tarafından dövüldüğünü, arbede sırasında çantasından cüzdanının alındığını, güvenlik kuvvetlerinin
kendisini gözaltına almak istediklerini, ancak orada bulunan halkın bu
tehdit edildiğini belirtti. Bulut, aldığı darbelerden dolayı vücudunun değişik yerlerinde morluklar oluştuğunu
belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ali Ersoy ve eşi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 23 Şubat günü evlerine polis
birlikte evin dışında saatlerce karın üzerine yatırılarak bekletildiklerini belirtti. Baskının, polisin arama izni
olmaksızın gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Sabah saat 04.00 sıralarında polisler
evimize baskın yaptı. Evde arama yapılırken, tüm aile fertlerini çoluk çocuk demeden dışarı çıkardılar. Saatlerce
öylece bizi kar üzerinde ayakta beklettiler. Ayrıca bize sürekli hakaretlerde bulunuyorlardı” iddiasında bulundu.
(DİHA-26.02.04)

S.K.
S.K., 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Dicle İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne ait
köpeklerin ilçe halkına rahatsızlık verdiğini, 12 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü’nün önünden geçerken, iki
köpeğin saldırısına uğradığını, bu saldırıdan dolayı kafasının yarıldığını, cep telefonunun kırıldığını ve yere
düştüğü esnada görevli polis memurlarının kendisini tekmelediklerini belirtti. S.K., mağduriyetinden dolayı İlçe
Kaymakamlığı’na ve Cumhuriyet Savcılığı’na gittiğini, ancak ye
HD Diyarbakır – Dicle Kaymakamlığı’na dilekçe yazıldı.)

Tahir Elmas
Hakkari’nin Yüksekova ilçesin de Devlet Hastanesi'nde temizlik hizmetlisi olarak çalışan Tahir Elmas, 27 Şubat
günü hastanede görevli polis memuru İsmail Kaya'nın saldırısına uğradığını iddia etti. 3 gün iş göremez raporu
alan Elmas, polisler hakkında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memuru
Kaya, hakkında şikâyette bulunulması üzerine aynı hastanenin a
gün iş göremez raporu aldı. Olayın ardından harekete geçen Sağlık ve Sosyal Yardım Emekçileri Sendikası
(SES) Yüksekova temsilcisi Cevdet Acar, hastane idaresi ile görüşerek polis memuru Kaya ve Dr. Küçük
hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. (DİHA

Derya Aksakal
Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) üyesi Derya Aksakal, kar maskeli kişiler tarafından kaçırılarak işkenceye
uğradığını iddia etti. Aksakal, 3 Mart günü saat 17:00'de İstanbul Numune Hastane
kişinin kendisini kaçırdığını ve ajanlık teklif ettiklerini, kabul etmeyince, vücudunda ve kollarında sigara
söndürdüklerini, işkence yaptıklarını ve taciz ettiklerini belirtti. Aksakal, daha sonra Ümraniye'de boş bir araziye
atıldığını belirtti. Aksakal’ın avukatı Gürselen Yurdeli, müvekkilinin üzerinde 20 yanık olduğunu söyleyerek,
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götürdüler, gözlerimi açarak yere attılar.” Yapılan doktor muayenesinde B.P.’nin verilen
D Diyarbakır - Suç Duyurusu Dilekçesi yazıldı.) (Cumhuriyet

Vedat Güzelses (1977)
Vedat Güzelses, 20 Şubat günü, Diyarbakır’ın Cevatpaşa Mahallesinde bulunan

kahvehanelerinde bulundukları sırada bir olay meydana geldiğini ve bu nedenle oraya gelen güvenlik kuvvetleri
tarafından dövüldüklerini ve küfürlere maruz kaldıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Kadının Sesi dergisi çalışanı Zekiye Güler (1976), 20 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine
aynı gün 30 civarında yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silah ve telsiz bulunan özel timlerin evlerine
baskın düzenlediğini, eve ayakkabılarıyla girerek her tarafı dağıttıklarını ve ablasına hakaretlerde bulunduklarını

Gökmen Yılmaz (1982)
Hüseyin Çeker ve Gökmen Yılmaz, 21 Şubat günü evlerinin önünde, sonradan polis olduklarını öğrendikleri,
sivil giyimli ve silahlı şahıslar tarafından darp ve cebire maruz kaldıkları iddiasıyla, 23 Şubat günü İzmir Barosu
İşkenceyi Önleme Grubu’na başvuruda bulundular. (İHD İzmir)

Yüksel Bulut, 22 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 21 Şubat günü KESK’in düzenlemiş
tasarısı”karşıtı mitinge katıldığını, burada kitleye müdahale eden güvenlik

kuvvetleri tarafından dövüldüğünü, arbede sırasında çantasından cüzdanının alındığını, güvenlik kuvvetlerinin
kendisini gözaltına almak istediklerini, ancak orada bulunan halkın buna izin vermediğini ve polisler tarafından
tehdit edildiğini belirtti. Bulut, aldığı darbelerden dolayı vücudunun değişik yerlerinde morluklar oluştuğunu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 23 Şubat günü evlerine polisler tarafından operasyon düzenlenen Ali Ersoy, eşiyle
birlikte evin dışında saatlerce karın üzerine yatırılarak bekletildiklerini belirtti. Baskının, polisin arama izni
olmaksızın gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Sabah saat 04.00 sıralarında polisler uzun namlulu silahlarla
evimize baskın yaptı. Evde arama yapılırken, tüm aile fertlerini çoluk çocuk demeden dışarı çıkardılar. Saatlerce
öylece bizi kar üzerinde ayakta beklettiler. Ayrıca bize sürekli hakaretlerde bulunuyorlardı” iddiasında bulundu.

S.K., 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Dicle İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne ait
köpeklerin ilçe halkına rahatsızlık verdiğini, 12 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü’nün önünden geçerken, iki

bu saldırıdan dolayı kafasının yarıldığını, cep telefonunun kırıldığını ve yere
düştüğü esnada görevli polis memurlarının kendisini tekmelediklerini belirtti. S.K., mağduriyetinden dolayı İlçe
Kaymakamlığı’na ve Cumhuriyet Savcılığı’na gittiğini, ancak yetkililerin kendisiyle ilgilenmediğini belirtti. (İ

Dicle Kaymakamlığı’na dilekçe yazıldı.)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesin de Devlet Hastanesi'nde temizlik hizmetlisi olarak çalışan Tahir Elmas, 27 Şubat
lis memuru İsmail Kaya'nın saldırısına uğradığını iddia etti. 3 gün iş göremez raporu

alan Elmas, polisler hakkında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memuru
Kaya, hakkında şikâyette bulunulması üzerine aynı hastanenin acil servisinde görevli doktor Ahmet Küçük'ten 3
gün iş göremez raporu aldı. Olayın ardından harekete geçen Sağlık ve Sosyal Yardım Emekçileri Sendikası
(SES) Yüksekova temsilcisi Cevdet Acar, hastane idaresi ile görüşerek polis memuru Kaya ve Dr. Küçük

kında soruşturma başlatılmasını istedi. (DİHA-01.03.04)

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) üyesi Derya Aksakal, kar maskeli kişiler tarafından kaçırılarak işkenceye
uğradığını iddia etti. Aksakal, 3 Mart günü saat 17:00'de İstanbul Numune Hastanesi çıkışında kar maskeli 4
kişinin kendisini kaçırdığını ve ajanlık teklif ettiklerini, kabul etmeyince, vücudunda ve kollarında sigara
söndürdüklerini, işkence yaptıklarını ve taciz ettiklerini belirtti. Aksakal, daha sonra Ümraniye'de boş bir araziye

ldığını belirtti. Aksakal’ın avukatı Gürselen Yurdeli, müvekkilinin üzerinde 20 yanık olduğunu söyleyerek,
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götürdüler, gözlerimi açarak yere attılar.” Yapılan doktor muayenesinde B.P.’nin verilen ilaçlardan dolayı
Suç Duyurusu Dilekçesi yazıldı.) (Cumhuriyet-13.03.04)

20 Şubat günü, Diyarbakır’ın Cevatpaşa Mahallesinde bulunan
olay meydana geldiğini ve bu nedenle oraya gelen güvenlik kuvvetleri

kır şubesine yaptığı başvuruda,
aynı gün 30 civarında yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silah ve telsiz bulunan özel timlerin evlerine
baskın düzenlediğini, eve ayakkabılarıyla girerek her tarafı dağıttıklarını ve ablasına hakaretlerde bulunduklarını

Hüseyin Çeker ve Gökmen Yılmaz, 21 Şubat günü evlerinin önünde, sonradan polis olduklarını öğrendikleri,
iddiasıyla, 23 Şubat günü İzmir Barosu

21 Şubat günü KESK’in düzenlemiş
tasarısı”karşıtı mitinge katıldığını, burada kitleye müdahale eden güvenlik

kuvvetleri tarafından dövüldüğünü, arbede sırasında çantasından cüzdanının alındığını, güvenlik kuvvetlerinin
na izin vermediğini ve polisler tarafından

tehdit edildiğini belirtti. Bulut, aldığı darbelerden dolayı vücudunun değişik yerlerinde morluklar oluştuğunu

ler tarafından operasyon düzenlenen Ali Ersoy, eşiyle
birlikte evin dışında saatlerce karın üzerine yatırılarak bekletildiklerini belirtti. Baskının, polisin arama izni

uzun namlulu silahlarla
evimize baskın yaptı. Evde arama yapılırken, tüm aile fertlerini çoluk çocuk demeden dışarı çıkardılar. Saatlerce
öylece bizi kar üzerinde ayakta beklettiler. Ayrıca bize sürekli hakaretlerde bulunuyorlardı” iddiasında bulundu.

S.K., 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Dicle İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne ait
köpeklerin ilçe halkına rahatsızlık verdiğini, 12 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü’nün önünden geçerken, iki

bu saldırıdan dolayı kafasının yarıldığını, cep telefonunun kırıldığını ve yere
düştüğü esnada görevli polis memurlarının kendisini tekmelediklerini belirtti. S.K., mağduriyetinden dolayı İlçe

tkililerin kendisiyle ilgilenmediğini belirtti. (İ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesin de Devlet Hastanesi'nde temizlik hizmetlisi olarak çalışan Tahir Elmas, 27 Şubat
lis memuru İsmail Kaya'nın saldırısına uğradığını iddia etti. 3 gün iş göremez raporu

alan Elmas, polisler hakkında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memuru
cil servisinde görevli doktor Ahmet Küçük'ten 3

gün iş göremez raporu aldı. Olayın ardından harekete geçen Sağlık ve Sosyal Yardım Emekçileri Sendikası
(SES) Yüksekova temsilcisi Cevdet Acar, hastane idaresi ile görüşerek polis memuru Kaya ve Dr. Küçük

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) üyesi Derya Aksakal, kar maskeli kişiler tarafından kaçırılarak işkenceye
si çıkışında kar maskeli 4

kişinin kendisini kaçırdığını ve ajanlık teklif ettiklerini, kabul etmeyince, vücudunda ve kollarında sigara
söndürdüklerini, işkence yaptıklarını ve taciz ettiklerini belirtti. Aksakal, daha sonra Ümraniye'de boş bir araziye

ldığını belirtti. Aksakal’ın avukatı Gürselen Yurdeli, müvekkilinin üzerinde 20 yanık olduğunu söyleyerek,
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Adli Tıp’tan rapor aldıklarını belirtti. (İHD İstanbul)(Evrensel
04.03.04)

Önder Öner (1980)
6 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Öner, 2 Mart günü Bornova’da EGS Park’ın yanında,
Doğanlar mahallesine gitmek üzere dolmuş beklediği sırada, ellerinde telsiz olan ve polis olduklarını ifade eden
iki kişi tarafından durdurularak kimliğinin sorulduğunu, kend
ifade etmesi üzerine, küfür edilerek, “bundan sonra siz nerede biz oradayız” denilerek tehdit edildiğini, bu
isteminin yinelenmesi üzerine, tekrar kimlik göstermeyi reddettiğini ve yumruklarla dövüldüğünü,
burnunun kırıldığını ve yaralandığını beyan etti. (İHD İzmir)

Abuzer Ürkmek ve Hasan Kurt
Abuzer Ürkmek ve halasının oğlu Hasan Kurt, 7 Mart günü Adıyaman Devlet Hastanesi’ne doğru giderken, sivil
Renault 12 beyaz renkli bir otomobilin
binmelerini istediğini, bu teklifi reddetmeleri üzerine zorla arabaya bindirilerek il dışına götürüldüklerini,
kendileri için çalışmaları konusunda baskı yapıldığını reddetmeleri üzerine
kaldıklarını belirttiler. (İHD Adıyaman)

Ayhan Ölmez
Ayhan Ölmez (1967), 12 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “Zirve
halıcılık sahibi Hakan adlı kişiye 650 milyon lira borcum vardı. 1
geldi. Yanındaki kişi, polis olduğunu ve parayı almaya geldiklerini, söyledi. Bende kendilerine ancak Çarşamba
günü ödeme yapabileceğimi söyledim. Ertesi gün tekrar geldiler. Polis olduğunu söyleyen kişi sürekli,
‘vermezsen almasını biliriz, ekibimle geleceğim’ şeklinde tehdit ediyordu. Bunun üzerine aramızda ufak bir
tartışma yaşandı.Bu esnada maket bıçağıyla bana saldırdı. Etraftaki komşular bizi ayırdı.” (İHD Diyarbakır)

İzzet Karadağ
Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İzzet Karadağ, 14 Mart günü gerçekleştirilen Anadolu Öğretmen Lisesi
açılışı sırasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e, “Adıyaman Eğitim
soruşturmaları protesto etmek ve taleplerini ifade etmek isterken
günlük iş göremez raporu aldı. Karadağ, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak,
sorumlu polislerin yargılanmasını istedi. (DİHA

M.Hanifi Turan (1967)
16 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan M. Hanifi Turan, yaklaşık bir ay önce çalıştığı otoparka
ekipler amirliğine ait 155 plakalı otomobillerin geldiğini, memurların kendisinden rüşvet istediğini,
veremeyeceğini söylediğinde ise ekipte bulunan üç memurun kendisine sa
gittiğini, doktorların, darp izlerinin polisler tarafından yapıldığını duydukları için rapor vermediğini, 155 plakalı
otomobilin 15 Mart günü de kendisini kaçırıp cebindeki 55 milyon liranın 30 milyonunu gasp ettiklerini, T
gezi parkına götürüldüğünü, tecavüzle tehdit edildiğini ve tartaklandığını, serbest bırakıldıktan sonra Taksim
İlkyardım Hastanesi’ne gittiğini ve rapor istediğini, daha sonra tekrar gittiği karakolda bulunan köpeğin üzerine
salındığını belirtti.(İHD İstanbul)

Kaze Özlü
Kaze Özlü, 16 Mart günü evinin polisler tarafından basıldığını, polislerin kendisine tokat attığını, AİHM’e açtığı
davanın geri çekmemesi durumunda daha çok baskı göreceği söylenerek tehdit edildiğini belirtti. (İHD Adana)

Yusuf Poyraz
TAYAD üyesi Yusuf Poyraz, 16 Mart günü İzmir’deKarşıyaka caddesinde bildiri dağıttığı sırada 35 AF 2913
plakalı beyaz Toros marka otomobil ile 3 sivil polisin, kendisini zorla arabaya bindirerek kaçırdığını belirterek,
“Arabanın içinde sürekli beni dövüp, küfrediyorlardı. Ajanlık yapmamı istiyorlardı. Yediğim dayaklardan burun
kemiğim kırıldı. Daha sonra Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TANSAŞ önüne geldiğimizde, araç hareket
halindeyken beni dışarı attılar” dedi.

Erdinç Yücel (1976)
17 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ertuğrul Yücel ve Fatma Yücel, oğulları Erdinç Yücel
ve 11 arkadaşının İstanbul 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülen duruşmada, askerlerin müdahalesine
maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini, kendilerinin de “vurmayın” diye bağırmaları üzerine tartaklandıklarını ve
dışarı atıldıklarını, polislerin daha sonra kendilerini DGM’in dışına çıkardıklarını belirttiler.
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Adli Tıp’tan rapor aldıklarını belirtti. (İHD İstanbul)(Evrensel-06.03.04) (Cumhuriyet

zmir şubesine başvuruda bulunan Öner, 2 Mart günü Bornova’da EGS Park’ın yanında,
Doğanlar mahallesine gitmek üzere dolmuş beklediği sırada, ellerinde telsiz olan ve polis olduklarını ifade eden
iki kişi tarafından durdurularak kimliğinin sorulduğunu, kendisi de bu kişilerin kimliklerini görmek istediğini
ifade etmesi üzerine, küfür edilerek, “bundan sonra siz nerede biz oradayız” denilerek tehdit edildiğini, bu
isteminin yinelenmesi üzerine, tekrar kimlik göstermeyi reddettiğini ve yumruklarla dövüldüğünü,
burnunun kırıldığını ve yaralandığını beyan etti. (İHD İzmir)

Abuzer Ürkmek ve halasının oğlu Hasan Kurt, 7 Mart günü Adıyaman Devlet Hastanesi’ne doğru giderken, sivil
Renault 12 beyaz renkli bir otomobilin yanlarında durdurduğunu, polis olduklarını söyleyen kişilerin arabaya
binmelerini istediğini, bu teklifi reddetmeleri üzerine zorla arabaya bindirilerek il dışına götürüldüklerini,
kendileri için çalışmaları konusunda baskı yapıldığını reddetmeleri üzerine araç içinde kaba dayağa maruz
kaldıklarını belirttiler. (İHD Adıyaman)

Ayhan Ölmez (1967), 12 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “Zirve
halıcılık sahibi Hakan adlı kişiye 650 milyon lira borcum vardı. 10 Mart günü, Hakan, yanında biriyle dükkana
geldi. Yanındaki kişi, polis olduğunu ve parayı almaya geldiklerini, söyledi. Bende kendilerine ancak Çarşamba
günü ödeme yapabileceğimi söyledim. Ertesi gün tekrar geldiler. Polis olduğunu söyleyen kişi sürekli,
‘vermezsen almasını biliriz, ekibimle geleceğim’ şeklinde tehdit ediyordu. Bunun üzerine aramızda ufak bir
tartışma yaşandı.Bu esnada maket bıçağıyla bana saldırdı. Etraftaki komşular bizi ayırdı.” (İHD Diyarbakır)

e Başkanı İzzet Karadağ, 14 Mart günü gerçekleştirilen Anadolu Öğretmen Lisesi
açılışı sırasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e, “Adıyaman Eğitim-Sen şubesi üyelerine yönelik başlatılan
soruşturmaları protesto etmek ve taleplerini ifade etmek isterken”, polisin sert müdahalesine maruz kalarak, 4
günlük iş göremez raporu aldı. Karadağ, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak,
sorumlu polislerin yargılanmasını istedi. (DİHA-15.03.04)

şubesine başvuruda bulunan M. Hanifi Turan, yaklaşık bir ay önce çalıştığı otoparka
ekipler amirliğine ait 155 plakalı otomobillerin geldiğini, memurların kendisinden rüşvet istediğini,
veremeyeceğini söylediğinde ise ekipte bulunan üç memurun kendisine saldırdığını, daha sonra hastaneye
gittiğini, doktorların, darp izlerinin polisler tarafından yapıldığını duydukları için rapor vermediğini, 155 plakalı
otomobilin 15 Mart günü de kendisini kaçırıp cebindeki 55 milyon liranın 30 milyonunu gasp ettiklerini, T
gezi parkına götürüldüğünü, tecavüzle tehdit edildiğini ve tartaklandığını, serbest bırakıldıktan sonra Taksim
İlkyardım Hastanesi’ne gittiğini ve rapor istediğini, daha sonra tekrar gittiği karakolda bulunan köpeğin üzerine

Kaze Özlü, 16 Mart günü evinin polisler tarafından basıldığını, polislerin kendisine tokat attığını, AİHM’e açtığı
davanın geri çekmemesi durumunda daha çok baskı göreceği söylenerek tehdit edildiğini belirtti. (İHD Adana)

TAYAD üyesi Yusuf Poyraz, 16 Mart günü İzmir’deKarşıyaka caddesinde bildiri dağıttığı sırada 35 AF 2913
plakalı beyaz Toros marka otomobil ile 3 sivil polisin, kendisini zorla arabaya bindirerek kaçırdığını belirterek,

dövüp, küfrediyorlardı. Ajanlık yapmamı istiyorlardı. Yediğim dayaklardan burun
kemiğim kırıldı. Daha sonra Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TANSAŞ önüne geldiğimizde, araç hareket
halindeyken beni dışarı attılar” dedi. (Özgür Gündem-18.03.04.)

17 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ertuğrul Yücel ve Fatma Yücel, oğulları Erdinç Yücel
ve 11 arkadaşının İstanbul 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülen duruşmada, askerlerin müdahalesine

klerini, kendilerinin de “vurmayın” diye bağırmaları üzerine tartaklandıklarını ve
dışarı atıldıklarını, polislerin daha sonra kendilerini DGM’in dışına çıkardıklarını belirttiler.
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06.03.04) (Cumhuriyet-05.03.04) (DİHA-

zmir şubesine başvuruda bulunan Öner, 2 Mart günü Bornova’da EGS Park’ın yanında,
Doğanlar mahallesine gitmek üzere dolmuş beklediği sırada, ellerinde telsiz olan ve polis olduklarını ifade eden

isi de bu kişilerin kimliklerini görmek istediğini
ifade etmesi üzerine, küfür edilerek, “bundan sonra siz nerede biz oradayız” denilerek tehdit edildiğini, bu
isteminin yinelenmesi üzerine, tekrar kimlik göstermeyi reddettiğini ve yumruklarla dövüldüğünü, saldırı sonucu

Abuzer Ürkmek ve halasının oğlu Hasan Kurt, 7 Mart günü Adıyaman Devlet Hastanesi’ne doğru giderken, sivil
yanlarında durdurduğunu, polis olduklarını söyleyen kişilerin arabaya

binmelerini istediğini, bu teklifi reddetmeleri üzerine zorla arabaya bindirilerek il dışına götürüldüklerini,
araç içinde kaba dayağa maruz

Ayhan Ölmez (1967), 12 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “Zirve
0 Mart günü, Hakan, yanında biriyle dükkana

geldi. Yanındaki kişi, polis olduğunu ve parayı almaya geldiklerini, söyledi. Bende kendilerine ancak Çarşamba
günü ödeme yapabileceğimi söyledim. Ertesi gün tekrar geldiler. Polis olduğunu söyleyen kişi sürekli,
‘vermezsen almasını biliriz, ekibimle geleceğim’ şeklinde tehdit ediyordu. Bunun üzerine aramızda ufak bir
tartışma yaşandı.Bu esnada maket bıçağıyla bana saldırdı. Etraftaki komşular bizi ayırdı.” (İHD Diyarbakır)

e Başkanı İzzet Karadağ, 14 Mart günü gerçekleştirilen Anadolu Öğretmen Lisesi
Sen şubesi üyelerine yönelik başlatılan

”, polisin sert müdahalesine maruz kalarak, 4
günlük iş göremez raporu aldı. Karadağ, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak,

şubesine başvuruda bulunan M. Hanifi Turan, yaklaşık bir ay önce çalıştığı otoparka
ekipler amirliğine ait 155 plakalı otomobillerin geldiğini, memurların kendisinden rüşvet istediğini,

ldırdığını, daha sonra hastaneye
gittiğini, doktorların, darp izlerinin polisler tarafından yapıldığını duydukları için rapor vermediğini, 155 plakalı
otomobilin 15 Mart günü de kendisini kaçırıp cebindeki 55 milyon liranın 30 milyonunu gasp ettiklerini, Taksim
gezi parkına götürüldüğünü, tecavüzle tehdit edildiğini ve tartaklandığını, serbest bırakıldıktan sonra Taksim
İlkyardım Hastanesi’ne gittiğini ve rapor istediğini, daha sonra tekrar gittiği karakolda bulunan köpeğin üzerine

Kaze Özlü, 16 Mart günü evinin polisler tarafından basıldığını, polislerin kendisine tokat attığını, AİHM’e açtığı
davanın geri çekmemesi durumunda daha çok baskı göreceği söylenerek tehdit edildiğini belirtti. (İHD Adana)

TAYAD üyesi Yusuf Poyraz, 16 Mart günü İzmir’deKarşıyaka caddesinde bildiri dağıttığı sırada 35 AF 2913
plakalı beyaz Toros marka otomobil ile 3 sivil polisin, kendisini zorla arabaya bindirerek kaçırdığını belirterek,

dövüp, küfrediyorlardı. Ajanlık yapmamı istiyorlardı. Yediğim dayaklardan burun
kemiğim kırıldı. Daha sonra Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TANSAŞ önüne geldiğimizde, araç hareket

17 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ertuğrul Yücel ve Fatma Yücel, oğulları Erdinç Yücel
ve 11 arkadaşının İstanbul 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülen duruşmada, askerlerin müdahalesine

klerini, kendilerinin de “vurmayın” diye bağırmaları üzerine tartaklandıklarını ve
dışarı atıldıklarını, polislerin daha sonra kendilerini DGM’in dışına çıkardıklarını belirttiler.
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Resul Bozkuş (1951)
18 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvurud
Halepçe katliamının yıldönümü” nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldığını, açıklamadan sonra iki kişiyi
gözaltına alan polislere; “niye alıyorsunuz” diye sorduğunu, polislerin bunun üzerine kendisine yön
kalp hastasıyım, by pas geçirdim, bana karışmayın” demesine rağmen sivil ve resmi giyimli polislerin beline ve
başına şiddetli şekilde vurduklarını, daha sonra Ekinciler caddesine geçerken bayıldığını ve bir gün Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tutulduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ali Kaz
Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra evine giden Ali Kaz, gece saat 22:30 civarında
evden sigara almak için dışarı çıktığında Şahin marka kırmızı renkli bir otomobilin içi
polis olarak tanıtan iki kişinin, ellerindeki listeye bakarak kendilerini yanlarına çağırarak araçtan çıkardıkları
copla darp ettiklerini belirttiler. (İHD Adıyaman)

Hakan Üçüncü
21 Mart günü Adana'nın Anadolu mahallesinde, Newr
kahvehaneye giren polis, müşterileri copladı. Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi, aldığı cop darbesi sonrası
hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş çaplı uygulama başlatan ve daha sonra Demir kıraathanesine gir
kullanarak müşterileri rastgele dövmeye başladı. Kafasına cop darbesi alan Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi,
fenalaşınca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. (DİHA

Bilal Memeli
26 Mart günü, Filiz adlı bir arkadaşı ile SHP br
kişinin, polis olduklarını belirterek, kimliklerini göstermediklerini, kendileri ile bir yere kısa bir süreliğine
gelmeleri gerektiği söylendikten ve yanındaki arkadaşının gitmesine izin ve
götürülerek siyah gri bir arabaya bindirildiğini, araçta bulunan kişilerin kendisine saldırdığını, kafasına poşet
geçirilerek bileklerinin kesildiğini, vücuduna işkence yapıldığını, kendisine “sen nereden geliyorsun, Irak’a,
Suriye’ye gittin mi?” gibi sorular sorulduğunu, bir süre sonra arabayla kafasına poşet geçirilmiş halde, eski
Hızarcılar çarşısında bir sokağa atıldığını belirtti. (İHD Adıyaman)

Mehmet Kaya ve Abdulkadir Kaya
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük mahall
“Aşure günü”nde görevli olan Mehmet Kaya ve kardeşi Abdulkadir Kaya, “Alan dışında aşure yemek yasak”
şeklinde uyarıda bulunuldukları; TEM Şubesi'nde görevli olan bir sivil polis tarafından dövüldü
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Kaya'nın kaburga kemiklerinin kırıldığı ve hayati tehlikeyi
atlatamadığı belirtildi. (DİHA-28.03.04)

Yavuz Bilen (1975)
27 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yavuz Bilen, 24 Mart günü
deresinde kırmızı bir arabadaki kişilerin kendisine kimlik sorduklarını, kim olduklarını sorması üzerine, “kim
olduğumuzu şimdi görürsün” diyerek vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ve tekmeleyerek arabanın içerisine
yatırdıklarını, arabada üç kişinden birinin kumral saçlı, yapılı, bıyıksız, lacivert montlu olduğunu, kafasına bere
gibi bir şey geçirildiğini, kendisine sorulan bir arkadaşının Tunceli’li bir terörist olduğunun söyleyenek tehdit
edildiğini, 10 dakika boyunca arabada sorgulan

Mehmet Şirin Hatman
30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Şirin Hatman (1979), şu beyanlarda bulundu:
“Ben Dicle Haber Ajansı’nda muhabir
seçimler nedeni ile gün boyunca kameramla seçiml
açıklanmaya başlayınca çeşitli siyasi partilerin mensupları kutlama gösterileri yapmaya başladılar. Ben de bir
grup meslektaşım ile bu gösterileri takip ediyordum. Gece saat 23.00 sıralarında Yenişehir Pol
önünden yürüyerek geçen yaklaşık 20 kişilik bir grubu izliyorduk. Polis karakolunun hemen yanında bekleyen
30 kişilik sivil ve resmi polis, gruba kalas, cop ve zincirlerle müdahale etti. Bu arada basın mensuplarına da
saldırdılar. Yaklaşık 10 polis, çekim yaptığım için kalas ve zincirlerle bana vurmaya başladılar. 15
kadar beni yerde sürüklediler, bir yandan da beni tekme cop vb. şeylerle dövüyorlardı. Bir polis tabancasının
kabzası ile sırtıma vuruyordu. Bu arada aralarında bir poli
Ben güçlükle ellerinden kurtulup kaçtım ve Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Doktor, durumum ile ilgili bir
rapor düzenledi. Ancak raporun örneğini bana vermediler. Sol kolum, kırık nedeni ile alçıy
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18 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Resul Bozkuş, 16 Mart günü Koşuyolu parkında
Halepçe katliamının yıldönümü” nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldığını, açıklamadan sonra iki kişiyi
gözaltına alan polislere; “niye alıyorsunuz” diye sorduğunu, polislerin bunun üzerine kendisine yön
kalp hastasıyım, by pas geçirdim, bana karışmayın” demesine rağmen sivil ve resmi giyimli polislerin beline ve
başına şiddetli şekilde vurduklarını, daha sonra Ekinciler caddesine geçerken bayıldığını ve bir gün Dicle

tesi Hastanesi’nde tutulduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra evine giden Ali Kaz, gece saat 22:30 civarında
evden sigara almak için dışarı çıktığında Şahin marka kırmızı renkli bir otomobilin içinde bulunan ve kendilerini
polis olarak tanıtan iki kişinin, ellerindeki listeye bakarak kendilerini yanlarına çağırarak araçtan çıkardıkları
copla darp ettiklerini belirttiler. (İHD Adıyaman)

21 Mart günü Adana'nın Anadolu mahallesinde, Newroz kutlamaları yapan gruba müdahalenin ardından bir
kahvehaneye giren polis, müşterileri copladı. Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi, aldığı cop darbesi sonrası
hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş çaplı uygulama başlatan ve daha sonra Demir kıraathanesine gir
kullanarak müşterileri rastgele dövmeye başladı. Kafasına cop darbesi alan Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi,
fenalaşınca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. (DİHA-21.03.04)

26 Mart günü, Filiz adlı bir arkadaşı ile SHP broşürlerini dağıtan Bilal Memeli, yanlarına gelen sivil giyimli iki
kişinin, polis olduklarını belirterek, kimliklerini göstermediklerini, kendileri ile bir yere kısa bir süreliğine
gelmeleri gerektiği söylendikten ve yanındaki arkadaşının gitmesine izin verildikten sonra, bir sokağa
götürülerek siyah gri bir arabaya bindirildiğini, araçta bulunan kişilerin kendisine saldırdığını, kafasına poşet
geçirilerek bileklerinin kesildiğini, vücuduna işkence yapıldığını, kendisine “sen nereden geliyorsun, Irak’a,

iye’ye gittin mi?” gibi sorular sorulduğunu, bir süre sonra arabayla kafasına poşet geçirilmiş halde, eski
Hızarcılar çarşısında bir sokağa atıldığını belirtti. (İHD Adıyaman)

Abdulkadir Kaya
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük mahallesinde SP kadın kolları tarafından 27 Mart günü düzenlenen
“Aşure günü”nde görevli olan Mehmet Kaya ve kardeşi Abdulkadir Kaya, “Alan dışında aşure yemek yasak”
şeklinde uyarıda bulunuldukları; TEM Şubesi'nde görevli olan bir sivil polis tarafından dövüldü
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Kaya'nın kaburga kemiklerinin kırıldığı ve hayati tehlikeyi

28.03.04)

27 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yavuz Bilen, 24 Mart günü
deresinde kırmızı bir arabadaki kişilerin kendisine kimlik sorduklarını, kim olduklarını sorması üzerine, “kim
olduğumuzu şimdi görürsün” diyerek vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ve tekmeleyerek arabanın içerisine

ada üç kişinden birinin kumral saçlı, yapılı, bıyıksız, lacivert montlu olduğunu, kafasına bere
gibi bir şey geçirildiğini, kendisine sorulan bir arkadaşının Tunceli’li bir terörist olduğunun söyleyenek tehdit
edildiğini, 10 dakika boyunca arabada sorgulandığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Şirin Hatman (1979), şu beyanlarda bulundu:
“Ben Dicle Haber Ajansı’nda muhabir-kameraman olarak görev yapmaktayım. 28 Mart günü yapılan mahalli
seçimler nedeni ile gün boyunca kameramla seçimleri takip ettim. Akşam saatlerinde seçim sonuçları
açıklanmaya başlayınca çeşitli siyasi partilerin mensupları kutlama gösterileri yapmaya başladılar. Ben de bir
grup meslektaşım ile bu gösterileri takip ediyordum. Gece saat 23.00 sıralarında Yenişehir Pol
önünden yürüyerek geçen yaklaşık 20 kişilik bir grubu izliyorduk. Polis karakolunun hemen yanında bekleyen
30 kişilik sivil ve resmi polis, gruba kalas, cop ve zincirlerle müdahale etti. Bu arada basın mensuplarına da

polis, çekim yaptığım için kalas ve zincirlerle bana vurmaya başladılar. 15
kadar beni yerde sürüklediler, bir yandan da beni tekme cop vb. şeylerle dövüyorlardı. Bir polis tabancasının
kabzası ile sırtıma vuruyordu. Bu arada aralarında bir polis yere attığı kameramı tekmelerle paramparça etti.
Ben güçlükle ellerinden kurtulup kaçtım ve Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Doktor, durumum ile ilgili bir
rapor düzenledi. Ancak raporun örneğini bana vermediler. Sol kolum, kırık nedeni ile alçıy
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a Resul Bozkuş, 16 Mart günü Koşuyolu parkında
Halepçe katliamının yıldönümü” nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldığını, açıklamadan sonra iki kişiyi
gözaltına alan polislere; “niye alıyorsunuz” diye sorduğunu, polislerin bunun üzerine kendisine yöneldiğini, “ben
kalp hastasıyım, by pas geçirdim, bana karışmayın” demesine rağmen sivil ve resmi giyimli polislerin beline ve
başına şiddetli şekilde vurduklarını, daha sonra Ekinciler caddesine geçerken bayıldığını ve bir gün Dicle

Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra evine giden Ali Kaz, gece saat 22:30 civarında
nde bulunan ve kendilerini

polis olarak tanıtan iki kişinin, ellerindeki listeye bakarak kendilerini yanlarına çağırarak araçtan çıkardıkları

oz kutlamaları yapan gruba müdahalenin ardından bir
kahvehaneye giren polis, müşterileri copladı. Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi, aldığı cop darbesi sonrası
hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş çaplı uygulama başlatan ve daha sonra Demir kıraathanesine giren polis, cop
kullanarak müşterileri rastgele dövmeye başladı. Kafasına cop darbesi alan Hakan Üçüncü (25) adlı bir kişi,

oşürlerini dağıtan Bilal Memeli, yanlarına gelen sivil giyimli iki
kişinin, polis olduklarını belirterek, kimliklerini göstermediklerini, kendileri ile bir yere kısa bir süreliğine

rildikten sonra, bir sokağa
götürülerek siyah gri bir arabaya bindirildiğini, araçta bulunan kişilerin kendisine saldırdığını, kafasına poşet
geçirilerek bileklerinin kesildiğini, vücuduna işkence yapıldığını, kendisine “sen nereden geliyorsun, Irak’a,

iye’ye gittin mi?” gibi sorular sorulduğunu, bir süre sonra arabayla kafasına poşet geçirilmiş halde, eski

esinde SP kadın kolları tarafından 27 Mart günü düzenlenen
“Aşure günü”nde görevli olan Mehmet Kaya ve kardeşi Abdulkadir Kaya, “Alan dışında aşure yemek yasak”
şeklinde uyarıda bulunuldukları; TEM Şubesi'nde görevli olan bir sivil polis tarafından dövüldüler. Gaziantep
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Kaya'nın kaburga kemiklerinin kırıldığı ve hayati tehlikeyi

27 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yavuz Bilen, 24 Mart günü İçerenköy Çamaşır
deresinde kırmızı bir arabadaki kişilerin kendisine kimlik sorduklarını, kim olduklarını sorması üzerine, “kim
olduğumuzu şimdi görürsün” diyerek vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ve tekmeleyerek arabanın içerisine

ada üç kişinden birinin kumral saçlı, yapılı, bıyıksız, lacivert montlu olduğunu, kafasına bere
gibi bir şey geçirildiğini, kendisine sorulan bir arkadaşının Tunceli’li bir terörist olduğunun söyleyenek tehdit

dığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Şirin Hatman (1979), şu beyanlarda bulundu:
kameraman olarak görev yapmaktayım. 28 Mart günü yapılan mahalli

eri takip ettim. Akşam saatlerinde seçim sonuçları
açıklanmaya başlayınca çeşitli siyasi partilerin mensupları kutlama gösterileri yapmaya başladılar. Ben de bir
grup meslektaşım ile bu gösterileri takip ediyordum. Gece saat 23.00 sıralarında Yenişehir Polis Karakolu
önünden yürüyerek geçen yaklaşık 20 kişilik bir grubu izliyorduk. Polis karakolunun hemen yanında bekleyen
30 kişilik sivil ve resmi polis, gruba kalas, cop ve zincirlerle müdahale etti. Bu arada basın mensuplarına da

polis, çekim yaptığım için kalas ve zincirlerle bana vurmaya başladılar. 15-20 metre
kadar beni yerde sürüklediler, bir yandan da beni tekme cop vb. şeylerle dövüyorlardı. Bir polis tabancasının

s yere attığı kameramı tekmelerle paramparça etti.
Ben güçlükle ellerinden kurtulup kaçtım ve Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Doktor, durumum ile ilgili bir
rapor düzenledi. Ancak raporun örneğini bana vermediler. Sol kolum, kırık nedeni ile alçıya alındı. Ayrıca
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polisler hastanede ifademi aldılar. Vücudum şu anda yara bere içindedir. Olay, gece saatlerinde meydana geldiği
için ortalık karanlıktı, ayrıca sürekli yüzümü ve kafamı koruma çabası içinde olduğum için beni döven ve
kameramı parçalayan polisleri tanıyamadım. Kameram şu anda paramparça olmuş ve kullanılmaz durumdadır.”
(İHD Diyarbakır)

İclal Güçlü (1984), Mesut Yılmaz (1986) , İlknur Özden (1983)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 29
Mart günü, yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayı’na gittiklerini, saat 22.30 sularında,
sonuçları öğrendikten sonra eve gitmek isterken burada bulunan kitleye resmi ve sivil giyimli gü
kuvvetlerinin hiçbir uyarı yapmadan cop, kalas ve zincirlerle saldırdığını, saldırı sonucu vücutlarında oluşan
izlere ilişkin rapor aldıklarını beyan ettiler. (İHD Diyarbakır)

Bayire Karataş (1981)
30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bu
Haber Ajansı’nda muhabir-kameraman olarak görev yapmaktayım. 28 Mart günü yapılan mahalli seçimler
nedeni ile Diyarbakır Adliyesi önünde ve kentin çeşitli yerlerinde oluşan kalabalığı izlemek üzere, ad
bulunuyordum. Daha sonra gece saat 23.30 sıralarında adliyenin önünden ayrılıp, büromuzun bulunduğu Ofis
semtine doğru yürüyordum. Bu sırada Defterdarlık binasının hemen önünde bir kişinin polisler tarafından
dövüldüğünü gördüm. Hemen elimdek
ben çekim yaptığım sırada kameraya vurdu. Kameranın vizörü gözüme geldi. Ben gözümün acısı ile uğraşırken
bir polis gelip; “çabuk buradan git yoksa arada kalırsın” dedi. Ben daha ayrı
bana vurmaya ve saçımı çekmeye başladı. Ben basın kartımı gösterip, gazeteci olduğumu söyleyince bana daha
da vurmaya başladılar. Bu sırada polislerden biri elimdeki kamerayı istedi. Ben de vermeyeceğimi söyleyince,
kamerayı tutup almak istedi. Ben de vermemek için direndim. Bunun üzerine çok sayıda polis üstüme çullanıp
bana tekme tokat vurdular ve saçımı çektiler. Elimdeki kamerayı da aldılar. Ben kameramı geri istedim. Bu
sırada arkadan sanırım tekme ile bana vurdula
ayrıldılar. Ben de oradan geçen bir araca binip ajansın bürosuna gittim. Oradan da arkadaşlarım ile birlikte
Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Gerekli tedavim yapıldıktan sonra polisl
rapor düzenledi. Ancak rapor sureti bana verilmediği için içeriğinden haberim yoktur. Maruz kaldığım işkence
nedeni ile vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Ayrıca vücudumda yaygın bir şekilde ağrılar
bulunmaktadır. Olay, gece meydana geldiği için, beni döven polislerin yüzünü net bir şekilde seçemedim. Olayın
gerçekleştiği yer ile Yenişehir Polis Karakolu arasında birkaç metre mesafe olduğunu da belirtmem gerekir.
Kameram da halen kayıptır ve ne olduğunu bi
Diyarbakır)

Selahattin Ilgaz
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Ilgaz; 5 Nisan günü Ege Ünive
(AKM) salonunda gerçekleşen NATO konulu paneli protesto etmek amacıyla AKM’ye doğru yürüdükleri
esnada, Çevik Kuvvet polisleri tarafından kendilerine müdahale edildiğini, polislerin başına telsizle vurduğunu,
ardından da tekme tokat dövüldüğünü, aldığı şiddetli d
Baş dönmesi ve mide bulantısı geçiren
kafasına 4 dikiş atıldığını, gözünün alt kısmında ve
ekimoz meydana gelmiş olduğunu ve bundan dolayı Adli Tıp Kurumu’nun, 5 gün
belirtti. (İHD İzmir)

Suna Koç ve Ata Çavlı ve Ozan Can Şahin (1983)
İHD İzmir şubesine yaptıkları başvuruda Koç (1982), Şahin (
AKM salonunda NATO ile ilgili yapılan paneli protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına
katıldıklarını, AKM önünde sivil ve çevik kuvvet polislerinin saldırısı sonucu; başlarından ve vücutlarının çeş
yerlerinden yaralandıklarını belirttiler.

Yılmaz Göktepe
Tunceli'de inşaat işçiliği yapan Yılmaz Göktepe (21), 8 Nisan günü kent merkezinden evine giderken, polis ya da
JİTEM görevlileri olduğunu iddia ettiği 5 kişi tarafından bir araca bindirilerek
civarında dövüldüğünü belirtti. Tunceli Devlet Hastanesi'nden 8 günlük "iş göremez raporu" alan Göktepe,
Bankası önünde Toros marka bir otomobilden 'Ulaş' diyerek çağrıldığını, kimlikteki isminin Yılmaz olmasına
rağmen kendisinin 'Ulaş' olarak tanındığını, aracın yanına gittiğinde ön tarafta oturan kişinin
bahçesi açmayı düşünüyoruz, sen demir işinden anlıyorsun, soğuk demirciye ihtiyacımız var, gidip çay
bahçesine bir bakalım” dediğini, işi kabul ettiğini ancak a
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polisler hastanede ifademi aldılar. Vücudum şu anda yara bere içindedir. Olay, gece saatlerinde meydana geldiği
için ortalık karanlıktı, ayrıca sürekli yüzümü ve kafamı koruma çabası içinde olduğum için beni döven ve

olisleri tanıyamadım. Kameram şu anda paramparça olmuş ve kullanılmaz durumdadır.”

İclal Güçlü (1984), Mesut Yılmaz (1986) , İlknur Özden (1983) ve Mehmet Zeki Adıyaman (1984)
Yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 29-30 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 28
Mart günü, yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayı’na gittiklerini, saat 22.30 sularında,
sonuçları öğrendikten sonra eve gitmek isterken burada bulunan kitleye resmi ve sivil giyimli gü
kuvvetlerinin hiçbir uyarı yapmadan cop, kalas ve zincirlerle saldırdığını, saldırı sonucu vücutlarında oluşan
izlere ilişkin rapor aldıklarını beyan ettiler. (İHD Diyarbakır)

30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Bayire Karataş şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle
kameraman olarak görev yapmaktayım. 28 Mart günü yapılan mahalli seçimler

nedeni ile Diyarbakır Adliyesi önünde ve kentin çeşitli yerlerinde oluşan kalabalığı izlemek üzere, ad
bulunuyordum. Daha sonra gece saat 23.30 sıralarında adliyenin önünden ayrılıp, büromuzun bulunduğu Ofis
semtine doğru yürüyordum. Bu sırada Defterdarlık binasının hemen önünde bir kişinin polisler tarafından
dövüldüğünü gördüm. Hemen elimdeki kamera ile çekimlere başladım. Polisler çekim yaptığımı görünce biri,
ben çekim yaptığım sırada kameraya vurdu. Kameranın vizörü gözüme geldi. Ben gözümün acısı ile uğraşırken
bir polis gelip; “çabuk buradan git yoksa arada kalırsın” dedi. Ben daha ayrılmaya fırsat bulamadan, birkaç polis
bana vurmaya ve saçımı çekmeye başladı. Ben basın kartımı gösterip, gazeteci olduğumu söyleyince bana daha
da vurmaya başladılar. Bu sırada polislerden biri elimdeki kamerayı istedi. Ben de vermeyeceğimi söyleyince,

erayı tutup almak istedi. Ben de vermemek için direndim. Bunun üzerine çok sayıda polis üstüme çullanıp
bana tekme tokat vurdular ve saçımı çektiler. Elimdeki kamerayı da aldılar. Ben kameramı geri istedim. Bu
sırada arkadan sanırım tekme ile bana vurdular, ben yere düştüm. Bana, “seni kızlığına bağışlıyoruz” dediler ve
ayrıldılar. Ben de oradan geçen bir araca binip ajansın bürosuna gittim. Oradan da arkadaşlarım ile birlikte
Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Gerekli tedavim yapıldıktan sonra polislerce ifadem alındı ve doktor bir
rapor düzenledi. Ancak rapor sureti bana verilmediği için içeriğinden haberim yoktur. Maruz kaldığım işkence
nedeni ile vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Ayrıca vücudumda yaygın bir şekilde ağrılar

maktadır. Olay, gece meydana geldiği için, beni döven polislerin yüzünü net bir şekilde seçemedim. Olayın
gerçekleştiği yer ile Yenişehir Polis Karakolu arasında birkaç metre mesafe olduğunu da belirtmem gerekir.
Kameram da halen kayıptır ve ne olduğunu bilmiyorum. Kameramın çalınmasından da şikayetçiyim.”

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Ilgaz; 5 Nisan günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
alonunda gerçekleşen NATO konulu paneli protesto etmek amacıyla AKM’ye doğru yürüdükleri

uvvet polisleri tarafından kendilerine müdahale edildiğini, polislerin başına telsizle vurduğunu,
ardından da tekme tokat dövüldüğünü, aldığı şiddetli darbelerden dolayı bayılarak yere düştüğünü beyan etti.
ş dönmesi ve mide bulantısı geçiren Ilgaz, kaldırıldığı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalede ,

ıldığını, gözünün alt kısmında ve yanağının sol tarafından ödem, sağ baca
ekimoz meydana gelmiş olduğunu ve bundan dolayı Adli Tıp Kurumu’nun, 5 günlük iş göremez raporu verdiğini

Suna Koç ve Ata Çavlı ve Ozan Can Şahin (1983)
başvuruda Koç (1982), Şahin (1983) ve Çavlı; 5 Nisan günü Ege Üniversitesi

NATO ile ilgili yapılan paneli protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına
katıldıklarını, AKM önünde sivil ve çevik kuvvet polislerinin saldırısı sonucu; başlarından ve vücutlarının çeş
yerlerinden yaralandıklarını belirttiler.

Tunceli'de inşaat işçiliği yapan Yılmaz Göktepe (21), 8 Nisan günü kent merkezinden evine giderken, polis ya da
JİTEM görevlileri olduğunu iddia ettiği 5 kişi tarafından bir araca bindirilerek, götürüldüğü "Mıske Sax"
civarında dövüldüğünü belirtti. Tunceli Devlet Hastanesi'nden 8 günlük "iş göremez raporu" alan Göktepe,
Bankası önünde Toros marka bir otomobilden 'Ulaş' diyerek çağrıldığını, kimlikteki isminin Yılmaz olmasına

'Ulaş' olarak tanındığını, aracın yanına gittiğinde ön tarafta oturan kişinin
bahçesi açmayı düşünüyoruz, sen demir işinden anlıyorsun, soğuk demirciye ihtiyacımız var, gidip çay
bahçesine bir bakalım” dediğini, işi kabul ettiğini ancak akşam geç saat oldugu için kendilerine “Adresi verin
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polisler hastanede ifademi aldılar. Vücudum şu anda yara bere içindedir. Olay, gece saatlerinde meydana geldiği
için ortalık karanlıktı, ayrıca sürekli yüzümü ve kafamı koruma çabası içinde olduğum için beni döven ve

olisleri tanıyamadım. Kameram şu anda paramparça olmuş ve kullanılmaz durumdadır.”

Mehmet Zeki Adıyaman (1984)
Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 28

Mart günü, yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayı’na gittiklerini, saat 22.30 sularında,
sonuçları öğrendikten sonra eve gitmek isterken burada bulunan kitleye resmi ve sivil giyimli güvenlik
kuvvetlerinin hiçbir uyarı yapmadan cop, kalas ve zincirlerle saldırdığını, saldırı sonucu vücutlarında oluşan

lunan Bayire Karataş şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle
kameraman olarak görev yapmaktayım. 28 Mart günü yapılan mahalli seçimler

nedeni ile Diyarbakır Adliyesi önünde ve kentin çeşitli yerlerinde oluşan kalabalığı izlemek üzere, adliye önünde
bulunuyordum. Daha sonra gece saat 23.30 sıralarında adliyenin önünden ayrılıp, büromuzun bulunduğu Ofis
semtine doğru yürüyordum. Bu sırada Defterdarlık binasının hemen önünde bir kişinin polisler tarafından

i kamera ile çekimlere başladım. Polisler çekim yaptığımı görünce biri,
ben çekim yaptığım sırada kameraya vurdu. Kameranın vizörü gözüme geldi. Ben gözümün acısı ile uğraşırken

lmaya fırsat bulamadan, birkaç polis
bana vurmaya ve saçımı çekmeye başladı. Ben basın kartımı gösterip, gazeteci olduğumu söyleyince bana daha
da vurmaya başladılar. Bu sırada polislerden biri elimdeki kamerayı istedi. Ben de vermeyeceğimi söyleyince,

erayı tutup almak istedi. Ben de vermemek için direndim. Bunun üzerine çok sayıda polis üstüme çullanıp
bana tekme tokat vurdular ve saçımı çektiler. Elimdeki kamerayı da aldılar. Ben kameramı geri istedim. Bu

r, ben yere düştüm. Bana, “seni kızlığına bağışlıyoruz” dediler ve
ayrıldılar. Ben de oradan geçen bir araca binip ajansın bürosuna gittim. Oradan da arkadaşlarım ile birlikte

erce ifadem alındı ve doktor bir
rapor düzenledi. Ancak rapor sureti bana verilmediği için içeriğinden haberim yoktur. Maruz kaldığım işkence
nedeni ile vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Ayrıca vücudumda yaygın bir şekilde ağrılar

maktadır. Olay, gece meydana geldiği için, beni döven polislerin yüzünü net bir şekilde seçemedim. Olayın
gerçekleştiği yer ile Yenişehir Polis Karakolu arasında birkaç metre mesafe olduğunu da belirtmem gerekir.

lmiyorum. Kameramın çalınmasından da şikayetçiyim.” (İHD

rsitesi Atatürk Kültür Merkezi
alonunda gerçekleşen NATO konulu paneli protesto etmek amacıyla AKM’ye doğru yürüdükleri

uvvet polisleri tarafından kendilerine müdahale edildiğini, polislerin başına telsizle vurduğunu,
arbelerden dolayı bayılarak yere düştüğünü beyan etti.

Ilgaz, kaldırıldığı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalede ,
yanağının sol tarafından ödem, sağ bacağının diz kapağında

iş göremez raporu verdiğini

1983) ve Çavlı; 5 Nisan günü Ege Üniversitesi
NATO ile ilgili yapılan paneli protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına

katıldıklarını, AKM önünde sivil ve çevik kuvvet polislerinin saldırısı sonucu; başlarından ve vücutlarının çeşitli

Tunceli'de inşaat işçiliği yapan Yılmaz Göktepe (21), 8 Nisan günü kent merkezinden evine giderken, polis ya da
, götürüldüğü "Mıske Sax"

civarında dövüldüğünü belirtti. Tunceli Devlet Hastanesi'nden 8 günlük "iş göremez raporu" alan Göktepe, İş
Bankası önünde Toros marka bir otomobilden 'Ulaş' diyerek çağrıldığını, kimlikteki isminin Yılmaz olmasına

'Ulaş' olarak tanındığını, aracın yanına gittiğinde ön tarafta oturan kişinin, “Biz bir çay
bahçesi açmayı düşünüyoruz, sen demir işinden anlıyorsun, soğuk demirciye ihtiyacımız var, gidip çay

kşam geç saat oldugu için kendilerine “Adresi verin
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yarın geleyim” dediğini, ısrar üzerine kendisinin de ön tarafa oturduğunu, Mıske Sax civarında arabadan
indiklerini ve yolun alt tarafında bulunan Munzur Nehri'ne yakın bir yere geldiklerini, aniden arkad
gelenlerden birinin tekme vurduğunu ve yere düştüğünü, sonra diğerlerinin de vurmaya başladığını, sadece
tekme ile saldırdıklarını, bu sırada “Benim suçum ne, niye vuruyorsunuz?” demesi üzerine, “Sen suçunu
biliyorsun” dediklerini, kendisine “Seni bir d
tekmeledikten sonra araçla uzaklaştıklarını, kendisinin 2 saat yürüyerek eve ulaştığını belirtti.

Ferhan Abdik
12 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ferhan Abdik (1981) şu
2004 tarihinde gece saat 24.00 sularında Beyoğlu
transit araba yanıma geldi. İçerisindeki üç yıldızlı komiser mideme vurarak, bir daha buraya gelme, “...tir git”
dedi. Daha önce de gelir ve beni kovardı, bu nedenle kendisini tanıdım. 11 Nisan günü, Zambak sokağa, gece
midye satmaya çıktım. Söz konusu polis gelerek, beni arabaya bindirdi. Sokak arasına götürüp; tekme
dövdüler. Gözüm morardı. Beni yok edeceklerini, kaybede
yaparız” dediler. 5 polistiler. Birisi daha önceden de tanıdığım komiserdi. Polislerden şikayetçiyim”.

3 polis memuru
15 Nisan günü Ağrı’da, kurtuluş günü törenlerinde bir at
Valisi’nden azar işiten trafik şube m
bulunduğu 50 memuru toplayarak, küfür ve hakaretlerde bulundu.
şikayet dilekçesi veren 3 polis memurundan 2’si pasif göreve atanırken, 1 memur Diyadin ilçesine sürüldü.
Savcılık ise, açtığı soruşturma çerçevesinde mağdur polis memurlarının büyük bir bölümünü şahit olarak
dinleyecek.

Erdal Eraslan
Ülkede Özgür Gündem gazetesi Şanlıurfa
Bölgesi’nde, yanında duran araçtan çıkan 4 polis tarafından dövüldüğünü ve kimliğine el konulduğunu belirtti.

Elizabeth Brunnner
19 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Elizabeth
“Avustralyalı, İLPS (Halkların Uluslararası
Sendikası’nda düzenlenen bir panele katılmak için Cevizlibağ Topkapı’dan, 11.20’de otobüse bindim.
Otobüsteyken yanımda duran iki kişi vardı.
bıyıklı, 40-45 yaşlarında, yeşil kahverengi kareli ceketi vardı.
orta yaşlarda ve siyah saçlıydı. Tuzla köp
beni çekmeye başladılar, “sen nereye gidiyorsun “
diye sorduğumda, biz senin panele gittiğini biliyoruz dediler. Arka tarafımda
ettim. Bindiğim minibüsün şoförü inerek, müdahale etti. “Ne yapıyorsunuz ? Ne yaptı ki bu şekilde
davranıyorsunuz” diye sorduğunda,“sen kendi işine bak” deyip, azarladılar. Beni zorlayarak arabaya çektiler. Bu
esnada kafamı çarptım ve başım dönmeye başladı. Bu taksi, fark ettiğim kadarıyla beyazdı. Araba içinde
tahminen dört kişiydiler, kafamı sürekli aşağıya doğru bastırıyorlardı. Bir süre sonra da gözlerimi bağladılar.
Arabanın içersinde telsiz sesleri ve konuşmalar vard
konuşma hatırlamıyorum. Vücuduma, göğüslerime ve bacaklarıma dokunuyorlardı. Çok uzun bir süre gittik. Ne
kadar ve nereye gittiğimizi göremiyordum; sonra araba durdu ve beni arabadan çıkarttılar. Kollarımı
tutuyorlardı. Dizlerimin üzerine çökerttiler. Gözlerim hala bağlıydı. Burada bir çok şey sorarak, adeta bir
sorgulama yaptılar. Başıma bir silah dayadılar. Ajanlık teklif edip;
“son kez soruyoruz, ya teklifimizi kabul edeceksin ya da öleceksin şimdi” dediler. Kollarımı sıyırdılar ve 10
yerden sigara söndürdüler. Yanan sigarayı sürekli koluma basıyorlar ve “kabul ediyor musun, etmiyor musun”
şeklinde soruyorlardı. Boynuma silah kabzası olduğunu sandığı
duruma geldim. Bir araba sesi duydum. Beni ezeceklerini sandım. Sonra bir sessizlik oldu. Yarım saat kadar bu
şekilde kaldıktan sonra gözlerimdeki bağı açtım. Kimseler yoktu. Bulunduğum yer koskocaman bir ye
bir piknik alanı gibiydi. Tek tük ağaçlar vardı. Yerler kırmızı tür bir topraktı; uzun süre yürüyerek bir yerleşim
alanına çıktım ve minibüse binerek evime döndüm.
ayrıca emniyet mensubu olduğunu tahmin ettiğim şahısların tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapı
vücudumdaki işkence izlerinin tespiti için adli tıba sevkimin gerçekleştirilmesi için yardım talep ediyorum.”

Orhan Soylu
19 Nisan günü İHD Adana şubesine
saatlerinde, Yüreğir semtinde bir arkadaşına giderken sivil polisler tarafından zorla arabaya bindirilerek boş bir
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yarın geleyim” dediğini, ısrar üzerine kendisinin de ön tarafa oturduğunu, Mıske Sax civarında arabadan
indiklerini ve yolun alt tarafında bulunan Munzur Nehri'ne yakın bir yere geldiklerini, aniden arkad
gelenlerden birinin tekme vurduğunu ve yere düştüğünü, sonra diğerlerinin de vurmaya başladığını, sadece

sırada “Benim suçum ne, niye vuruyorsunuz?” demesi üzerine, “Sen suçunu
biliyorsun” dediklerini, kendisine “Seni bir dahaki sefere öldüreceğiz” dediklerini, yaklaşık bir saat boyunca
tekmeledikten sonra araçla uzaklaştıklarını, kendisinin 2 saat yürüyerek eve ulaştığını belirtti.

12 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ferhan Abdik (1981) şu beyanda bulundu: “10 Nisan
2004 tarihinde gece saat 24.00 sularında Beyoğlu-Zambak sokakta midye satıyordum. 86165 plaka numaralı
transit araba yanıma geldi. İçerisindeki üç yıldızlı komiser mideme vurarak, bir daha buraya gelme, “...tir git”

de gelir ve beni kovardı, bu nedenle kendisini tanıdım. 11 Nisan günü, Zambak sokağa, gece
midye satmaya çıktım. Söz konusu polis gelerek, beni arabaya bindirdi. Sokak arasına götürüp; tekme
dövdüler. Gözüm morardı. Beni yok edeceklerini, kaybedeceklerini söylediler, “seni bir daha görürsek oğlan
yaparız” dediler. 5 polistiler. Birisi daha önceden de tanıdığım komiserdi. Polislerden şikayetçiyim”.

kurtuluş günü törenlerinde bir at arabasının tören alanına gir
müdürü Ertan Özkal, törene alanında görevli ve kadın polis

bulunduğu 50 memuru toplayarak, küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na
3 polis memurundan 2’si pasif göreve atanırken, 1 memur Diyadin ilçesine sürüldü.

Savcılık ise, açtığı soruşturma çerçevesinde mağdur polis memurlarının büyük bir bölümünü şahit olarak

azetesi Şanlıurfa dağıtımcısı Erdal Eraslan, 17 Nisan günü Organize Sanayi
yanında duran araçtan çıkan 4 polis tarafından dövüldüğünü ve kimliğine el konulduğunu belirtti.

19 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Elizabeth Brunnner (1976)
luslararası Mücadele Ligi) aktivistiyim. 18 Nisan günü, Tuzla

nda düzenlenen bir panele katılmak için Cevizlibağ Topkapı’dan, 11.20’de otobüse bindim.
yanımda duran iki kişi vardı. Görsem birisini mutlaka tanırım; beyaz saçlı, beyaz

45 yaşlarında, yeşil kahverengi kareli ceketi vardı. Gözlükleri kalın camlıydı. Öbürü; daha uzun boylu
orta yaşlarda ve siyah saçlıydı. Tuzla köprüsünde indim. Minibüse (Aydınlıköy dolmuşu) binecektim ki arkadan
beni çekmeye başladılar, “sen nereye gidiyorsun “ diyerek, çekiştiriyorlardı. Ben, “kimsiniz, ne istiyorsunuz”
diye sorduğumda, biz senin panele gittiğini biliyoruz dediler. Arka tarafımda bir beyaz taksinin durduğunu fark
ettim. Bindiğim minibüsün şoförü inerek, müdahale etti. “Ne yapıyorsunuz ? Ne yaptı ki bu şekilde
davranıyorsunuz” diye sorduğunda,“sen kendi işine bak” deyip, azarladılar. Beni zorlayarak arabaya çektiler. Bu

mı çarptım ve başım dönmeye başladı. Bu taksi, fark ettiğim kadarıyla beyazdı. Araba içinde
tahminen dört kişiydiler, kafamı sürekli aşağıya doğru bastırıyorlardı. Bir süre sonra da gözlerimi bağladılar.
Arabanın içersinde telsiz sesleri ve konuşmalar vardı. “Orda mı” diye sorulduğunu duydum; başkaca bir
konuşma hatırlamıyorum. Vücuduma, göğüslerime ve bacaklarıma dokunuyorlardı. Çok uzun bir süre gittik. Ne
kadar ve nereye gittiğimizi göremiyordum; sonra araba durdu ve beni arabadan çıkarttılar. Kollarımı

Dizlerimin üzerine çökerttiler. Gözlerim hala bağlıydı. Burada bir çok şey sorarak, adeta bir
Başıma bir silah dayadılar. Ajanlık teklif edip; ölümle tehdit ettiler. Silahı kafamda tutarken,

teklifimizi kabul edeceksin ya da öleceksin şimdi” dediler. Kollarımı sıyırdılar ve 10
yerden sigara söndürdüler. Yanan sigarayı sürekli koluma basıyorlar ve “kabul ediyor musun, etmiyor musun”
şeklinde soruyorlardı. Boynuma silah kabzası olduğunu sandığım ağır bir cisimle vurdular; ben yarı baygın bir
duruma geldim. Bir araba sesi duydum. Beni ezeceklerini sandım. Sonra bir sessizlik oldu. Yarım saat kadar bu
şekilde kaldıktan sonra gözlerimdeki bağı açtım. Kimseler yoktu. Bulunduğum yer koskocaman bir ye
bir piknik alanı gibiydi. Tek tük ağaçlar vardı. Yerler kırmızı tür bir topraktı; uzun süre yürüyerek bir yerleşim
alanına çıktım ve minibüse binerek evime döndüm. Bana işkence eden ve bazılarını görsem tanıyabileceğim,

lduğunu tahmin ettiğim şahısların tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapı
vücudumdaki işkence izlerinin tespiti için adli tıba sevkimin gerçekleştirilmesi için yardım talep ediyorum.”

19 Nisan günü İHD Adana şubesine başvuran Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Orhan Soylu;
saatlerinde, Yüreğir semtinde bir arkadaşına giderken sivil polisler tarafından zorla arabaya bindirilerek boş bir
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yarın geleyim” dediğini, ısrar üzerine kendisinin de ön tarafa oturduğunu, Mıske Sax civarında arabadan
indiklerini ve yolun alt tarafında bulunan Munzur Nehri'ne yakın bir yere geldiklerini, aniden arkadan
gelenlerden birinin tekme vurduğunu ve yere düştüğünü, sonra diğerlerinin de vurmaya başladığını, sadece

sırada “Benim suçum ne, niye vuruyorsunuz?” demesi üzerine, “Sen suçunu
ahaki sefere öldüreceğiz” dediklerini, yaklaşık bir saat boyunca

tekmeledikten sonra araçla uzaklaştıklarını, kendisinin 2 saat yürüyerek eve ulaştığını belirtti.

beyanda bulundu: “10 Nisan
Zambak sokakta midye satıyordum. 86165 plaka numaralı

transit araba yanıma geldi. İçerisindeki üç yıldızlı komiser mideme vurarak, bir daha buraya gelme, “...tir git”
de gelir ve beni kovardı, bu nedenle kendisini tanıdım. 11 Nisan günü, Zambak sokağa, gece

midye satmaya çıktım. Söz konusu polis gelerek, beni arabaya bindirdi. Sokak arasına götürüp; tekme-tokat
ceklerini söylediler, “seni bir daha görürsek oğlan

yaparız” dediler. 5 polistiler. Birisi daha önceden de tanıdığım komiserdi. Polislerden şikayetçiyim”.

arabasının tören alanına girmesi üzerine Ağrı
üdürü Ertan Özkal, törene alanında görevli ve kadın polislerin de aralarında

üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na
3 polis memurundan 2’si pasif göreve atanırken, 1 memur Diyadin ilçesine sürüldü.

Savcılık ise, açtığı soruşturma çerçevesinde mağdur polis memurlarının büyük bir bölümünü şahit olarak

dağıtımcısı Erdal Eraslan, 17 Nisan günü Organize Sanayi
yanında duran araçtan çıkan 4 polis tarafından dövüldüğünü ve kimliğine el konulduğunu belirtti.

(1976), şu beyanda bulundu:
aktivistiyim. 18 Nisan günü, Tuzla’da Deri-İş

nda düzenlenen bir panele katılmak için Cevizlibağ Topkapı’dan, 11.20’de otobüse bindim.
Görsem birisini mutlaka tanırım; beyaz saçlı, beyaz- siyah kırçıllı

özlükleri kalın camlıydı. Öbürü; daha uzun boylu
rüsünde indim. Minibüse (Aydınlıköy dolmuşu) binecektim ki arkadan

“kimsiniz, ne istiyorsunuz”
bir beyaz taksinin durduğunu fark

ettim. Bindiğim minibüsün şoförü inerek, müdahale etti. “Ne yapıyorsunuz ? Ne yaptı ki bu şekilde
davranıyorsunuz” diye sorduğunda,“sen kendi işine bak” deyip, azarladılar. Beni zorlayarak arabaya çektiler. Bu

mı çarptım ve başım dönmeye başladı. Bu taksi, fark ettiğim kadarıyla beyazdı. Araba içinde
tahminen dört kişiydiler, kafamı sürekli aşağıya doğru bastırıyorlardı. Bir süre sonra da gözlerimi bağladılar.

ı. “Orda mı” diye sorulduğunu duydum; başkaca bir
konuşma hatırlamıyorum. Vücuduma, göğüslerime ve bacaklarıma dokunuyorlardı. Çok uzun bir süre gittik. Ne
kadar ve nereye gittiğimizi göremiyordum; sonra araba durdu ve beni arabadan çıkarttılar. Kollarımı arkadan

Dizlerimin üzerine çökerttiler. Gözlerim hala bağlıydı. Burada bir çok şey sorarak, adeta bir
lümle tehdit ettiler. Silahı kafamda tutarken,

teklifimizi kabul edeceksin ya da öleceksin şimdi” dediler. Kollarımı sıyırdılar ve 10
yerden sigara söndürdüler. Yanan sigarayı sürekli koluma basıyorlar ve “kabul ediyor musun, etmiyor musun”

m ağır bir cisimle vurdular; ben yarı baygın bir
duruma geldim. Bir araba sesi duydum. Beni ezeceklerini sandım. Sonra bir sessizlik oldu. Yarım saat kadar bu
şekilde kaldıktan sonra gözlerimdeki bağı açtım. Kimseler yoktu. Bulunduğum yer koskocaman bir yerdi. Sanki
bir piknik alanı gibiydi. Tek tük ağaçlar vardı. Yerler kırmızı tür bir topraktı; uzun süre yürüyerek bir yerleşim

Bana işkence eden ve bazılarını görsem tanıyabileceğim,
lduğunu tahmin ettiğim şahısların tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve

vücudumdaki işkence izlerinin tespiti için adli tıba sevkimin gerçekleştirilmesi için yardım talep ediyorum.”

syalist Gençlik Derneği üyesi Orhan Soylu; aynı gün öğle
saatlerinde, Yüreğir semtinde bir arkadaşına giderken sivil polisler tarafından zorla arabaya bindirilerek boş bir
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araziye götürüldüğünü, orada ölümle tehdit edildiğini, ellerinde ve kollarında siga
bir daha gitmemesi ve bu işlerle uğraşmaması yönünde tehdit edildiğini belirtti.

Münür Yıldırım
21 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Münür Yıldırım (1983); 5 aydır ailevi sorunları
nedeniyle sokakta yaşadığını, 19 Nisan akşamı Divan otelinin arkasında uyuduğu sırada
onu kovaladığını, iki sivil, iki resmi polisin karşılarına çıktığını ve onlara sığınmak isterken coplandıklarını,
kaçıp hastaneye gittiğini, ve Şişli Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet Elmas
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Elmas (1982); 26 Nisan günü, siyasi partiler ve demokratik kitle
örgütleri tarafından, Alman Başkonsolosluğu önüne gidilerek siyah çelenk bırakılma etkinliğine katıldığını, basın
açıklamasının ardından sessizce dağıldıklarını;
tarafından önünün kesildiğini, araçtan inen yaklaşık 20 polisin hiçbir soru sormadan üzerine saldırdığını ve
dövüldüğünü, aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığını, polis aracına b
bahçesine polisler tarafından bırakıldığını belirtti. SSK
bir çok yerinde kırık saptandığını, ayrıca saldırı esnasında koluna ve ayağına darbeler aldığını ifade et

Mehmet Kanalp
SDP Bursa İl Başkanı Bülent Çalık, SDP üyesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kanalp'ın 1 Mayıs
günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını ve 1.5 saatlik işkenceden sonra boş bir araziye bırakıldığını belirtti.
Kanalp'ın öğrenci yurdunun bulunduğu Bursa Görükle'de ATM'den para çekmeye çalıştığı esnada bayıltılarak,
elleri, gözleri ve ağzı bağlanılarak kaçırıldığı, özel bir araçla Görükle içerisinde bir binaya götürüldüğü, burada
değişik hakaretlere, küfürlere, tehditlere ve şidd
defalarca kesildiği ifade edildi. Cep telefonu ile arkadaşlarına ulaşan Kanalp'i, SDP yöneticileri ve avukatlarının
bularak hastaneye kaldırdığı belirtilen açıklamada, kaçırılma olayının üniversite
bildirildiği halde, jandarmanın harekete geçmediği bildirildi. Bülent Çalık, Kanalp’ın görüşmelerinde kendisine
işkence yapanların, özellikle politik eğilimi ve Kürt kimliği üzerinde durduklarını ve bu konularda hakaret ve
küfürler ettiklerini ifade ettiğini, olayın olduğu gün kendisinin iki ülkücü tarafından tehdit edildiğini belirtti.

İsmail Koruk
3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Koruk; Çocuk Bürosunun önünden geçerken,
Büro yetkililerinin kendisini ismi ile çağırdıklarını, yanlarına gitmeyip kaçtığını; arkasından kovalayıp
yakaladıklarını ve büroya götürüp; karnına, göğsüne tekmelerle vurduklarını belirtti.

Kemal ve Hasan Yaradılmış ile Emre Camcı
Ankara'da, Kemal ve Hasan Yarad
gerekçesiyle başlayan tartışma sonrasında polislerce dövülerek hastanelik edildi.
Anafartalar Karakolu önünde yaşanan olayda, karakol önünden geçerken izmariti caddeye fırlatan Kema
Yaradılmış’a nöbetçi polis, “Niye atıyorsun, bunu burdan al” derken, “almam” cevabı üzerine “Almazsan sana
yediririm” diyerek küfretti. Polislerin üzerine yürümesi üzerine evine kaçan Yaratılmış’ı takip eden polis, Kemal
Yaratılmış ile evde bulunan kardeşi Hasan ve arkadaşı Emre Camcı’yı dövdüler. Mahalle halkının müdahalesi
üzerine polis havaya ateş açaraken, çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Emre Camcı 10, Hasan Yaratılmış ise 5 gün
alıkonuldular. 10 Mayıs günü çocuklar, polislerin şikâyeti nedeniyle savcılığa çıktı. B
çocukların dayak raporlarını, resimleri savcıya vermek istediğini, Savcının önce “mahkemeden sonra” diyerek
almadığını, ancak daha sonra kabul ettiğini belirtti. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ise şikâyetçi
aileyi suçladı. İlk saldıranın gençler olduğunu savunan Yılmaz sorularımızı şöyle yanıtladı: "Nöbetçi polise
birileri saldırırsa siz ne yaparsınız. Polis yasal savu
karakolda böyle şey yok, çünkü bu olayda saldırı söz konusu. Üzerinde üniforma olan birisine saldırırsan ne
olacak, karşılıklı bir şey. Üç memurumuz yaralandı; biri üç, biri beş, biri yedi gün rapo
şikâyetçiyiz. Aile bireylerinin sabıkası yok ama, o çevrede biliniyorlar. Dövüldüklerine ilişkin resim var
diyorsunuz. Herkes fotoğraf çektirip gösterebilir. Polis orada sadece zor kullanma yetkisini kullanmıştır. Her şey
yargıya intikal etti. Gençlerin, şikâyetçi olmamaları için gözaltına alındığı doğru değil, polise mukavemet suçu
için yapıldı. Kimseye kötü muamele edilmedi. Gençlerden birinin kolunun sarılı olduğu görülüyor; dayakla ilgisi
yok. Kolu daha önce kırıkmış, düşünce yine kırıl

Özcan Köse
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araziye götürüldüğünü, orada ölümle tehdit edildiğini, ellerinde ve kollarında sigara söndürüldüğünü,
bir daha gitmemesi ve bu işlerle uğraşmaması yönünde tehdit edildiğini belirtti.

21 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Münür Yıldırım (1983); 5 aydır ailevi sorunları
19 Nisan akşamı Divan otelinin arkasında uyuduğu sırada, birisinin bali içtiğini ve

iki resmi polisin karşılarına çıktığını ve onlara sığınmak isterken coplandıklarını,
kaçıp hastaneye gittiğini, ve Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğunu belirtti.

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Elmas (1982); 26 Nisan günü, siyasi partiler ve demokratik kitle
örgütleri tarafından, Alman Başkonsolosluğu önüne gidilerek siyah çelenk bırakılma etkinliğine katıldığını, basın

ağıldıklarını; DEÜ Rektörlüğü önünden geçtikleri sırada ise bir polis aracı
tarafından önünün kesildiğini, araçtan inen yaklaşık 20 polisin hiçbir soru sormadan üzerine saldırdığını ve
dövüldüğünü, aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığını, polis aracına bindirilerek Tepecik SSK Hastanesi’nin
bahçesine polisler tarafından bırakıldığını belirtti. SSK acil servisine giden Elmas, çekilen röntgende burnunun
bir çok yerinde kırık saptandığını, ayrıca saldırı esnasında koluna ve ayağına darbeler aldığını ifade et

SDP Bursa İl Başkanı Bülent Çalık, SDP üyesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kanalp'ın 1 Mayıs
günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını ve 1.5 saatlik işkenceden sonra boş bir araziye bırakıldığını belirtti.

i yurdunun bulunduğu Bursa Görükle'de ATM'den para çekmeye çalıştığı esnada bayıltılarak,
elleri, gözleri ve ağzı bağlanılarak kaçırıldığı, özel bir araçla Görükle içerisinde bir binaya götürüldüğü, burada
değişik hakaretlere, küfürlere, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı, körleşmiş bir metal cisimle kollarının
defalarca kesildiği ifade edildi. Cep telefonu ile arkadaşlarına ulaşan Kanalp'i, SDP yöneticileri ve avukatlarının
bularak hastaneye kaldırdığı belirtilen açıklamada, kaçırılma olayının üniversite bölgesinde görevli jandarmaya
bildirildiği halde, jandarmanın harekete geçmediği bildirildi. Bülent Çalık, Kanalp’ın görüşmelerinde kendisine
işkence yapanların, özellikle politik eğilimi ve Kürt kimliği üzerinde durduklarını ve bu konularda hakaret ve

ürler ettiklerini ifade ettiğini, olayın olduğu gün kendisinin iki ülkücü tarafından tehdit edildiğini belirtti.

3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Koruk; Çocuk Bürosunun önünden geçerken,
ni ismi ile çağırdıklarını, yanlarına gitmeyip kaçtığını; arkasından kovalayıp

yakaladıklarını ve büroya götürüp; karnına, göğsüne tekmelerle vurduklarını belirtti.

Kemal ve Hasan Yaradılmış ile Emre Camcı
dılmış kardeşler ile Emre Camcı “karakol önüne sigara izmariti” attıkları

gerekçesiyle başlayan tartışma sonrasında polislerce dövülerek hastanelik edildi. 9 Mayıs günü Ankara
yaşanan olayda, karakol önünden geçerken izmariti caddeye fırlatan Kema

“Niye atıyorsun, bunu burdan al” derken, “almam” cevabı üzerine “Almazsan sana
yediririm” diyerek küfretti. Polislerin üzerine yürümesi üzerine evine kaçan Yaratılmış’ı takip eden polis, Kemal

şi Hasan ve arkadaşı Emre Camcı’yı dövdüler. Mahalle halkının müdahalesi
üzerine polis havaya ateş açaraken, çocuklar hastaneye kaldırıldı. Sağ kolu alçıya alınan Kemal Yaradılmış 15,
Emre Camcı 10, Hasan Yaratılmış ise 5 günlük iş göremez raporu alırken, mağdurlar

uldular. 10 Mayıs günü çocuklar, polislerin şikâyeti nedeniyle savcılığa çıktı. Baba Namık Yarad
çocukların dayak raporlarını, resimleri savcıya vermek istediğini, Savcının önce “mahkemeden sonra” diyerek

cak daha sonra kabul ettiğini belirtti. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ise şikâyetçi
aileyi suçladı. İlk saldıranın gençler olduğunu savunan Yılmaz sorularımızı şöyle yanıtladı: "Nöbetçi polise
birileri saldırırsa siz ne yaparsınız. Polis yasal savunma aracı dışında başka araç kullanmamıştır. Niye diğer 46
karakolda böyle şey yok, çünkü bu olayda saldırı söz konusu. Üzerinde üniforma olan birisine saldırırsan ne
olacak, karşılıklı bir şey. Üç memurumuz yaralandı; biri üç, biri beş, biri yedi gün rapo
şikâyetçiyiz. Aile bireylerinin sabıkası yok ama, o çevrede biliniyorlar. Dövüldüklerine ilişkin resim var
diyorsunuz. Herkes fotoğraf çektirip gösterebilir. Polis orada sadece zor kullanma yetkisini kullanmıştır. Her şey

tti. Gençlerin, şikâyetçi olmamaları için gözaltına alındığı doğru değil, polise mukavemet suçu
için yapıldı. Kimseye kötü muamele edilmedi. Gençlerden birinin kolunun sarılı olduğu görülüyor; dayakla ilgisi
yok. Kolu daha önce kırıkmış, düşünce yine kırılmış."
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ra söndürüldüğünü, Derneğe

21 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Münür Yıldırım (1983); 5 aydır ailevi sorunları
birisinin bali içtiğini ve

iki resmi polisin karşılarına çıktığını ve onlara sığınmak isterken coplandıklarını,

İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Elmas (1982); 26 Nisan günü, siyasi partiler ve demokratik kitle
örgütleri tarafından, Alman Başkonsolosluğu önüne gidilerek siyah çelenk bırakılma etkinliğine katıldığını, basın

Rektörlüğü önünden geçtikleri sırada ise bir polis aracı
tarafından önünün kesildiğini, araçtan inen yaklaşık 20 polisin hiçbir soru sormadan üzerine saldırdığını ve

indirilerek Tepecik SSK Hastanesi’nin
ervisine giden Elmas, çekilen röntgende burnunun

bir çok yerinde kırık saptandığını, ayrıca saldırı esnasında koluna ve ayağına darbeler aldığını ifade etti.

SDP Bursa İl Başkanı Bülent Çalık, SDP üyesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kanalp'ın 1 Mayıs
günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını ve 1.5 saatlik işkenceden sonra boş bir araziye bırakıldığını belirtti.

i yurdunun bulunduğu Bursa Görükle'de ATM'den para çekmeye çalıştığı esnada bayıltılarak,
elleri, gözleri ve ağzı bağlanılarak kaçırıldığı, özel bir araçla Görükle içerisinde bir binaya götürüldüğü, burada

ete maruz kaldığı, körleşmiş bir metal cisimle kollarının
defalarca kesildiği ifade edildi. Cep telefonu ile arkadaşlarına ulaşan Kanalp'i, SDP yöneticileri ve avukatlarının

bölgesinde görevli jandarmaya
bildirildiği halde, jandarmanın harekete geçmediği bildirildi. Bülent Çalık, Kanalp’ın görüşmelerinde kendisine
işkence yapanların, özellikle politik eğilimi ve Kürt kimliği üzerinde durduklarını ve bu konularda hakaret ve

ürler ettiklerini ifade ettiğini, olayın olduğu gün kendisinin iki ülkücü tarafından tehdit edildiğini belirtti.

3 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İsmail Koruk; Çocuk Bürosunun önünden geçerken,
ni ismi ile çağırdıklarını, yanlarına gitmeyip kaçtığını; arkasından kovalayıp

e Emre Camcı “karakol önüne sigara izmariti” attıkları
9 Mayıs günü Ankara

yaşanan olayda, karakol önünden geçerken izmariti caddeye fırlatan Kemal
“Niye atıyorsun, bunu burdan al” derken, “almam” cevabı üzerine “Almazsan sana

yediririm” diyerek küfretti. Polislerin üzerine yürümesi üzerine evine kaçan Yaratılmış’ı takip eden polis, Kemal
şi Hasan ve arkadaşı Emre Camcı’yı dövdüler. Mahalle halkının müdahalesi

Sağ kolu alçıya alınan Kemal Yaradılmış 15,
mağdurlar gece karakolda

aba Namık Yaradılmış,
çocukların dayak raporlarını, resimleri savcıya vermek istediğini, Savcının önce “mahkemeden sonra” diyerek

cak daha sonra kabul ettiğini belirtti. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ise şikâyetçi
aileyi suçladı. İlk saldıranın gençler olduğunu savunan Yılmaz sorularımızı şöyle yanıtladı: "Nöbetçi polise

nma aracı dışında başka araç kullanmamıştır. Niye diğer 46
karakolda böyle şey yok, çünkü bu olayda saldırı söz konusu. Üzerinde üniforma olan birisine saldırırsan ne
olacak, karşılıklı bir şey. Üç memurumuz yaralandı; biri üç, biri beş, biri yedi gün rapor aldı. Asıl biz
şikâyetçiyiz. Aile bireylerinin sabıkası yok ama, o çevrede biliniyorlar. Dövüldüklerine ilişkin resim var
diyorsunuz. Herkes fotoğraf çektirip gösterebilir. Polis orada sadece zor kullanma yetkisini kullanmıştır. Her şey

tti. Gençlerin, şikâyetçi olmamaları için gözaltına alındığı doğru değil, polise mukavemet suçu
için yapıldı. Kimseye kötü muamele edilmedi. Gençlerden birinin kolunun sarılı olduğu görülüyor; dayakla ilgisi
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17 Mayıs günü İstanbul’da, durakta otobüs bekleyen alkollü Özcan Köse (20), yanına yaklaşan 34 A 89263
plakalı ekip otosundaki polisler ile kimlik gösterme nedeni ile çıkan tartışma sonrası gözaltına alınmak istendi.
Araca binmemek için direnen ve küfür eden Köse, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülüp sopayla dövüldükten
sonra Şişli Polis Merkezi’ne teslim edildi. Savcılıkça serbest bırakılan Köse, 7 günlük rapor aldı. (Birgün
2004.05.18)

Çetin Poyraz
Çetin Poyraz, 18 Mayıs günü İHD İst
Mayıs günü ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde katıldığım basın açıklaması dönüş
Gümüşsuyu caddesinden büroma giderken, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu önündeki ku
polis, kulübeden çıkarak basın açıklamasında kullandığımız katlama dövizleri sırtımda taşıyamayacağımı
söyledi. ‘Büroma gidiyorum, basın açıklamasından dönüyorum’ dememe kalmadan, beni yumruklamaya başladı;
omuzuma, yüzüme, kafama ve gözüme
uygulamanın suç olduğunu düşünüyorum. Beni döven polislerden birinin yaka numarası: 34.38.85’tir ve bu
polislerden davacıyım”.

Sıdıka Erbey ve Suphiye Erbey
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyüne 18 Mayıs günü giden Güçlükonak İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Mehmet Erbey'e ait eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Mehmet Erbey'in evde
olmaması nedeniyle kapıyı açmak istemeyen
zorlayarak içeri girdi. Sıdıka Erbey, "Askerler, kalabalık bir şekilde köye geldi ve direkt bizim evin önüne
gelerek kapıyı açmamızı istedi. Ben de evde erkek bulunmadığını, eşimin tarlada olduğunu, onu ve
muhtarını yanlarına alarak gelmelerini istedim. Eve girmek için çok zorlayınca arama yapmak için izinlerinin
olup olmadığını sordum. Ancak askerler beni dinlemeyerek toplu bir şekilde kapıya yüklenerek içeri girdiler ve
ben ile gelinim Suphiye'yi tartaklamaya başladılar. Birkaç kişi bizi tutuyor diğerleri de yumruk ve dipçiklerle
vuruyordu. Yediğim dayak nedeniyle bir dişim kırıldı ve vücudumun her tarafı morluklar içerisinde kaldı.
Gelinimi de aynı şekilde dövüyorlardı. Ben kendimden geçmiştim. Daha s
önüne götürdüler" dedi. Askerlerin içeri girdiği sırada ellerinde bir torba bulunduğuna iddia eden Erbey,
“Askerler topluca içeri girerken, bir askerde elindeki torbayla hızla içeri girdi ve odaya geçti. Odada 1 buçuk
yaşındaki torunum Şükran beşikte uyuyordu. Onun ağlama sesi gelince askerlerden kurtularak içeri girdim.
Şükran yerde yüzü kanlar içerisinde ağlıyordu. Bir asker de çocuğun beşiğinin fotoğrafını çekiyordu.
Komutanları, 'Bak işte bulduk silahı. Beşikte sakl
silahı beşiğe koyduğunu, 3 yıl önce yine aynı şeyi yaptıklarını söyledim. Bunun üzerine askerler beni apar t
dışarı çıkardı “ dedi. Erbey'in gelini Suphiye Erbey ise gözaltı sonrası doktoru
belirterek, "Gözaltı sonrası Güçlükonak'ta bizi doktora götürdüler. Doktora dayak yediğimizi söylememize
rağmen bize rapor vermedi. İki gün sonra Cizre'ye giderek, Devlet Hastanesi'nden rapor aldık. Ayrıca 21
Mayıs'ta Cizre Cumhuriyet Savcılığı'na giderek bizi döven askerler hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Mahir Kaya
ESP tarafından yapılan açıklamada,
duyurusunda bulunmak için gittiği savcılık çıkışında polisler tarafından tehdit edil
belirtildi.İHD İzmir Şubesi’nde 20 Mayıs günü basın açıkla
“Savcılıkta ifade veren Kaya, çıkışta polislerin ‘şikâ
istemediğini söyleyince de saldırıp savcılık önünde tekrardan d

Akif İnan
Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Akif İnan (23), 23 Mayıs günü
kahvehanede dağıtım yaptığı sırada resmi polisler tarafından dışarı çıkarıldığını, polislerin burada kendisine
hakaret ederek kovduğunu, oradan ayrılacağı sırada bazı okuyucuların kendisini çağırdığını, onlara gazete
satarken polisin tekrar gelip toplatm
yere gelen sivil polis ekibinin ise kendisini araca bindirerek, TRT binasının bekçi kulübesine götürdüklerini
belirtti. İnan, burada 4 polisin, üzerini soyarak dövdüğünü, neden gazete d
gazete dağıtırsan seni öldürürüz, sana tecavüz ederiz. Git hırsızlık yap ama bu işi yapma” dediklerini belirtti.

Gül Çaldağı
5 Haziran günü İstanbul’da, üniversite öğrencisi Gül Çaldağı (25); tarihi geçmiş paso ile tr
gerekçesiyle garda görevli güvenlik görevlisi tarafından dövüldüğü
ilgili, “pasomun tarihi iki gün geçmişti; yenileme belgesini göstermeme rağmen güvenlik görevlisi yüzüme
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17 Mayıs günü İstanbul’da, durakta otobüs bekleyen alkollü Özcan Köse (20), yanına yaklaşan 34 A 89263
plakalı ekip otosundaki polisler ile kimlik gösterme nedeni ile çıkan tartışma sonrası gözaltına alınmak istendi.

direnen ve küfür eden Köse, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülüp sopayla dövüldükten
sonra Şişli Polis Merkezi’ne teslim edildi. Savcılıkça serbest bırakılan Köse, 7 günlük rapor aldı. (Birgün

18 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulunmuştu
D İstanbul Başkonsolosluğu önünde katıldığım basın açıklaması dönüş

addesinden büroma giderken, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu önündeki ku
polis, kulübeden çıkarak basın açıklamasında kullandığımız katlama dövizleri sırtımda taşıyamayacağımı
söyledi. ‘Büroma gidiyorum, basın açıklamasından dönüyorum’ dememe kalmadan, beni yumruklamaya başladı;

ve gözüme yumruk attı. Bu nedenle sol gözüm ve sol elmacık kemiğim şişmiştir. Bu
uygulamanın suç olduğunu düşünüyorum. Beni döven polislerden birinin yaka numarası: 34.38.85’tir ve bu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyüne 18 Mayıs günü giden Güçlükonak İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Mehmet Erbey'e ait eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Mehmet Erbey'in evde

kapıyı açmak istemeyen eşi Sıdıka Erbey ve gelini Suphiye Erbey, askerler kapıyı
Sıdıka Erbey, "Askerler, kalabalık bir şekilde köye geldi ve direkt bizim evin önüne

gelerek kapıyı açmamızı istedi. Ben de evde erkek bulunmadığını, eşimin tarlada olduğunu, onu ve
muhtarını yanlarına alarak gelmelerini istedim. Eve girmek için çok zorlayınca arama yapmak için izinlerinin
olup olmadığını sordum. Ancak askerler beni dinlemeyerek toplu bir şekilde kapıya yüklenerek içeri girdiler ve

aklamaya başladılar. Birkaç kişi bizi tutuyor diğerleri de yumruk ve dipçiklerle
vuruyordu. Yediğim dayak nedeniyle bir dişim kırıldı ve vücudumun her tarafı morluklar içerisinde kaldı.
Gelinimi de aynı şekilde dövüyorlardı. Ben kendimden geçmiştim. Daha sonra bizi dışarı çıkararak, araçların
önüne götürdüler" dedi. Askerlerin içeri girdiği sırada ellerinde bir torba bulunduğuna iddia eden Erbey,
“Askerler topluca içeri girerken, bir askerde elindeki torbayla hızla içeri girdi ve odaya geçti. Odada 1 buçuk
yaşındaki torunum Şükran beşikte uyuyordu. Onun ağlama sesi gelince askerlerden kurtularak içeri girdim.
Şükran yerde yüzü kanlar içerisinde ağlıyordu. Bir asker de çocuğun beşiğinin fotoğrafını çekiyordu.
Komutanları, 'Bak işte bulduk silahı. Beşikte saklıyordunuz' dedi. Ben de silahın bize ait olmadığını ve onların
silahı beşiğe koyduğunu, 3 yıl önce yine aynı şeyi yaptıklarını söyledim. Bunun üzerine askerler beni apar t

rbey'in gelini Suphiye Erbey ise gözaltı sonrası doktorun kendilerine rapor vermediğini
belirterek, "Gözaltı sonrası Güçlükonak'ta bizi doktora götürdüler. Doktora dayak yediğimizi söylememize
rağmen bize rapor vermedi. İki gün sonra Cizre'ye giderek, Devlet Hastanesi'nden rapor aldık. Ayrıca 21

Cumhuriyet Savcılığı'na giderek bizi döven askerler hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

tarafından yapılan açıklamada, NATO protestosunda ayağından yaralanan Mahir Kaya adlı kişinin, suç
bulunmak için gittiği savcılık çıkışında polisler tarafından tehdit edilerek tekrar dövüldüğü
İzmir Şubesi’nde 20 Mayıs günü basın açıklaması yapan ESP İzmir temsilcisi Selahattin Ilgaz,

“Savcılıkta ifade veren Kaya, çıkışta polislerin ‘şikâyetini geri al’ baskısı ile karşılaştı. Kaya
istemediğini söyleyince de saldırıp savcılık önünde tekrardan dövdüler” dedi.

azetesi dağıtımcısı Akif İnan (23), 23 Mayıs günü, Diyarbakır İstasyon
de dağıtım yaptığı sırada resmi polisler tarafından dışarı çıkarıldığını, polislerin burada kendisine

hakaret ederek kovduğunu, oradan ayrılacağı sırada bazı okuyucuların kendisini çağırdığını, onlara gazete
satarken polisin tekrar gelip toplatma kararı bulunduğu gerekçesiyle 35 gazeteye el koyduğunu, bulundukları
yere gelen sivil polis ekibinin ise kendisini araca bindirerek, TRT binasının bekçi kulübesine götürdüklerini

üzerini soyarak dövdüğünü, neden gazete dağıttığını sorduklarını ve “bir daha
gazete dağıtırsan seni öldürürüz, sana tecavüz ederiz. Git hırsızlık yap ama bu işi yapma” dediklerini belirtti.

niversite öğrencisi Gül Çaldağı (25); tarihi geçmiş paso ile tr
gerekçesiyle garda görevli güvenlik görevlisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Çaldağı, maruz kaldığı dayakla
ilgili, “pasomun tarihi iki gün geçmişti; yenileme belgesini göstermeme rağmen güvenlik görevlisi yüzüme
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17 Mayıs günü İstanbul’da, durakta otobüs bekleyen alkollü Özcan Köse (20), yanına yaklaşan 34 A 89263
plakalı ekip otosundaki polisler ile kimlik gösterme nedeni ile çıkan tartışma sonrası gözaltına alınmak istendi.

direnen ve küfür eden Köse, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülüp sopayla dövüldükten
sonra Şişli Polis Merkezi’ne teslim edildi. Savcılıkça serbest bırakılan Köse, 7 günlük rapor aldı. (Birgün-

başvuruda şu beyanda bulunmuştu: “Sarıyer’de, 18
D İstanbul Başkonsolosluğu önünde katıldığım basın açıklaması dönüşünde, otobüsten inip

addesinden büroma giderken, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu önündeki kulübede bulunan
polis, kulübeden çıkarak basın açıklamasında kullandığımız katlama dövizleri sırtımda taşıyamayacağımı
söyledi. ‘Büroma gidiyorum, basın açıklamasından dönüyorum’ dememe kalmadan, beni yumruklamaya başladı;

yumruk attı. Bu nedenle sol gözüm ve sol elmacık kemiğim şişmiştir. Bu
uygulamanın suç olduğunu düşünüyorum. Beni döven polislerden birinin yaka numarası: 34.38.85’tir ve bu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyüne 18 Mayıs günü giden Güçlükonak İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Mehmet Erbey'e ait eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Mehmet Erbey'in evde

ıka Erbey ve gelini Suphiye Erbey, askerler kapıyı
Sıdıka Erbey, "Askerler, kalabalık bir şekilde köye geldi ve direkt bizim evin önüne

gelerek kapıyı açmamızı istedi. Ben de evde erkek bulunmadığını, eşimin tarlada olduğunu, onu ve köy
muhtarını yanlarına alarak gelmelerini istedim. Eve girmek için çok zorlayınca arama yapmak için izinlerinin
olup olmadığını sordum. Ancak askerler beni dinlemeyerek toplu bir şekilde kapıya yüklenerek içeri girdiler ve

aklamaya başladılar. Birkaç kişi bizi tutuyor diğerleri de yumruk ve dipçiklerle
vuruyordu. Yediğim dayak nedeniyle bir dişim kırıldı ve vücudumun her tarafı morluklar içerisinde kaldı.

onra bizi dışarı çıkararak, araçların
önüne götürdüler" dedi. Askerlerin içeri girdiği sırada ellerinde bir torba bulunduğuna iddia eden Erbey,
“Askerler topluca içeri girerken, bir askerde elindeki torbayla hızla içeri girdi ve odaya geçti. Odada 1 buçuk
yaşındaki torunum Şükran beşikte uyuyordu. Onun ağlama sesi gelince askerlerden kurtularak içeri girdim.
Şükran yerde yüzü kanlar içerisinde ağlıyordu. Bir asker de çocuğun beşiğinin fotoğrafını çekiyordu.

ıyordunuz' dedi. Ben de silahın bize ait olmadığını ve onların
silahı beşiğe koyduğunu, 3 yıl önce yine aynı şeyi yaptıklarını söyledim. Bunun üzerine askerler beni apar topar

n kendilerine rapor vermediğini
belirterek, "Gözaltı sonrası Güçlükonak'ta bizi doktora götürdüler. Doktora dayak yediğimizi söylememize
rağmen bize rapor vermedi. İki gün sonra Cizre'ye giderek, Devlet Hastanesi'nden rapor aldık. Ayrıca 21

Cumhuriyet Savcılığı'na giderek bizi döven askerler hakkında suç duyurusunda bulunduk.

NATO protestosunda ayağından yaralanan Mahir Kaya adlı kişinin, suç
erek tekrar dövüldüğü

emsilcisi Selahattin Ilgaz,
yetini geri al’ baskısı ile karşılaştı. Kaya, bunu yapmak

İstasyon caddesindeki bir
de dağıtım yaptığı sırada resmi polisler tarafından dışarı çıkarıldığını, polislerin burada kendisine

hakaret ederek kovduğunu, oradan ayrılacağı sırada bazı okuyucuların kendisini çağırdığını, onlara gazete
a kararı bulunduğu gerekçesiyle 35 gazeteye el koyduğunu, bulundukları

yere gelen sivil polis ekibinin ise kendisini araca bindirerek, TRT binasının bekçi kulübesine götürdüklerini
ağıttığını sorduklarını ve “bir daha

gazete dağıtırsan seni öldürürüz, sana tecavüz ederiz. Git hırsızlık yap ama bu işi yapma” dediklerini belirtti.

niversite öğrencisi Gül Çaldağı (25); tarihi geçmiş paso ile trene bindiği
belirtti. Çaldağı, maruz kaldığı dayakla

ilgili, “pasomun tarihi iki gün geçmişti; yenileme belgesini göstermeme rağmen güvenlik görevlisi yüzüme
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yumruk attı. Yumruk nedeniyle yere düştüm. Başımı betona çarptıktan sonra bayılmışım” dedi. Çağdağı’na, Adli
Tıp tarafından 1 günlük iş göremez raporu verildi.

Abdulkadir Önkol
9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Önkol (1982), şu beyanda bulundu:
“İstiklal caddesinde yürürken adımın söylendiğini duydum, baktığımda bir sivil şahsın bana baktığını gördüm.
Yanında başka bir sivil de vardı. Bana ne bakıyorsun dedi. Ben hiç abi, siz baktınız dedim. Konuşma lan, biz
polisiz dedi. Tam giderken bana tekme atıp,
geldi. Ben kimliğimi isterken arkadan boynuma ve sırtıma darbeler vuruldu. Öğrenci kimliğimi yırttılar,
cüzdanımı ve telefonumu kaydettirdiler. Yerde sürüklediklerinden çeşitli yaralanmal

Tuğba Gümüş
10 Haziran günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan
günü İstanbul Ümraniye’de bulunan evinden çıktıktan sonra silahlı üç kişi tarafından kaçırıldığını, araç
içerisinde küfürlere ve tacize maruz kaldığını belirtti. Daha sonra ormanlık bir alana bırakıldığını belirten
Gümüş, olay sonrası kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve ağzının içinde yaralar olduğunu
belirtti. Gümüş, Nisan ayında Tekstil
polislerin, benzer şekilde kaçırılarak taciz edilen ve ormana bırakılan Derya Aksakallı’yı hatırlatarak
başına gelenler senin de başına gelecek şeklinde” tehdit ettiğini belirtti. (Birgün

Selahattin Ceyhan
11 Haziran günü İHD Siirt şubesine yaptığı başvuruda
binası önünde sivil polisler tarafından durdurulduğunu, sorulan sorulara cevap vermediği için kaba dayağa ve
hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

Bilal Kurt
Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden ve şoförlük yapan Bilal Kurt; 14 H
götürdüğünü, köyde gezerken uzman çavuş tarafından dayağa maruz kaldığını belirterek şu beyanlarda bulundu:
“Yolcularımı almak için Özalp’a gelmiştim. B
yaklaştı ve bana, ‘sen ne dayı dayı geziyorsun’ dedi. Ne oluyor diye şaşkınlık geçirirken, aniden tekme tokatla
bana vurmaya başladı; karşılık vermedim. Beni, ‘

Sinan Şahin
15 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda buluna
(1991), 13 Haziran günü Van merkezde Kent Oteli’nin yanında gazete dağıtırken yanına gelen sivil giyimli üç
polisin kendisine adını sorduğunu ve gazetelerini istediklerini, veremeyeceğimi söylemesi üze
olduklarını belirterek kendisini tekmelediklerini ve yere attıklarını, kendisine tanımadığı birinin adresini
sorduklarını, tanımadığını söyleyince gözüne yumruk attıklarını belirtti.

Tarık Tepeli
23 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda
05.00'da, TEM Şube ekiplerinin arama izni göstermeden evinde arama yaptığını, ailesinin buna karşı çıkınca
silahla tehdit edildiğini, gözaltı süresi içinde küfür ettiklerini ve yapmış olduğu açlık gr
çalıştıklarını, sorgu esnasında susma hakkını kullanmak istediğini söylemesine rağmen istedikleri cevabı
vermediği için yumruklarla dövüldüğünü, elbiselerini
belirtti.

Abdullah Çetinkaya
24 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdullah Çetinkaya (1967), şu beyanda bulundu: "
Sultanahmet meydanında havuz çevresinde incik boncuk satıyordum, 3 sivil polis gelip
olduğunu söyleyerek, "tek uyanık sen misin?" dediler. İkisi kollarımı tutup üçüncüsü yüzüme vurdu; dişim
kırıldı; yere düşünce bir tekme daha vurdu. Dayak attıktan sonra dişimi kıran polis, kimliğini gösterdi. 155'i
aradım; 3-4 turizm polisi geldi, turizm karakoluna gittim. Beni
giymiş, "bir kez oldu, biz seninle hemşeriyiz" dedi."

İbrahim Sil
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir büfede çalışan İbrahim Sil (22), işyerinde Ahmet Kaya'nın 'Başım
kasedini dinlediği için iki polis memuru tarafından dövüldüğünü, el telsiziyle yüzüne vurularak çene kemiğinin
kırıldığını iddia etti. Olay, 24 Hazira
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e yere düştüm. Başımı betona çarptıktan sonra bayılmışım” dedi. Çağdağı’na, Adli
iş göremez raporu verildi.

9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Önkol (1982), şu beyanda bulundu:
klal caddesinde yürürken adımın söylendiğini duydum, baktığımda bir sivil şahsın bana baktığını gördüm.

Yanında başka bir sivil de vardı. Bana ne bakıyorsun dedi. Ben hiç abi, siz baktınız dedim. Konuşma lan, biz
polisiz dedi. Tam giderken bana tekme atıp, küfür ettiler. Ben gitmek istedim; ama daha sonra diğer arkadaşları
geldi. Ben kimliğimi isterken arkadan boynuma ve sırtıma darbeler vuruldu. Öğrenci kimliğimi yırttılar,
cüzdanımı ve telefonumu kaydettirdiler. Yerde sürüklediklerinden çeşitli yaralanmalar oldu.”

10 Haziran günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan EKB üyesi Tuğba Gümüş (1977),
günü İstanbul Ümraniye’de bulunan evinden çıktıktan sonra silahlı üç kişi tarafından kaçırıldığını, araç

tacize maruz kaldığını belirtti. Daha sonra ormanlık bir alana bırakıldığını belirten
Gümüş, olay sonrası kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve ağzının içinde yaralar olduğunu
belirtti. Gümüş, Nisan ayında Tekstil-Sen’in bildirilerini dağıtırken TEM Şube polislerince gözaltına alındığını,
polislerin, benzer şekilde kaçırılarak taciz edilen ve ormana bırakılan Derya Aksakallı’yı hatırlatarak
başına gelenler senin de başına gelecek şeklinde” tehdit ettiğini belirtti. (Birgün-12-06-04) (DİHA

11 Haziran günü İHD Siirt şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Ceyhan (1985), 10 Haziran günü DEHAP İl
binası önünde sivil polisler tarafından durdurulduğunu, sorulan sorulara cevap vermediği için kaba dayağa ve

Van ili Özalp ilçesinde ikamet eden ve şoförlük yapan Bilal Kurt; 14 Haziran günü Hacıali köyüne yolcu
götürdüğünü, köyde gezerken uzman çavuş tarafından dayağa maruz kaldığını belirterek şu beyanlarda bulundu:

a gelmiştim. Bizim köyün karakolunda görevli uzman çavuş Adem Atçı yanıma
bana, ‘sen ne dayı dayı geziyorsun’ dedi. Ne oluyor diye şaşkınlık geçirirken, aniden tekme tokatla

ladı; karşılık vermedim. Beni, ‘seninle köyde görüşürüz’ diye tehdit etti.”

15 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Sinan Şahin
(1991), 13 Haziran günü Van merkezde Kent Oteli’nin yanında gazete dağıtırken yanına gelen sivil giyimli üç
polisin kendisine adını sorduğunu ve gazetelerini istediklerini, veremeyeceğimi söylemesi üze
olduklarını belirterek kendisini tekmelediklerini ve yere attıklarını, kendisine tanımadığı birinin adresini
sorduklarını, tanımadığını söyleyince gözüne yumruk attıklarını belirtti.

23 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Tarık Tepeli (1981), 18 Haziran günü sabah saat
ekiplerinin arama izni göstermeden evinde arama yaptığını, ailesinin buna karşı çıkınca

silahla tehdit edildiğini, gözaltı süresi içinde küfür ettiklerini ve yapmış olduğu açlık gr
çalıştıklarını, sorgu esnasında susma hakkını kullanmak istediğini söylemesine rağmen istedikleri cevabı
vermediği için yumruklarla dövüldüğünü, elbiselerinin yırtıldığını, ellerinden tutularak kapıya çarpıldığını

24 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdullah Çetinkaya (1967), şu beyanda bulundu: "
Sultanahmet meydanında havuz çevresinde incik boncuk satıyordum, 3 sivil polis gelip

k uyanık sen misin?" dediler. İkisi kollarımı tutup üçüncüsü yüzüme vurdu; dişim
kırıldı; yere düşünce bir tekme daha vurdu. Dayak attıktan sonra dişimi kıran polis, kimliğini gösterdi. 155'i

4 turizm polisi geldi, turizm karakoluna gittim. Beni döven şahıs, benden önce giderek resmi kıyafet
biz seninle hemşeriyiz" dedi."

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir büfede çalışan İbrahim Sil (22), işyerinde Ahmet Kaya'nın 'Başım
s memuru tarafından dövüldüğünü, el telsiziyle yüzüne vurularak çene kemiğinin

kırıldığını iddia etti. Olay, 24 Haziran günü 05.00 sıralarında İnönü bulvarındaki Safiye Toydemir'e ait Efes
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e yere düştüm. Başımı betona çarptıktan sonra bayılmışım” dedi. Çağdağı’na, Adli

9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Önkol (1982), şu beyanda bulundu:
klal caddesinde yürürken adımın söylendiğini duydum, baktığımda bir sivil şahsın bana baktığını gördüm.

Yanında başka bir sivil de vardı. Bana ne bakıyorsun dedi. Ben hiç abi, siz baktınız dedim. Konuşma lan, biz
küfür ettiler. Ben gitmek istedim; ama daha sonra diğer arkadaşları

geldi. Ben kimliğimi isterken arkadan boynuma ve sırtıma darbeler vuruldu. Öğrenci kimliğimi yırttılar,
ar oldu.”

Tuğba Gümüş (1977), 9 Haziran
günü İstanbul Ümraniye’de bulunan evinden çıktıktan sonra silahlı üç kişi tarafından kaçırıldığını, araç

tacize maruz kaldığını belirtti. Daha sonra ormanlık bir alana bırakıldığını belirten
Gümüş, olay sonrası kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve ağzının içinde yaralar olduğunu

polislerince gözaltına alındığını,
polislerin, benzer şekilde kaçırılarak taciz edilen ve ormana bırakılan Derya Aksakallı’yı hatırlatarak “O’nun

) (DİHA-12-06-04)

10 Haziran günü DEHAP İl
binası önünde sivil polisler tarafından durdurulduğunu, sorulan sorulara cevap vermediği için kaba dayağa ve

aziran günü Hacıali köyüne yolcu
götürdüğünü, köyde gezerken uzman çavuş tarafından dayağa maruz kaldığını belirterek şu beyanlarda bulundu:

avuş Adem Atçı yanıma
bana, ‘sen ne dayı dayı geziyorsun’ dedi. Ne oluyor diye şaşkınlık geçirirken, aniden tekme tokatla

diye tehdit etti.”

n Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Sinan Şahin
(1991), 13 Haziran günü Van merkezde Kent Oteli’nin yanında gazete dağıtırken yanına gelen sivil giyimli üç
polisin kendisine adını sorduğunu ve gazetelerini istediklerini, veremeyeceğimi söylemesi üzerine polis
olduklarını belirterek kendisini tekmelediklerini ve yere attıklarını, kendisine tanımadığı birinin adresini

bulunan Tarık Tepeli (1981), 18 Haziran günü sabah saat
ekiplerinin arama izni göstermeden evinde arama yaptığını, ailesinin buna karşı çıkınca

silahla tehdit edildiğini, gözaltı süresi içinde küfür ettiklerini ve yapmış olduğu açlık grevini bozmaya
çalıştıklarını, sorgu esnasında susma hakkını kullanmak istediğini söylemesine rağmen istedikleri cevabı

yırtıldığını, ellerinden tutularak kapıya çarpıldığını

24 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdullah Çetinkaya (1967), şu beyanda bulundu: "
Sultanahmet meydanında havuz çevresinde incik boncuk satıyordum, 3 sivil polis gelip, her şeyin bir bedeli

k uyanık sen misin?" dediler. İkisi kollarımı tutup üçüncüsü yüzüme vurdu; dişim
kırıldı; yere düşünce bir tekme daha vurdu. Dayak attıktan sonra dişimi kıran polis, kimliğini gösterdi. 155'i

döven şahıs, benden önce giderek resmi kıyafet

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir büfede çalışan İbrahim Sil (22), işyerinde Ahmet Kaya'nın 'Başım belada' adlı
s memuru tarafından dövüldüğünü, el telsiziyle yüzüne vurularak çene kemiğinin

aki Safiye Toydemir'e ait Efes
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büfede meydana geldi. Beş yıldır aynı işyerinde çalışan Sil, "Sabah
iki kişi geldi. Müziği kapatmamı istediler. İsmi Murat olan polis, kasedi zorla almak istedi. Kasedin emanet
olduğunu, veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine telsizle yüzüme vurmaya başladı. Dişim kırıldı.
düşünce diğer polis de yumruk attı. Zorla karakola götürdüler. Şikâyetçi olmamamı istediler. Kendilerini şikâyet
edeceğimi söyledim. Bunun üzerine 'İşyerini kapatırız, çalıştırmayız' gibi laflar söylediler. Ben de şikâyetçi
olmayacağımı söyledim. Çenemin iki tarafıyla dişlerim kırık" dedi. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle İzmir'e
gelen ve Adli Tıp Kurumu'ndan 20 günlük 'iş göremez' raporu alan Sil, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na
gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi.

Kerem Çelik
26 Haziran günü İHD Siirt şubesine yaptığı başvuruda Dicle Haber Ajansı muhabiri
beyanda bulundu: “ 25 Haziran günü, haber için Siirt Belediye binasının önüne gittim. Bir süre sonra belediye
başkanı korumalarıyla dışarı çıkıp, orada bulunan kadınlar ile konuşmaya başladı. Ben de çekim için makinemi
kaldırdım, bu esnada belediye başkanı ani bir hareketle elimden makinemi alarak, korumasına verip fotoğrafları
silmesini istedi; diğer korumaları ise beni yaka paça bir odaya soka
korumalar hakaretlerde bulundu ve 45 dakika boyunca beni içeride tuttular. Dışarı çıktığımda makinemin iki
sivil polis tarafından incelendiğini gördüm; 32 adet fotoğrafım silinmişti. Ben
makinemin alındığına ve fotoğraflarımın silindiğine dair tutanak vermelerini istedim. Tutanağı vermeyeceklerini
söyleyince, şikayette bulunacağımı söyledim. Polis memuru bana, “elinden geleni ardına koyma” d
yerinden ayrıldım.

Mustafa Öncel
29 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), şu beyanda bulundu: " 28
Haziran günü, gece saat 23:00 sıralarında
gördüğümde tanıyacağım, Beyoğlu Ekipler Amirl
darp edildim. Hakarete maruz kaldım.”

Berna Barmanbak
30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berna Barmanbak (1986), 26 Haziran günü Flash TV
binasında 22 kişi ile birlikte basın açıklaması
tutarak copla kafasına vurduğunu, baygınlık geçirip yere düşmesine rağmen vurmaya devam ettiklerini belirtti.

İbrahim Kayan
1 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İHD Genel Yön
beyanda bulundu; “28 Haziran günü çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin basın açıklaması yapacağı
alana gözlemcilik yapmak üzere Mecidiyeköy Meydanı’na gittim. Burada toplanan grup basın açıklaması
yapmak istiyordu. Burası Valiliğin basın açıklaması yapılabilecek alan olarak tayin edilmişti. Fakat Çevik
Kuvvete mensup polisler hiçbir uyarı yapmadan burada toplanan 300 kişilik gruba coplar ve gaz bombalarıyla
saldırdı. Ben polislere, İHD İstanbul Şubesi’nin gözle
müdahale yapıp grubu dağıtamayacağını, zaten açıklama yapılan alanın valilikçe izin verilen alan olduğunu,
açıklama yapacak sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin açıklama yaptıktan sonra düzenli bir
dağılacağını ifade etmem üzerine polisler, görevli emniyet müdürünün talimatı üzerine gaz sıkılarak coplarla
bana saldırdı. Bu saldırı sırasında ben ve diğer insanlar feci şekilde dövüldük. Rastgele atılan gaz bombalarından
dolayı nefes darlığı çektik. Kimimizin yüzü yandı. Polisler, gösterici grubun barışçıl gösteri hakkını ihlal etmiş
ben ve insanlara aşırı şiddet kullanmıştır.” (İHD İstanbul)

Ali Güneş
İstanbul Mecidiyeköy’de NATO karşıtı basın açıklamasında gözaltına alınarak polis tarafından
burnuna biber gazı sıkılan öğretmen Ali Güneş, 7 Temmuz günü Şişli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
Güneş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde “Beni darp eden ve ağzıma, burnuma, gözüme ne
olduğunu bilmediğim zehirli bir sıvı sıkan sanıklardan bazıları dilekçeme ekli olarak sunduğum fotoğraflarla
görülmektedir. Fotoğrafta görünen bu sanıklar ve sayın savcılığınızca tespit edilecek diğer sanıklar hakkında
şikâyetçiyim” dedi. (Evrensel-08.07.2004)

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup kadın, 28 Haziran günü Galatasaray’da gerçekleştirilen NATO
eylemleri sırasında, bir Çevik Kuvvet polisinin, parti üyesi bir kadını apartmana sokarak elle ve sözlü tacizde
bulunduğu iddiasıyla 1 Temmuz günü savcılığa suç duyurusunda

Emre Kaptan
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de meydana geldi. Beş yıldır aynı işyerinde çalışan Sil, "Sabaha karşı kasedi dinlerken, telsizli, sivil giyimli
iki kişi geldi. Müziği kapatmamı istediler. İsmi Murat olan polis, kasedi zorla almak istedi. Kasedin emanet
olduğunu, veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine telsizle yüzüme vurmaya başladı. Dişim kırıldı.
düşünce diğer polis de yumruk attı. Zorla karakola götürdüler. Şikâyetçi olmamamı istediler. Kendilerini şikâyet
edeceğimi söyledim. Bunun üzerine 'İşyerini kapatırız, çalıştırmayız' gibi laflar söylediler. Ben de şikâyetçi

min iki tarafıyla dişlerim kırık" dedi. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle İzmir'e
gelen ve Adli Tıp Kurumu'ndan 20 günlük 'iş göremez' raporu alan Sil, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na
gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi.

26 Haziran günü İHD Siirt şubesine yaptığı başvuruda Dicle Haber Ajansı muhabiri Kerem Çelik (1983),
beyanda bulundu: “ 25 Haziran günü, haber için Siirt Belediye binasının önüne gittim. Bir süre sonra belediye

ıp, orada bulunan kadınlar ile konuşmaya başladı. Ben de çekim için makinemi
kaldırdım, bu esnada belediye başkanı ani bir hareketle elimden makinemi alarak, korumasına verip fotoğrafları
silmesini istedi; diğer korumaları ise beni yaka paça bir odaya sokarak kapıyı kapattılar. Beni içeri alan
korumalar hakaretlerde bulundu ve 45 dakika boyunca beni içeride tuttular. Dışarı çıktığımda makinemin iki
sivil polis tarafından incelendiğini gördüm; 32 adet fotoğrafım silinmişti. Ben de polis memurlarından

in alındığına ve fotoğraflarımın silindiğine dair tutanak vermelerini istedim. Tutanağı vermeyeceklerini
söyleyince, şikayette bulunacağımı söyledim. Polis memuru bana, “elinden geleni ardına koyma” d

n günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), şu beyanda bulundu: " 28
aziran günü, gece saat 23:00 sıralarında Taksim heykelinin önünde otururken, ismini bilmediğim

gördüğümde tanıyacağım, Beyoğlu Ekipler Amirliği’ne bağlı, 86170 Nolu ekip tarafından hiçbir sebep yokken
darp edildim. Hakarete maruz kaldım.”

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berna Barmanbak (1986), 26 Haziran günü Flash TV
inasında 22 kişi ile birlikte basın açıklaması yaptıklarını, dışarı çıkarken Çevik Kuvvet şefinin

tutarak copla kafasına vurduğunu, baygınlık geçirip yere düşmesine rağmen vurmaya devam ettiklerini belirtti.

1 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İHD Genel Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Kayan şu
beyanda bulundu; “28 Haziran günü çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin basın açıklaması yapacağı
alana gözlemcilik yapmak üzere Mecidiyeköy Meydanı’na gittim. Burada toplanan grup basın açıklaması

ordu. Burası Valiliğin basın açıklaması yapılabilecek alan olarak tayin edilmişti. Fakat Çevik
Kuvvete mensup polisler hiçbir uyarı yapmadan burada toplanan 300 kişilik gruba coplar ve gaz bombalarıyla
saldırdı. Ben polislere, İHD İstanbul Şubesi’nin gözlemcisi olarak bulunduğunu bu konuda gruba her hangi bir
müdahale yapıp grubu dağıtamayacağını, zaten açıklama yapılan alanın valilikçe izin verilen alan olduğunu,
açıklama yapacak sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin açıklama yaptıktan sonra düzenli bir
dağılacağını ifade etmem üzerine polisler, görevli emniyet müdürünün talimatı üzerine gaz sıkılarak coplarla
bana saldırdı. Bu saldırı sırasında ben ve diğer insanlar feci şekilde dövüldük. Rastgele atılan gaz bombalarından

ktik. Kimimizin yüzü yandı. Polisler, gösterici grubun barışçıl gösteri hakkını ihlal etmiş
ben ve insanlara aşırı şiddet kullanmıştır.” (İHD İstanbul)

İstanbul Mecidiyeköy’de NATO karşıtı basın açıklamasında gözaltına alınarak polis tarafından
burnuna biber gazı sıkılan öğretmen Ali Güneş, 7 Temmuz günü Şişli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
Güneş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde “Beni darp eden ve ağzıma, burnuma, gözüme ne

bir sıvı sıkan sanıklardan bazıları dilekçeme ekli olarak sunduğum fotoğraflarla
görülmektedir. Fotoğrafta görünen bu sanıklar ve sayın savcılığınızca tespit edilecek diğer sanıklar hakkında

08.07.2004)

i (EHP) üyesi bir grup kadın, 28 Haziran günü Galatasaray’da gerçekleştirilen NATO
eylemleri sırasında, bir Çevik Kuvvet polisinin, parti üyesi bir kadını apartmana sokarak elle ve sözlü tacizde
bulunduğu iddiasıyla 1 Temmuz günü savcılığa suç duyurusunda bulundular. (Hürriyet- 02.07.2004)
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a karşı kasedi dinlerken, telsizli, sivil giyimli
iki kişi geldi. Müziği kapatmamı istediler. İsmi Murat olan polis, kasedi zorla almak istedi. Kasedin emanet
olduğunu, veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine telsizle yüzüme vurmaya başladı. Dişim kırıldı. Yere
düşünce diğer polis de yumruk attı. Zorla karakola götürdüler. Şikâyetçi olmamamı istediler. Kendilerini şikâyet
edeceğimi söyledim. Bunun üzerine 'İşyerini kapatırız, çalıştırmayız' gibi laflar söylediler. Ben de şikâyetçi

min iki tarafıyla dişlerim kırık" dedi. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle İzmir'e
gelen ve Adli Tıp Kurumu'ndan 20 günlük 'iş göremez' raporu alan Sil, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na

Kerem Çelik (1983), şu
beyanda bulundu: “ 25 Haziran günü, haber için Siirt Belediye binasının önüne gittim. Bir süre sonra belediye

ıp, orada bulunan kadınlar ile konuşmaya başladı. Ben de çekim için makinemi
kaldırdım, bu esnada belediye başkanı ani bir hareketle elimden makinemi alarak, korumasına verip fotoğrafları

rak kapıyı kapattılar. Beni içeri alan
korumalar hakaretlerde bulundu ve 45 dakika boyunca beni içeride tuttular. Dışarı çıktığımda makinemin iki

de polis memurlarından
in alındığına ve fotoğraflarımın silindiğine dair tutanak vermelerini istedim. Tutanağı vermeyeceklerini

söyleyince, şikayette bulunacağımı söyledim. Polis memuru bana, “elinden geleni ardına koyma” dedi ve olay

n günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), şu beyanda bulundu: " 28
aksim heykelinin önünde otururken, ismini bilmediğim, yalnız

86170 Nolu ekip tarafından hiçbir sebep yokken

30 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berna Barmanbak (1986), 26 Haziran günü Flash TV
yaptıklarını, dışarı çıkarken Çevik Kuvvet şefinin, kolundan

tutarak copla kafasına vurduğunu, baygınlık geçirip yere düşmesine rağmen vurmaya devam ettiklerini belirtti.

etim Kurulu üyesi İbrahim Kayan şu
beyanda bulundu; “28 Haziran günü çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin basın açıklaması yapacağı
alana gözlemcilik yapmak üzere Mecidiyeköy Meydanı’na gittim. Burada toplanan grup basın açıklaması

ordu. Burası Valiliğin basın açıklaması yapılabilecek alan olarak tayin edilmişti. Fakat Çevik
Kuvvete mensup polisler hiçbir uyarı yapmadan burada toplanan 300 kişilik gruba coplar ve gaz bombalarıyla

mcisi olarak bulunduğunu bu konuda gruba her hangi bir
müdahale yapıp grubu dağıtamayacağını, zaten açıklama yapılan alanın valilikçe izin verilen alan olduğunu,
açıklama yapacak sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin açıklama yaptıktan sonra düzenli bir şekilde
dağılacağını ifade etmem üzerine polisler, görevli emniyet müdürünün talimatı üzerine gaz sıkılarak coplarla
bana saldırdı. Bu saldırı sırasında ben ve diğer insanlar feci şekilde dövüldük. Rastgele atılan gaz bombalarından

ktik. Kimimizin yüzü yandı. Polisler, gösterici grubun barışçıl gösteri hakkını ihlal etmiş

İstanbul Mecidiyeköy’de NATO karşıtı basın açıklamasında gözaltına alınarak polis tarafından ağzının içine ve
burnuna biber gazı sıkılan öğretmen Ali Güneş, 7 Temmuz günü Şişli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
Güneş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde “Beni darp eden ve ağzıma, burnuma, gözüme ne

bir sıvı sıkan sanıklardan bazıları dilekçeme ekli olarak sunduğum fotoğraflarla
görülmektedir. Fotoğrafta görünen bu sanıklar ve sayın savcılığınızca tespit edilecek diğer sanıklar hakkında

i (EHP) üyesi bir grup kadın, 28 Haziran günü Galatasaray’da gerçekleştirilen NATO
eylemleri sırasında, bir Çevik Kuvvet polisinin, parti üyesi bir kadını apartmana sokarak elle ve sözlü tacizde

02.07.2004)
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3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Emre Kaptan(1981), 27 Haziran günü İstanbul’da
gerçekleştirilen Nato zirvesi karşıtı basın açıklamasından sonra dağılan kitleye polisler tarafından müdahale
sırasında saldırıya maruz kaldığını iddia etti. 15 polis tarafından ablukaya alınarak tekme
gözaltına alınmak istendi. Kaçarken bir eve sığınan Emre Kaptan’ın sığındığı ev polislerin gaz bombası ve biber
gazına hedef olurken, saldırı sonra
ezilmenin mevcut olduğunu, sol kolundan omzuna kadar, kürek kemiğinden boyuna kadar olan kısmın kas
ezilmesi, kafasında şişkinlik ve ezilmeler, hedef alınarak yüzü ve gözüne isabet e
altı ve yüzünün her tarafı ve vücudunda ezik
belirtti.

Gökmen Yeşil (1963), Zehra Şahin (1982) ve Ali Erden
6 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda
günü Galatasaray Lisesi önünde sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan NATO karşıtı basın açıklamasına
katıldıklarını, basın açıklamasına müdahale eden polislerin kendilerine şiddet uygulayarak dö
gözlerine polisin biber gazı sıktığını belirttiler. (İHD İstanbul)

Hacı Bıçak
7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hacı Bıçak (1964), 4 Temmuz günü Özgür
Toplum Partisi İl Binası’nın önünde Abdullah Öcalan’ın sağlık
katıldığını, basın açıklaması sırasında polisin hiçbir uyarıda bulunmaksızın biber gazı, göz yaşartıcı sprey ve
copla müdahalede bulunduğunu, gözaltına alındıktan sonra polis otobüsüne götürünceye kadar dayak ve
maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Paola Bolelli
7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Paola Bolelli (1972) şu beyanda bulundu; “Ben
turistik amaçlı Türkiye’de bulunuyorum. 29 Haziran 2004 tarihinde İstiklal Caddesi’
gezi amaçlı dolaşıyordum. Galatasaray Postanesi önünde o sırada yapılmakta olan basın açıklaması ile hiçbir
ilgim yoktu. Galatasaray Postanesi önünde dururken Çevik Kuvvet Müdürlüğü polisleri ve diğer polisler bana
cop, tekme, tokat ve yumruklarla saldırdılar. Etrafa dağılan gazdan kötü bir şekilde etkilendim. Beni gözaltına
alan polisler İtalyan olduğumu söyledim. Ancak yine de coplarla dövdüler. Yere düştüm, tekmelerle vurdular.
Sağ kolumu, her iki ayağım ve bacağımı, sırtımı co
Yardım Hastanesi’nde kol, ayak ve kaburgalarımın filmleri çekildi. Beş yada 6 kaburgamda çatlak tespit edildi.
Beni döven polislerden davacıyım.” (İHD İstanbul)

Osman Akan
Ülkede Özgür Gündem gazetesi Gaziantep dağıtımcısı Osman Akan (16), İlçesi'ne bağlı Dülük Caddesi'nde 9
Temmuz günü dağıtıma devam ettiği sırada 27 UH 205 plakalı beyaz renkli Toros marka araçta bulunan 2 sivil
polisin hızlı bir şekilde arabayla üzerine geldiğini ve ezilme tehl
ettiğini, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Cinderesi denilen yere geldiğinde iriyarı, bıyıklı, 45 yaşlarında ve
daha önce hiç görmediği bir adam yanına gelerek bir gazete istediğini, gazeteyi verip parasını ist
yumruklarla gözünün ve burnunun üstüne vurduğunu belirtti. (10.07.2004

Naif Kızmaz
14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Naif Kızmaz(1952), şu beyanda bulundu: “Ben
Mersin ili Tarsus ilçesinde ikamet etmekteyim. 12 Temmuz günü misafir olarak geldiğim Diyarbakır’dan
Ergani’ye kardeşimin yanına giderken Diyarbakır çıkışında önümde duran bir minibüsten inen sivil polisler beni
arabadan aşağı indirdiler. Hiçbir şey söylemeden konuş demeye başladılar.
dayadılar, naylon poşeti kafama geçirip, Tarsus DEHAP İl Teşkilatına gidip gitmediğimi sordular. Beni nefesiz
bırakıyorlardı ve tam boğulmak üzereyken poşeti kafamdan çıkarıyorlardı. Bir süre sonra tekrar poşeti kafama
geçiriyorlardı. Beni ölümle tehdit ederek tekmelerle kafama karnıma vuruyorlardı. Sonra 34 EC 270 plakalı
Doğan marka araba ile Adana’nın Osmaniye ilçesine getirdiler. Gözlerim ve ellerim bağlıydı; arabadan
indirdiler. Bine kadar sayıp sonra gözümü açmamı sonrad
tekrar Diyarbakır’a geldim. Bu olaydan sonra idrarımdan kan gelmeye başladı.” (İHD Diyarbakır

Serhat Sarı
17 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Sarı(1984); 11 Temmuz günü oturd
Karşıyaka Onur mahallesindeki evinin üst sokağından, saat 10.00 civarında dört sivil tarafında Kartal
marka- mavi bir arabaya zor kullanılarak bindirildiğini, kaçıranların elleriyle gözlerini kapatarak, yaklaşık bir
saat sonra bir yere götürerek bir odaya soktuklarını, odada bir masa ve bir kanepenin olduğunu, kendisini
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3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Emre Kaptan(1981), 27 Haziran günü İstanbul’da
gerçekleştirilen Nato zirvesi karşıtı basın açıklamasından sonra dağılan kitleye polisler tarafından müdahale
sırasında saldırıya maruz kaldığını iddia etti. 15 polis tarafından ablukaya alınarak tekme
gözaltına alınmak istendi. Kaçarken bir eve sığınan Emre Kaptan’ın sığındığı ev polislerin gaz bombası ve biber

sı doktora giden Kaptan, sol ayağında bilek kısmından dizine kadar aşırı
ezilmenin mevcut olduğunu, sol kolundan omzuna kadar, kürek kemiğinden boyuna kadar olan kısmın kas
ezilmesi, kafasında şişkinlik ve ezilmeler, hedef alınarak yüzü ve gözüne isabet eden coptan dolayı gözlerinin
altı ve yüzünün her tarafı ve vücudunda ezik -morluklar meydana geldiğini ve 7 gün iş göremez raporu aldığını

Gökmen Yeşil (1963), Zehra Şahin (1982) ve Ali Erden
6 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 29 Haziran
günü Galatasaray Lisesi önünde sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan NATO karşıtı basın açıklamasına
katıldıklarını, basın açıklamasına müdahale eden polislerin kendilerine şiddet uygulayarak dö
gözlerine polisin biber gazı sıktığını belirttiler. (İHD İstanbul)

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hacı Bıçak (1964), 4 Temmuz günü Özgür
Toplum Partisi İl Binası’nın önünde Abdullah Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan basın açıklamasına
katıldığını, basın açıklaması sırasında polisin hiçbir uyarıda bulunmaksızın biber gazı, göz yaşartıcı sprey ve
copla müdahalede bulunduğunu, gözaltına alındıktan sonra polis otobüsüne götürünceye kadar dayak ve
maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Paola Bolelli (1972) şu beyanda bulundu; “Ben
turistik amaçlı Türkiye’de bulunuyorum. 29 Haziran 2004 tarihinde İstiklal Caddesi’nde Galatasaray civarında
gezi amaçlı dolaşıyordum. Galatasaray Postanesi önünde o sırada yapılmakta olan basın açıklaması ile hiçbir
ilgim yoktu. Galatasaray Postanesi önünde dururken Çevik Kuvvet Müdürlüğü polisleri ve diğer polisler bana

kat ve yumruklarla saldırdılar. Etrafa dağılan gazdan kötü bir şekilde etkilendim. Beni gözaltına
alan polisler İtalyan olduğumu söyledim. Ancak yine de coplarla dövdüler. Yere düştüm, tekmelerle vurdular.
Sağ kolumu, her iki ayağım ve bacağımı, sırtımı copladılar, tekmelediler. Beyoğlu Göz Hastanesi ve Taksim İlk
Yardım Hastanesi’nde kol, ayak ve kaburgalarımın filmleri çekildi. Beş yada 6 kaburgamda çatlak tespit edildi.
Beni döven polislerden davacıyım.” (İHD İstanbul)

zetesi Gaziantep dağıtımcısı Osman Akan (16), İlçesi'ne bağlı Dülük Caddesi'nde 9
Temmuz günü dağıtıma devam ettiği sırada 27 UH 205 plakalı beyaz renkli Toros marka araçta bulunan 2 sivil
polisin hızlı bir şekilde arabayla üzerine geldiğini ve ezilme tehlikesi geçirdiğini, daha sonra dağıtıma devam
ettiğini, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Cinderesi denilen yere geldiğinde iriyarı, bıyıklı, 45 yaşlarında ve
daha önce hiç görmediği bir adam yanına gelerek bir gazete istediğini, gazeteyi verip parasını ist
yumruklarla gözünün ve burnunun üstüne vurduğunu belirtti. (10.07.2004-DİHA) (Özgür Gündem

14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Naif Kızmaz(1952), şu beyanda bulundu: “Ben
amet etmekteyim. 12 Temmuz günü misafir olarak geldiğim Diyarbakır’dan

Ergani’ye kardeşimin yanına giderken Diyarbakır çıkışında önümde duran bir minibüsten inen sivil polisler beni
arabadan aşağı indirdiler. Hiçbir şey söylemeden konuş demeye başladılar. Tabancanın namlusunu ağzıma
dayadılar, naylon poşeti kafama geçirip, Tarsus DEHAP İl Teşkilatına gidip gitmediğimi sordular. Beni nefesiz
bırakıyorlardı ve tam boğulmak üzereyken poşeti kafamdan çıkarıyorlardı. Bir süre sonra tekrar poşeti kafama

rlardı. Beni ölümle tehdit ederek tekmelerle kafama karnıma vuruyorlardı. Sonra 34 EC 270 plakalı
Doğan marka araba ile Adana’nın Osmaniye ilçesine getirdiler. Gözlerim ve ellerim bağlıydı; arabadan
indirdiler. Bine kadar sayıp sonra gözümü açmamı sonrada Tarsus’a gitmemi istediler. Ben korktuğum için
tekrar Diyarbakır’a geldim. Bu olaydan sonra idrarımdan kan gelmeye başladı.” (İHD Diyarbakır

17 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Sarı(1984); 11 Temmuz günü oturd
Karşıyaka Onur mahallesindeki evinin üst sokağından, saat 10.00 civarında dört sivil tarafında Kartal

mavi bir arabaya zor kullanılarak bindirildiğini, kaçıranların elleriyle gözlerini kapatarak, yaklaşık bir
ötürerek bir odaya soktuklarını, odada bir masa ve bir kanepenin olduğunu, kendisini

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Emre Kaptan(1981), 27 Haziran günü İstanbul’da
gerçekleştirilen Nato zirvesi karşıtı basın açıklamasından sonra dağılan kitleye polisler tarafından müdahale
sırasında saldırıya maruz kaldığını iddia etti. 15 polis tarafından ablukaya alınarak tekme- tokat dövülerek
gözaltına alınmak istendi. Kaçarken bir eve sığınan Emre Kaptan’ın sığındığı ev polislerin gaz bombası ve biber

sı doktora giden Kaptan, sol ayağında bilek kısmından dizine kadar aşırı
ezilmenin mevcut olduğunu, sol kolundan omzuna kadar, kürek kemiğinden boyuna kadar olan kısmın kas

den coptan dolayı gözlerinin
morluklar meydana geldiğini ve 7 gün iş göremez raporu aldığını

bulunan yukarıda isimleri yazılı mağdurlar, 29 Haziran
günü Galatasaray Lisesi önünde sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan NATO karşıtı basın açıklamasına
katıldıklarını, basın açıklamasına müdahale eden polislerin kendilerine şiddet uygulayarak dövdüğünü, yüz ve

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hacı Bıçak (1964), 4 Temmuz günü Özgür
durumuna ilişkin yapılan basın açıklamasına

katıldığını, basın açıklaması sırasında polisin hiçbir uyarıda bulunmaksızın biber gazı, göz yaşartıcı sprey ve
copla müdahalede bulunduğunu, gözaltına alındıktan sonra polis otobüsüne götürünceye kadar dayak ve hakarete

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Paola Bolelli (1972) şu beyanda bulundu; “Ben
nde Galatasaray civarında

gezi amaçlı dolaşıyordum. Galatasaray Postanesi önünde o sırada yapılmakta olan basın açıklaması ile hiçbir
ilgim yoktu. Galatasaray Postanesi önünde dururken Çevik Kuvvet Müdürlüğü polisleri ve diğer polisler bana

kat ve yumruklarla saldırdılar. Etrafa dağılan gazdan kötü bir şekilde etkilendim. Beni gözaltına
alan polisler İtalyan olduğumu söyledim. Ancak yine de coplarla dövdüler. Yere düştüm, tekmelerle vurdular.

pladılar, tekmelediler. Beyoğlu Göz Hastanesi ve Taksim İlk
Yardım Hastanesi’nde kol, ayak ve kaburgalarımın filmleri çekildi. Beş yada 6 kaburgamda çatlak tespit edildi.

zetesi Gaziantep dağıtımcısı Osman Akan (16), İlçesi'ne bağlı Dülük Caddesi'nde 9
Temmuz günü dağıtıma devam ettiği sırada 27 UH 205 plakalı beyaz renkli Toros marka araçta bulunan 2 sivil

ikesi geçirdiğini, daha sonra dağıtıma devam
ettiğini, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Cinderesi denilen yere geldiğinde iriyarı, bıyıklı, 45 yaşlarında ve
daha önce hiç görmediği bir adam yanına gelerek bir gazete istediğini, gazeteyi verip parasını istediğinde

DİHA) (Özgür Gündem-12.07.2004)

14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Naif Kızmaz(1952), şu beyanda bulundu: “Ben
amet etmekteyim. 12 Temmuz günü misafir olarak geldiğim Diyarbakır’dan

Ergani’ye kardeşimin yanına giderken Diyarbakır çıkışında önümde duran bir minibüsten inen sivil polisler beni
Tabancanın namlusunu ağzıma

dayadılar, naylon poşeti kafama geçirip, Tarsus DEHAP İl Teşkilatına gidip gitmediğimi sordular. Beni nefesiz
bırakıyorlardı ve tam boğulmak üzereyken poşeti kafamdan çıkarıyorlardı. Bir süre sonra tekrar poşeti kafama

rlardı. Beni ölümle tehdit ederek tekmelerle kafama karnıma vuruyorlardı. Sonra 34 EC 270 plakalı
Doğan marka araba ile Adana’nın Osmaniye ilçesine getirdiler. Gözlerim ve ellerim bağlıydı; arabadan

a Tarsus’a gitmemi istediler. Ben korktuğum için
tekrar Diyarbakır’a geldim. Bu olaydan sonra idrarımdan kan gelmeye başladı.” (İHD Diyarbakır)

17 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Serhat Sarı(1984); 11 Temmuz günü oturduğu
Karşıyaka Onur mahallesindeki evinin üst sokağından, saat 10.00 civarında dört sivil tarafında Kartal

mavi bir arabaya zor kullanılarak bindirildiğini, kaçıranların elleriyle gözlerini kapatarak, yaklaşık bir
ötürerek bir odaya soktuklarını, odada bir masa ve bir kanepenin olduğunu, kendisini



169 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

kaçıran kişilerden yaşlı olanın bıyıklı, orta boylu ve mavi gözlü olduğunu, diğerlerine talimatı bu kişinin
verdiğini , ikinci kişinin 30 yaşlarında esmer , siyah gözl
tanıyabileceğini belirtmiştir. Yolda götürülürken nereye götürüldüğünü , polis olup olmadığını sorduğunu,
kaçıranların ise “polis değiliz, seni misafir edeceğiz ,sana bazı sorular soracağız” dediklerini
kendisine 21.06.2004 tarihinde yapılan babasının cenaze törenini sorduklarını, törenin kimler tarafından organize
edildiğini, ailesi ile ilgili başkaca sorular sorulduğunu, 6 adet fotoğraf gösterildiğini, fotoğraftaki kişileri tanıyıp
tanımadığının sorulduğunu, tanımadığını söylediğini, bunun üzerine “sen bizimle işbirliği yap, bize bilgi getir
bizde sana ve kardeşlerine iş bulalım, aileni koruyalım.” dediklerini, bunu yapmayacağını söyleyince birisi
tarafından yumruklanmaya başlandığ
daha önce gittiğini, şu anda gitmediğini söylediklerini, kendisi hakkında her şeyi bildiklerini ifade etmiştir.
Akşama doğru ilk defa gördüğü genç birisinin kendisine sigara getirdiğ
sonra kanepede uzanmış bir şekilde uyandığını , yanında iki kişinin olduğunu, dışardan seslerin geldiğini, ikinci
gün akşama doğru yaşlı sivilin yanına gelerek, “kaçırılmanı ailene bile söylemeyeceksin, tekrar se
arayacağız, işbirliği teklifimizi kabul etmezsen , seni tekrar alacağız ve işkenceyle öldüreceğiz, yada elimizde
bulunan yazılı suçlamalarla seni hapse attıracağız” diye tehdit edildiğini, üçüncü gün sabahı soğuk kuyuda
bırakıldığını, 13 Temmuz günü işe gittiğini, işyerine iki sivil kişinin geldiğini, ustası aracılığıyla kendisini
çağırttıklarını, kendilerini polis olarak tanıttıklarını, “seni kaçıranları bize söyle onları biz tutuklayalım.”
dediklerini, kendisinin gelen kişileri tanı
sorduğunu, hiç bir şey söylemeden işyerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir.

Bahrem Bakla
20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahrem Bakla (1972), 19 Temmuz gecesi b
bardan çıktıktan sonra Tarlabaşı Turan Caddesi trafik ışıkları yakınlarında bulunan harabe bir bina yanında 3
sivil polisin kendisine yumrukla saldırıda bulunduğunu, kelepçelendikten sonra lacivert bir minibüse
bindirildiğini, Tarlabaşı’ndan Hırdavatçıl
yere sokulduğunu, orada polislerden bir tanesinin kazağını başına geçirdikten sonra elindeki kazma sapı ile
vurmaya başladığını, kendisinin dışında orada bulunan doğu kökenli iki kiş
dövüldüğünü, kendisine “sen hırsızsın” denilerek üzerindeki 170 milyon TL ve sigaranın alındığını, bir buçuk
saat boyunca dövüldüğünü, daha sonra minibüsle dolaştırılarak ormanlık bir alanda serbest bırakıldığını
belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Mehmet Mert
Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünden göç gederek Malatya’nın Hanımçiftliği beldesinde ikamet
eden Mehmet Mert(59), sivil giyimli ve silahlı 2 kişi tarafından kendisine ajanlık teklif edildiğin
Temmuz günü Malatya merkeze gittiği sırada bindiği aracın 34 U 650 plakalı bir araç tarafından takip edildiğini
belirten Mert, “ben araçtan indikten sonra arabanın beni takip ettiğini fark ettim. İki kişi yanıma gelerek benimle
konuşmak istediğini söyledi. Bir çay ocağına gittiğimizde başka bir şahıs daha geldi. Bu kişiler bana 15 yıl önce
göç ettiğim Hasanova köyü hakkında sorular sordular. Köyümüz hakkında bazı bilgiler alıp kendilerine vermemi
istediler. DEHAP’a gidip gitmediğimi, ayrıca
kendilerine bilgi vermemi talep ettiler. Bende bunların hiçbirini tanımadığımı söyledim. Bunun üzerine bana
açıkça para teklifi yaptılar” dedi. (24 Temmuz 2004/Evrensel) (23.07.2004

Mehmet Sami Filiztekin
25 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Sami Filiztekin (1972), 5 yıl
Hollanda’da mülteci olarak kaldıktan sonra 15 Temmuz günü Türkiye’ye iade edildiğini, 17 Temmuz günü
Topkapı surları içerisinde 2 polis tarafından gözaltına alındığını, ceketinin arkadan öne doğru çekilerek başına
geçirildiğini ve beyaz bir minibüse bindirildiğini, kollarının bağlanarak bilmediği bir yere götürüldüğünü, burada
kollarına ve bacaklarına vurulduğunu ve sürekli olarak “yurt dı
kendisinin 2 gün alıkonulduğunu ve sürekli olarak dövüldüğünü, daha sonra adının Unkapanı Parkı olduğunu
öğrendiği bir yere bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Hilmi Erdal
29 Temmuz günü İHD Bingöl şubes
mezrasında ikamet eden Hilmi Erdal (55); Diyarbakır’da oturduğunu, boşaltılan köyüne ilkbaharda geldiğini, 23
Temmuz günü saat 11.00 sıralarında minibüsle köyüne giderken, Yeniyazı köyü Kelepış
tarafından orman kesimi yapıldığını, korucuların kendilerine bağırarak “bizden habersiz geçemezsiniz” diyerek
tehditkar bir şekilde davrandıklarını, Yeniyazı Karakolu’nun önünden geçeceklerini söyleyerek, ‘neden
bağırıyorsunuz’ deyince tartıştıklarını ve bu olayın karakola telsizle bildirildiğini belirtti. Daha sonra karakolun
önünde durdurulduklarını, 15 kişinin güneşin önünde askeri içtima şeklinde tutulduklarını, kimliklerinin alınarak
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kaçıran kişilerden yaşlı olanın bıyıklı, orta boylu ve mavi gözlü olduğunu, diğerlerine talimatı bu kişinin
verdiğini , ikinci kişinin 30 yaşlarında esmer , siyah gözlü uzun boylu olduğunu, diğer iki kişiyi de gördüğünde
tanıyabileceğini belirtmiştir. Yolda götürülürken nereye götürüldüğünü , polis olup olmadığını sorduğunu,
kaçıranların ise “polis değiliz, seni misafir edeceğiz ,sana bazı sorular soracağız” dediklerini
kendisine 21.06.2004 tarihinde yapılan babasının cenaze törenini sorduklarını, törenin kimler tarafından organize
edildiğini, ailesi ile ilgili başkaca sorular sorulduğunu, 6 adet fotoğraf gösterildiğini, fotoğraftaki kişileri tanıyıp
tanımadığının sorulduğunu, tanımadığını söylediğini, bunun üzerine “sen bizimle işbirliği yap, bize bilgi getir
bizde sana ve kardeşlerine iş bulalım, aileni koruyalım.” dediklerini, bunu yapmayacağını söyleyince birisi
tarafından yumruklanmaya başlandığını ve gözlüğünün camının kırıldığını belirtmiştir. DEHAP isimli partiye
daha önce gittiğini, şu anda gitmediğini söylediklerini, kendisi hakkında her şeyi bildiklerini ifade etmiştir.
Akşama doğru ilk defa gördüğü genç birisinin kendisine sigara getirdiğini, sigaradan birkaç kez çektiğini, daha
sonra kanepede uzanmış bir şekilde uyandığını , yanında iki kişinin olduğunu, dışardan seslerin geldiğini, ikinci
gün akşama doğru yaşlı sivilin yanına gelerek, “kaçırılmanı ailene bile söylemeyeceksin, tekrar se
arayacağız, işbirliği teklifimizi kabul etmezsen , seni tekrar alacağız ve işkenceyle öldüreceğiz, yada elimizde
bulunan yazılı suçlamalarla seni hapse attıracağız” diye tehdit edildiğini, üçüncü gün sabahı soğuk kuyuda

Temmuz günü işe gittiğini, işyerine iki sivil kişinin geldiğini, ustası aracılığıyla kendisini
çağırttıklarını, kendilerini polis olarak tanıttıklarını, “seni kaçıranları bize söyle onları biz tutuklayalım.”
dediklerini, kendisinin gelen kişileri tanımadığını, kişilere “bu kaçırma olayından nasıl haberdar oldunuz” diye
sorduğunu, hiç bir şey söylemeden işyerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir.

20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahrem Bakla (1972), 19 Temmuz gecesi b
bardan çıktıktan sonra Tarlabaşı Turan Caddesi trafik ışıkları yakınlarında bulunan harabe bir bina yanında 3
sivil polisin kendisine yumrukla saldırıda bulunduğunu, kelepçelendikten sonra lacivert bir minibüse
bindirildiğini, Tarlabaşı’ndan Hırdavatçılar Çarşısı’na giden yolda ara bir sokağa girdiklerini, burada bulunan bir
yere sokulduğunu, orada polislerden bir tanesinin kazağını başına geçirdikten sonra elindeki kazma sapı ile
vurmaya başladığını, kendisinin dışında orada bulunan doğu kökenli iki kişinin çok kötü bir şekilde
dövüldüğünü, kendisine “sen hırsızsın” denilerek üzerindeki 170 milyon TL ve sigaranın alındığını, bir buçuk
saat boyunca dövüldüğünü, daha sonra minibüsle dolaştırılarak ormanlık bir alanda serbest bırakıldığını

yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünden göç gederek Malatya’nın Hanımçiftliği beldesinde ikamet
eden Mehmet Mert(59), sivil giyimli ve silahlı 2 kişi tarafından kendisine ajanlık teklif edildiğin
Temmuz günü Malatya merkeze gittiği sırada bindiği aracın 34 U 650 plakalı bir araç tarafından takip edildiğini
belirten Mert, “ben araçtan indikten sonra arabanın beni takip ettiğini fark ettim. İki kişi yanıma gelerek benimle

diğini söyledi. Bir çay ocağına gittiğimizde başka bir şahıs daha geldi. Bu kişiler bana 15 yıl önce
göç ettiğim Hasanova köyü hakkında sorular sordular. Köyümüz hakkında bazı bilgiler alıp kendilerine vermemi
istediler. DEHAP’a gidip gitmediğimi, ayrıca DEHAP’a kimlerin gittiğini sordular. Sordukları isimler hakkında
kendilerine bilgi vermemi talep ettiler. Bende bunların hiçbirini tanımadığımı söyledim. Bunun üzerine bana
açıkça para teklifi yaptılar” dedi. (24 Temmuz 2004/Evrensel) (23.07.2004-DİHA)

25 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Sami Filiztekin (1972), 5 yıl
Hollanda’da mülteci olarak kaldıktan sonra 15 Temmuz günü Türkiye’ye iade edildiğini, 17 Temmuz günü

tarafından gözaltına alındığını, ceketinin arkadan öne doğru çekilerek başına
geçirildiğini ve beyaz bir minibüse bindirildiğini, kollarının bağlanarak bilmediği bir yere götürüldüğünü, burada
kollarına ve bacaklarına vurulduğunu ve sürekli olarak “yurt dışında ne yaptın?” şeklinde sorular sorduklarını,
kendisinin 2 gün alıkonulduğunu ve sürekli olarak dövüldüğünü, daha sonra adının Unkapanı Parkı olduğunu
öğrendiği bir yere bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

29 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda Bingöl Genç İlçesi Bulgurlu Köyü Konacık
mezrasında ikamet eden Hilmi Erdal (55); Diyarbakır’da oturduğunu, boşaltılan köyüne ilkbaharda geldiğini, 23
Temmuz günü saat 11.00 sıralarında minibüsle köyüne giderken, Yeniyazı köyü Kelepış
tarafından orman kesimi yapıldığını, korucuların kendilerine bağırarak “bizden habersiz geçemezsiniz” diyerek
tehditkar bir şekilde davrandıklarını, Yeniyazı Karakolu’nun önünden geçeceklerini söyleyerek, ‘neden

e tartıştıklarını ve bu olayın karakola telsizle bildirildiğini belirtti. Daha sonra karakolun
önünde durdurulduklarını, 15 kişinin güneşin önünde askeri içtima şeklinde tutulduklarını, kimliklerinin alınarak
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kaçıran kişilerden yaşlı olanın bıyıklı, orta boylu ve mavi gözlü olduğunu, diğerlerine talimatı bu kişinin
ü uzun boylu olduğunu, diğer iki kişiyi de gördüğünde

tanıyabileceğini belirtmiştir. Yolda götürülürken nereye götürüldüğünü , polis olup olmadığını sorduğunu,
kaçıranların ise “polis değiliz, seni misafir edeceğiz ,sana bazı sorular soracağız” dediklerini, bulunduğu odada
kendisine 21.06.2004 tarihinde yapılan babasının cenaze törenini sorduklarını, törenin kimler tarafından organize
edildiğini, ailesi ile ilgili başkaca sorular sorulduğunu, 6 adet fotoğraf gösterildiğini, fotoğraftaki kişileri tanıyıp
tanımadığının sorulduğunu, tanımadığını söylediğini, bunun üzerine “sen bizimle işbirliği yap, bize bilgi getir
bizde sana ve kardeşlerine iş bulalım, aileni koruyalım.” dediklerini, bunu yapmayacağını söyleyince birisi

ını ve gözlüğünün camının kırıldığını belirtmiştir. DEHAP isimli partiye
daha önce gittiğini, şu anda gitmediğini söylediklerini, kendisi hakkında her şeyi bildiklerini ifade etmiştir.

ini, sigaradan birkaç kez çektiğini, daha
sonra kanepede uzanmış bir şekilde uyandığını , yanında iki kişinin olduğunu, dışardan seslerin geldiğini, ikinci
gün akşama doğru yaşlı sivilin yanına gelerek, “kaçırılmanı ailene bile söylemeyeceksin, tekrar seni telefonla
arayacağız, işbirliği teklifimizi kabul etmezsen , seni tekrar alacağız ve işkenceyle öldüreceğiz, yada elimizde
bulunan yazılı suçlamalarla seni hapse attıracağız” diye tehdit edildiğini, üçüncü gün sabahı soğuk kuyuda

Temmuz günü işe gittiğini, işyerine iki sivil kişinin geldiğini, ustası aracılığıyla kendisini
çağırttıklarını, kendilerini polis olarak tanıttıklarını, “seni kaçıranları bize söyle onları biz tutuklayalım.”

madığını, kişilere “bu kaçırma olayından nasıl haberdar oldunuz” diye

20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahrem Bakla (1972), 19 Temmuz gecesi bir
bardan çıktıktan sonra Tarlabaşı Turan Caddesi trafik ışıkları yakınlarında bulunan harabe bir bina yanında 3
sivil polisin kendisine yumrukla saldırıda bulunduğunu, kelepçelendikten sonra lacivert bir minibüse

ar Çarşısı’na giden yolda ara bir sokağa girdiklerini, burada bulunan bir
yere sokulduğunu, orada polislerden bir tanesinin kazağını başına geçirdikten sonra elindeki kazma sapı ile

inin çok kötü bir şekilde
dövüldüğünü, kendisine “sen hırsızsın” denilerek üzerindeki 170 milyon TL ve sigaranın alındığını, bir buçuk
saat boyunca dövüldüğünü, daha sonra minibüsle dolaştırılarak ormanlık bir alanda serbest bırakıldığını

Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünden göç gederek Malatya’nın Hanımçiftliği beldesinde ikamet
eden Mehmet Mert(59), sivil giyimli ve silahlı 2 kişi tarafından kendisine ajanlık teklif edildiğini belirtti. 15
Temmuz günü Malatya merkeze gittiği sırada bindiği aracın 34 U 650 plakalı bir araç tarafından takip edildiğini
belirten Mert, “ben araçtan indikten sonra arabanın beni takip ettiğini fark ettim. İki kişi yanıma gelerek benimle

diğini söyledi. Bir çay ocağına gittiğimizde başka bir şahıs daha geldi. Bu kişiler bana 15 yıl önce
göç ettiğim Hasanova köyü hakkında sorular sordular. Köyümüz hakkında bazı bilgiler alıp kendilerine vermemi

DEHAP’a kimlerin gittiğini sordular. Sordukları isimler hakkında
kendilerine bilgi vermemi talep ettiler. Bende bunların hiçbirini tanımadığımı söyledim. Bunun üzerine bana

25 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Sami Filiztekin (1972), 5 yıl
Hollanda’da mülteci olarak kaldıktan sonra 15 Temmuz günü Türkiye’ye iade edildiğini, 17 Temmuz günü

tarafından gözaltına alındığını, ceketinin arkadan öne doğru çekilerek başına
geçirildiğini ve beyaz bir minibüse bindirildiğini, kollarının bağlanarak bilmediği bir yere götürüldüğünü, burada

şında ne yaptın?” şeklinde sorular sorduklarını,
kendisinin 2 gün alıkonulduğunu ve sürekli olarak dövüldüğünü, daha sonra adının Unkapanı Parkı olduğunu

ine yaptığı başvuruda Bingöl Genç İlçesi Bulgurlu Köyü Konacık
mezrasında ikamet eden Hilmi Erdal (55); Diyarbakır’da oturduğunu, boşaltılan köyüne ilkbaharda geldiğini, 23
Temmuz günü saat 11.00 sıralarında minibüsle köyüne giderken, Yeniyazı köyü Kelepış tepesinde korucular
tarafından orman kesimi yapıldığını, korucuların kendilerine bağırarak “bizden habersiz geçemezsiniz” diyerek
tehditkar bir şekilde davrandıklarını, Yeniyazı Karakolu’nun önünden geçeceklerini söyleyerek, ‘neden

e tartıştıklarını ve bu olayın karakola telsizle bildirildiğini belirtti. Daha sonra karakolun
önünde durdurulduklarını, 15 kişinin güneşin önünde askeri içtima şeklinde tutulduklarını, kimliklerinin alınarak
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karakola götürüldüğünü, üstlerinde ve araçların
alındığını, kendisinin de ifadesinin alındığını, panzer gönderilip korucuların getirildiğini, 2
bırakıldıklarını belirtti. 28 Temmuz günü Genç ilçesinde taziyeye gitmek için karako
durdurulduklarını ve aynı şekilde işlemlere tabi tutulduklarını, karakol komutanı bir uzman çavuşla yanlarına
geldiklerini, bağırarak “askerimi öldürdünüz, kanını yerde bırakmayacağım” diyerek kendilerini tehdit ettiğini,
ismini söyleyerek iki adım öne çıkmasını istediğini, hakaret ettiğini, uzman çavuşun ayaklarıyla arkasından
tekmelemesiyle yere çarptığını, beş dakika kadar yerde kendinden geçmiş halde yattığını, daha sonra serbest
bırakıldıklarını beyan etti. (İHD Bingöl)

Tutkun Oğur ve Aysun Tekeli
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sağlık Ocağı'nda görev yapan Tutkun Oğur ve Aysun Tekeli isimli doktorlar,
Kaymakam Ünal Coşkun’un kendilerini dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç 29 Temmuz günü duyurusunda
bulundu. Çukurca'da iki yıldır görev yapan Tekilli, Coşkun
belirterek, “Görüşmede kaymakam boğazıma sarıldı. Bu sırada nişanlım Tutkun müdahale etti. Biz oradan
uzaklaşarak Sağlık Ocağı'na gittik. Etrafımızı polisler ablukaya aldı. Kaymakam bizi ölümle tehdit etti. Çuku
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk” dedi. Savcılığın, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği
Dr. Tekilli'ye burada 10 günlük “iş göremez” raporu verildi. İddiaları reddeden Kaymakam Coşkun ise “Görev
süreleri 5 Ağustos'ta bitecek. Gidera
yaşayan bir hasta yardım istedi. Gerekeni yapın talimatı vererek kendilerine gönderdiğim bu hastayı kovmuşlar.
Bunun üzerine doktorları çağırıp uyardım. Bunu yaparken sert bir üs
kesinlikle fiili saldırı olmamıştır. Kendilerine sahip çıkan bir partinin yandaşları 'Kaymakam istifa' diye bağırdı.
Ben de suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Taner Şenel (1982), Eylem Tanboğa
30 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Taner Şenel (1982), Eylem Tanboğa (1978) ve Dilek
Gül (1978); aynı gün İzmir ili Çiğli ilçesi Ege Kent girişinde, ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile il
“Remzi Aydın ölüm orucunun 380. Gününde, ölüm orucunu sürdürüyor” içerikli Mücadele Birliği imzalı afişi
yaptıkları sırada, Toros Marka bir aracın içinde bulunan iki sivil polisin yanlarına yaklaşarak ne yaptıklarını
sorduklarını, afiş yaptıklarını ve afişlerin izinli olduğunu belirterek izin belgelerini gösterdiklerini, ardından
polislerin kimlik kontrolü yapmak istediklerini, kendileri de polislerin kimliklerini görmek istediklerini
söylemeleri üzerine, polislerin silahlarını çıkartarak, “yoksa
kimliklerini göstermedikleri için zor kullanılarak araca götürülmeye çalışıldıklarını, yaşanan arbede sonucu
Behlül Ocak isimli arkadaşlarının, ağzına silah namlusunun sokularak, gözaltına alındığını beyan

Mehmet Hira Gülaydın
Mehmet Hira Gülaydın (1969) 30 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, inşaatlarda
çalıştığını, 28 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı sandık görevlisi olduğu Vali Ünal Erkan İlköğretim okulunda
işini bitirdikten sonra adliyenin önüne geldiğini, polislerin burada gruba saldırdığını, bu sırada yere düştüğünü,
yerde iken resmi ve sivil giyimli polislerin uzun sopalar ile kafasına ve vücuduna vurduklarını, 3 kaburgasının,
sol serçe ve yüzük parmağının kırıldığını ve

Serkan Yılmaz ve Kenan Alıcı
2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Serkan Yılmaz (1980) ve Kenan Alıcı (1982), Taksim
meydanında gerçekleştirilmek istenilen basın açıklaması için İstiklal cad
müdahale ederek kendilerini dövdüğünü, belirttiler.

Aliekber Sever
2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aliekber Sever (1971), Taksim meydanında
gerçekleştirilmek istenilen basın açıklaması için İstikla
müdahale ettiğini, kafasına silah kabzasıyla vurulduğunu, yere düştüğümde polislerin job ve tekmelerine maruz
kaldığını, kafasında dikiş, kolunda ve burnunda çatlak, sol böbreğinde yırtılma olduğunu, 15 g
raporu aldığını belirterek hukuki yardım talep etti.

Hıdır Ataş
2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hıdır Ataş, 28 Temmuz günü Fatih semtinden
arkadaşı Kamer Özdemir ile birlikte ticari taksiye bindiğini, taksi şofö
açması üzerine tartışma yaşadıklarını, şoförün aracını Sultançiftliği Karakolu önüne çektiğini, Karakol
polislerinin sorunu dahi sormadan kendisine nereli olduğunu sorduklarını ve “nedir sizden çektiğimiz” diyerek
dövmeye başladıklarını, copla, tekme ve tokatlarla dövüldüklerini, aldığı darbeler sonucu bayıldığını, daha sonra
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karakola götürüldüğünü, üstlerinde ve araçlarında arama yapıldığını, 3-4 kişiyi karakola çağırıp ifadelerinin
alındığını, kendisinin de ifadesinin alındığını, panzer gönderilip korucuların getirildiğini, 2
bırakıldıklarını belirtti. 28 Temmuz günü Genç ilçesinde taziyeye gitmek için karako
durdurulduklarını ve aynı şekilde işlemlere tabi tutulduklarını, karakol komutanı bir uzman çavuşla yanlarına
geldiklerini, bağırarak “askerimi öldürdünüz, kanını yerde bırakmayacağım” diyerek kendilerini tehdit ettiğini,

adım öne çıkmasını istediğini, hakaret ettiğini, uzman çavuşun ayaklarıyla arkasından
tekmelemesiyle yere çarptığını, beş dakika kadar yerde kendinden geçmiş halde yattığını, daha sonra serbest

beyan etti. (İHD Bingöl)

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sağlık Ocağı'nda görev yapan Tutkun Oğur ve Aysun Tekeli isimli doktorlar,
Kaymakam Ünal Coşkun’un kendilerini dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç 29 Temmuz günü duyurusunda
bulundu. Çukurca'da iki yıldır görev yapan Tekilli, Coşkun'un 28 Temmuz akşamı kendilerini çağırdığını
belirterek, “Görüşmede kaymakam boğazıma sarıldı. Bu sırada nişanlım Tutkun müdahale etti. Biz oradan
uzaklaşarak Sağlık Ocağı'na gittik. Etrafımızı polisler ablukaya aldı. Kaymakam bizi ölümle tehdit etti. Çuku
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk” dedi. Savcılığın, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği
Dr. Tekilli'ye burada 10 günlük “iş göremez” raporu verildi. İddiaları reddeden Kaymakam Coşkun ise “Görev
süreleri 5 Ağustos'ta bitecek. Giderayak ortalığı karıştırmak istiyorlar. İğne yaptıkları ve sakat kalma tehlikesi
yaşayan bir hasta yardım istedi. Gerekeni yapın talimatı vererek kendilerine gönderdiğim bu hastayı kovmuşlar.
Bunun üzerine doktorları çağırıp uyardım. Bunu yaparken sert bir üslup kullandığımı kabul ediyorum. Ama
kesinlikle fiili saldırı olmamıştır. Kendilerine sahip çıkan bir partinin yandaşları 'Kaymakam istifa' diye bağırdı.
Ben de suç duyurusunda bulunacağım” dedi. (Radikal-30.07.2004) (Hürriyet-30.07.2004)

(1982), Eylem Tanboğa (1978) ve Dilek Gül(1978)
30 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Taner Şenel (1982), Eylem Tanboğa (1978) ve Dilek
Gül (1978); aynı gün İzmir ili Çiğli ilçesi Ege Kent girişinde, ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile il
“Remzi Aydın ölüm orucunun 380. Gününde, ölüm orucunu sürdürüyor” içerikli Mücadele Birliği imzalı afişi
yaptıkları sırada, Toros Marka bir aracın içinde bulunan iki sivil polisin yanlarına yaklaşarak ne yaptıklarını

ve afişlerin izinli olduğunu belirterek izin belgelerini gösterdiklerini, ardından
polislerin kimlik kontrolü yapmak istediklerini, kendileri de polislerin kimliklerini görmek istediklerini
söylemeleri üzerine, polislerin silahlarını çıkartarak, “yoksa size ateş ederiz” diyerek tehdit ettiklerini,
kimliklerini göstermedikleri için zor kullanılarak araca götürülmeye çalışıldıklarını, yaşanan arbede sonucu
Behlül Ocak isimli arkadaşlarının, ağzına silah namlusunun sokularak, gözaltına alındığını beyan

1969) 30 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, inşaatlarda
çalıştığını, 28 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı sandık görevlisi olduğu Vali Ünal Erkan İlköğretim okulunda

n sonra adliyenin önüne geldiğini, polislerin burada gruba saldırdığını, bu sırada yere düştüğünü,
yerde iken resmi ve sivil giyimli polislerin uzun sopalar ile kafasına ve vücuduna vurduklarını, 3 kaburgasının,
sol serçe ve yüzük parmağının kırıldığını ve iki dudağının yarıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Serkan Yılmaz (1980) ve Kenan Alıcı (1982), Taksim
meydanında gerçekleştirilmek istenilen basın açıklaması için İstiklal caddesinde yürüdükleri sırada polisin
müdahale ederek kendilerini dövdüğünü, belirttiler.

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aliekber Sever (1971), Taksim meydanında
gerçekleştirilmek istenilen basın açıklaması için İstiklal caddesinde yürüdükleri sırada polisin kendilerine
müdahale ettiğini, kafasına silah kabzasıyla vurulduğunu, yere düştüğümde polislerin job ve tekmelerine maruz
kaldığını, kafasında dikiş, kolunda ve burnunda çatlak, sol böbreğinde yırtılma olduğunu, 15 g
raporu aldığını belirterek hukuki yardım talep etti.

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hıdır Ataş, 28 Temmuz günü Fatih semtinden
arkadaşı Kamer Özdemir ile birlikte ticari taksiye bindiğini, taksi şoförünün saat 12.00 yi geçmeden gece tarifesi
açması üzerine tartışma yaşadıklarını, şoförün aracını Sultançiftliği Karakolu önüne çektiğini, Karakol
polislerinin sorunu dahi sormadan kendisine nereli olduğunu sorduklarını ve “nedir sizden çektiğimiz” diyerek
dövmeye başladıklarını, copla, tekme ve tokatlarla dövüldüklerini, aldığı darbeler sonucu bayıldığını, daha sonra
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4 kişiyi karakola çağırıp ifadelerinin
alındığını, kendisinin de ifadesinin alındığını, panzer gönderilip korucuların getirildiğini, 2-3 saat sonra
bırakıldıklarını belirtti. 28 Temmuz günü Genç ilçesinde taziyeye gitmek için karakolun önünde
durdurulduklarını ve aynı şekilde işlemlere tabi tutulduklarını, karakol komutanı bir uzman çavuşla yanlarına
geldiklerini, bağırarak “askerimi öldürdünüz, kanını yerde bırakmayacağım” diyerek kendilerini tehdit ettiğini,

adım öne çıkmasını istediğini, hakaret ettiğini, uzman çavuşun ayaklarıyla arkasından
tekmelemesiyle yere çarptığını, beş dakika kadar yerde kendinden geçmiş halde yattığını, daha sonra serbest

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sağlık Ocağı'nda görev yapan Tutkun Oğur ve Aysun Tekeli isimli doktorlar,
Kaymakam Ünal Coşkun’un kendilerini dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç 29 Temmuz günü duyurusunda

'un 28 Temmuz akşamı kendilerini çağırdığını
belirterek, “Görüşmede kaymakam boğazıma sarıldı. Bu sırada nişanlım Tutkun müdahale etti. Biz oradan
uzaklaşarak Sağlık Ocağı'na gittik. Etrafımızı polisler ablukaya aldı. Kaymakam bizi ölümle tehdit etti. Çukurca
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk” dedi. Savcılığın, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği
Dr. Tekilli'ye burada 10 günlük “iş göremez” raporu verildi. İddiaları reddeden Kaymakam Coşkun ise “Görev

yak ortalığı karıştırmak istiyorlar. İğne yaptıkları ve sakat kalma tehlikesi
yaşayan bir hasta yardım istedi. Gerekeni yapın talimatı vererek kendilerine gönderdiğim bu hastayı kovmuşlar.

lup kullandığımı kabul ediyorum. Ama
kesinlikle fiili saldırı olmamıştır. Kendilerine sahip çıkan bir partinin yandaşları 'Kaymakam istifa' diye bağırdı.

30 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Taner Şenel (1982), Eylem Tanboğa (1978) ve Dilek
Gül (1978); aynı gün İzmir ili Çiğli ilçesi Ege Kent girişinde, ölüm orucunu sürdüren Remzi Aydın ile ilgili
“Remzi Aydın ölüm orucunun 380. Gününde, ölüm orucunu sürdürüyor” içerikli Mücadele Birliği imzalı afişi
yaptıkları sırada, Toros Marka bir aracın içinde bulunan iki sivil polisin yanlarına yaklaşarak ne yaptıklarını

ve afişlerin izinli olduğunu belirterek izin belgelerini gösterdiklerini, ardından
polislerin kimlik kontrolü yapmak istediklerini, kendileri de polislerin kimliklerini görmek istediklerini

size ateş ederiz” diyerek tehdit ettiklerini,
kimliklerini göstermedikleri için zor kullanılarak araca götürülmeye çalışıldıklarını, yaşanan arbede sonucu
Behlül Ocak isimli arkadaşlarının, ağzına silah namlusunun sokularak, gözaltına alındığını beyan ettiler.

1969) 30 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, inşaatlarda
çalıştığını, 28 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı sandık görevlisi olduğu Vali Ünal Erkan İlköğretim okulunda

n sonra adliyenin önüne geldiğini, polislerin burada gruba saldırdığını, bu sırada yere düştüğünü,
yerde iken resmi ve sivil giyimli polislerin uzun sopalar ile kafasına ve vücuduna vurduklarını, 3 kaburgasının,

iki dudağının yarıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Serkan Yılmaz (1980) ve Kenan Alıcı (1982), Taksim
desinde yürüdükleri sırada polisin

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aliekber Sever (1971), Taksim meydanında
l caddesinde yürüdükleri sırada polisin kendilerine

müdahale ettiğini, kafasına silah kabzasıyla vurulduğunu, yere düştüğümde polislerin job ve tekmelerine maruz
kaldığını, kafasında dikiş, kolunda ve burnunda çatlak, sol böbreğinde yırtılma olduğunu, 15 gün iş göremez

2 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hıdır Ataş, 28 Temmuz günü Fatih semtinden
rünün saat 12.00 yi geçmeden gece tarifesi

açması üzerine tartışma yaşadıklarını, şoförün aracını Sultançiftliği Karakolu önüne çektiğini, Karakol
polislerinin sorunu dahi sormadan kendisine nereli olduğunu sorduklarını ve “nedir sizden çektiğimiz” diyerek
dövmeye başladıklarını, copla, tekme ve tokatlarla dövüldüklerini, aldığı darbeler sonucu bayıldığını, daha sonra
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karakolun önüne çıkarılarak merdivenlere oturtulduğunu, telefonla eşine haber verildiğini, eşinin kendisini alarak
Sultançitliği Sultan Hastanesi’ne götürdüğünü, yapılan muayenede her iki ayak bileğinin kırık ve ayrıca sağ ayak
bileğinin çıkmış olduğunun belirlendiğini, ertesi gün Bayrampaşa Özel Hastanesi’nde ayağından ameliyat
olduğunu, sırtında ve belinde vurulan coplardan ekimozlar oluştuğu
bulundu.

Halil İbrahim Çarboğa (17)
7 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Halil İbrahim Çarboğa (17), kendisinden rüşvet isteyen polisler
tarafından dövüldüğünü iddia etti. Akrabası Kerem Çarboğa ile Taksim’de
haftadır sivil polisler tarafından rüşvet vermeleri için tehdit edildiklerini belirterek, “30 Temmuz günü saat
11.00’de Taksim’de kahvaltı yapıyordum. Beni rüşvet için tehdit eden sivil polislerden biri yanıma yanaştı
yüzüme tokat attı. Polisler, ‘sana söylediklerimizi yapmadın’ diyerek beni arabanın içine attılar. Araba içinde iki
sivil polis yumruklarla beni dövdü. Daha sonra Kasımpaşa Zabıta Karakolu’na teslim ettiler. Zabıta
Karakolu’ndan bırakıldıktan sonra poli
döveriz’ dediler ve küfür ederek uzaklaştılar” dedi.

Baki Çam
9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Baki Çam(1956), 8 Ağustos günü saat 09.15
sıralarında Şehitlik semtinde bulunan evlerine kar maskeli güvenlik kuvvetlerince baskın düzenlediğini, daha
sonra TEM Şube ekiplerinin de geldiğini, arama izni göstermediklerini, evin her köşesini kameraya çektiklerini,
her yeri darmadağın ettiklerini, kendisine küfür ve hakar

Hasan Orak
13 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Orak(1976); 12 Ağustos günü TUHAD
FED’in Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı basın açıklamasına katıldığını; ancak güvenlik kuv
kaba dayağa, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, vücudunun değişik yerlerinde izlerin mevcut
olduğunu beyan etti. (İHD Diyarbakır)

Lale Ceylan
20 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Lale Ceylan(1983), 18
Devlet Hastanesi’nin önünden geçerken bir arbedenin yaşandığını, olayı izlerken güvenlik kuvvetlerince tekme,
yumruk ve coplarla darp edildiğini ve aldığı darbeler sonucu bayıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Mehmet Zafer Çobansarı
24 Ağustos günü İHD Tarsus şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zafer Çobansarı (1971), 20 Ağustos günü iki
arkadaşı ile evine döndüğü sırada, içinde 3 polisin bulunduğu sivil bir polis otosunun önlerini kestiğini, adının
Şehmuz olduğunu belirttiği bir polisin
bırakıldığını, Devlet Hastanesi’nde başına 11 dikiş atıldığını ve 3 gün rapor verildiğini, olayla ilgili olarak
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. (İHD Tarsu

Ümit Kozan
26 Ağustos günü Ankara Esenboğa havalimanına görevli olarak giden DHA muhabiri Ümit Kozan, bir
başkomiser tarafından küfür ve tartaklanmaya maruz kaldı. Ankara
uçağının Esenboğa’dan 8 saat rötarla hareke
güvenlik cihazından geçiren Kozan’a başkomiser “O kamerayla çekim yaparsan, onu bir yerine s......” diye
küfretti. Kozan görevini yapmaya başlayınca da aynı başkomiser küfür ederek ve tartaklay
çıkardı. Olay yerine gelen bir emniyet amiri, başkomiser adına Kozan’dan özür dilerken, Kozan 27 ağustos günü
Ankara Emniyeti’ne giderek başkomiseri şikayet etti. Ankara Emniyeti olayla ilgi inceleme başlatırken, İçişleri
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatı üzerine, inceleme sonuçlanıncaya kadar polis memurunun açığa alındığı
belirtildi. (Milliyet-28.08.04) (Hürriyet

Şahabettin Korkut, Davut Korkut ve Bilal Yakan
27 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şahabettin Ko
yeğenin arkadaşı Bilal Yakan’ın, 27 Ağustos günü Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü arasında mazot alırken Tamer
Aydın Karakolu’na bağlı 12 atlı tim tarafından dayağa maruz kaldıklarını belirtti. (İHD

Mustafa Öncel
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karakolun önüne çıkarılarak merdivenlere oturtulduğunu, telefonla eşine haber verildiğini, eşinin kendisini alarak
nesi’ne götürdüğünü, yapılan muayenede her iki ayak bileğinin kırık ve ayrıca sağ ayak

bileğinin çıkmış olduğunun belirlendiğini, ertesi gün Bayrampaşa Özel Hastanesi’nde ayağından ameliyat
olduğunu, sırtında ve belinde vurulan coplardan ekimozlar oluştuğunu belirterek hukuki yardım talebinde

7 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Halil İbrahim Çarboğa (17), kendisinden rüşvet isteyen polisler
tarafından dövüldüğünü iddia etti. Akrabası Kerem Çarboğa ile Taksim’de su sattıklarını anlatan Çarboğa, bir
haftadır sivil polisler tarafından rüşvet vermeleri için tehdit edildiklerini belirterek, “30 Temmuz günü saat
11.00’de Taksim’de kahvaltı yapıyordum. Beni rüşvet için tehdit eden sivil polislerden biri yanıma yanaştı
yüzüme tokat attı. Polisler, ‘sana söylediklerimizi yapmadın’ diyerek beni arabanın içine attılar. Araba içinde iki
sivil polis yumruklarla beni dövdü. Daha sonra Kasımpaşa Zabıta Karakolu’na teslim ettiler. Zabıta
Karakolu’ndan bırakıldıktan sonra polisler tekrar yanıma gelerek, ‘Bir daha su satışına çıkarsan seni yine
döveriz’ dediler ve küfür ederek uzaklaştılar” dedi.

9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Baki Çam(1956), 8 Ağustos günü saat 09.15
emtinde bulunan evlerine kar maskeli güvenlik kuvvetlerince baskın düzenlediğini, daha

sonra TEM Şube ekiplerinin de geldiğini, arama izni göstermediklerini, evin her köşesini kameraya çektiklerini,
her yeri darmadağın ettiklerini, kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

13 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Orak(1976); 12 Ağustos günü TUHAD
FED’in Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı basın açıklamasına katıldığını; ancak güvenlik kuv
kaba dayağa, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, vücudunun değişik yerlerinde izlerin mevcut
olduğunu beyan etti. (İHD Diyarbakır)

20 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Lale Ceylan(1983), 18
Devlet Hastanesi’nin önünden geçerken bir arbedenin yaşandığını, olayı izlerken güvenlik kuvvetlerince tekme,
yumruk ve coplarla darp edildiğini ve aldığı darbeler sonucu bayıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ağustos günü İHD Tarsus şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zafer Çobansarı (1971), 20 Ağustos günü iki
arkadaşı ile evine döndüğü sırada, içinde 3 polisin bulunduğu sivil bir polis otosunun önlerini kestiğini, adının
Şehmuz olduğunu belirttiği bir polisin bir polisin silahının kabzasıyla başına defalarca vurduğunu, bayılınca
bırakıldığını, Devlet Hastanesi’nde başına 11 dikiş atıldığını ve 3 gün rapor verildiğini, olayla ilgili olarak
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. (İHD Tarsus)

26 Ağustos günü Ankara Esenboğa havalimanına görevli olarak giden DHA muhabiri Ümit Kozan, bir
başkomiser tarafından küfür ve tartaklanmaya maruz kaldı. Ankara-Paris seferini yapacak olan Onur Air
uçağının Esenboğa’dan 8 saat rötarla hareket etmesi sonrası üzerine yolcular tepki gösterirken kamerasını
güvenlik cihazından geçiren Kozan’a başkomiser “O kamerayla çekim yaparsan, onu bir yerine s......” diye
küfretti. Kozan görevini yapmaya başlayınca da aynı başkomiser küfür ederek ve tartaklay
çıkardı. Olay yerine gelen bir emniyet amiri, başkomiser adına Kozan’dan özür dilerken, Kozan 27 ağustos günü
Ankara Emniyeti’ne giderek başkomiseri şikayet etti. Ankara Emniyeti olayla ilgi inceleme başlatırken, İçişleri

dir Aksu'nun talimatı üzerine, inceleme sonuçlanıncaya kadar polis memurunun açığa alındığı
28.08.04) (Hürriyet-28.08.04)

Şahabettin Korkut, Davut Korkut ve Bilal Yakan
27 Ağustos günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şahabettin Korkut, yeğeni Davut Korkut (1989) ve
yeğenin arkadaşı Bilal Yakan’ın, 27 Ağustos günü Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü arasında mazot alırken Tamer
Aydın Karakolu’na bağlı 12 atlı tim tarafından dayağa maruz kaldıklarını belirtti. (İHD-Van)
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karakolun önüne çıkarılarak merdivenlere oturtulduğunu, telefonla eşine haber verildiğini, eşinin kendisini alarak
nesi’ne götürdüğünü, yapılan muayenede her iki ayak bileğinin kırık ve ayrıca sağ ayak

bileğinin çıkmış olduğunun belirlendiğini, ertesi gün Bayrampaşa Özel Hastanesi’nde ayağından ameliyat
nu belirterek hukuki yardım talebinde

7 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Halil İbrahim Çarboğa (17), kendisinden rüşvet isteyen polisler
su sattıklarını anlatan Çarboğa, bir

haftadır sivil polisler tarafından rüşvet vermeleri için tehdit edildiklerini belirterek, “30 Temmuz günü saat
11.00’de Taksim’de kahvaltı yapıyordum. Beni rüşvet için tehdit eden sivil polislerden biri yanıma yanaştı ve
yüzüme tokat attı. Polisler, ‘sana söylediklerimizi yapmadın’ diyerek beni arabanın içine attılar. Araba içinde iki
sivil polis yumruklarla beni dövdü. Daha sonra Kasımpaşa Zabıta Karakolu’na teslim ettiler. Zabıta

sler tekrar yanıma gelerek, ‘Bir daha su satışına çıkarsan seni yine

9 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Baki Çam(1956), 8 Ağustos günü saat 09.15
emtinde bulunan evlerine kar maskeli güvenlik kuvvetlerince baskın düzenlediğini, daha

sonra TEM Şube ekiplerinin de geldiğini, arama izni göstermediklerini, evin her köşesini kameraya çektiklerini,
etlerde bulunduklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

13 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Hasan Orak(1976); 12 Ağustos günü TUHAD-
FED’in Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı basın açıklamasına katıldığını; ancak güvenlik kuvvetlerince
kaba dayağa, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, vücudunun değişik yerlerinde izlerin mevcut

20 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Lale Ceylan(1983), 18 Ağustos günü Bismil
Devlet Hastanesi’nin önünden geçerken bir arbedenin yaşandığını, olayı izlerken güvenlik kuvvetlerince tekme,
yumruk ve coplarla darp edildiğini ve aldığı darbeler sonucu bayıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ağustos günü İHD Tarsus şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zafer Çobansarı (1971), 20 Ağustos günü iki
arkadaşı ile evine döndüğü sırada, içinde 3 polisin bulunduğu sivil bir polis otosunun önlerini kestiğini, adının

bir polisin silahının kabzasıyla başına defalarca vurduğunu, bayılınca
bırakıldığını, Devlet Hastanesi’nde başına 11 dikiş atıldığını ve 3 gün rapor verildiğini, olayla ilgili olarak

26 Ağustos günü Ankara Esenboğa havalimanına görevli olarak giden DHA muhabiri Ümit Kozan, bir
Paris seferini yapacak olan Onur Air

t etmesi sonrası üzerine yolcular tepki gösterirken kamerasını
güvenlik cihazından geçiren Kozan’a başkomiser “O kamerayla çekim yaparsan, onu bir yerine s......” diye
küfretti. Kozan görevini yapmaya başlayınca da aynı başkomiser küfür ederek ve tartaklayarak Kozan’ı dışarı
çıkardı. Olay yerine gelen bir emniyet amiri, başkomiser adına Kozan’dan özür dilerken, Kozan 27 ağustos günü
Ankara Emniyeti’ne giderek başkomiseri şikayet etti. Ankara Emniyeti olayla ilgi inceleme başlatırken, İçişleri

dir Aksu'nun talimatı üzerine, inceleme sonuçlanıncaya kadar polis memurunun açığa alındığı

rkut, yeğeni Davut Korkut (1989) ve
yeğenin arkadaşı Bilal Yakan’ın, 27 Ağustos günü Aşağı Turgalı ve Bakışık köyü arasında mazot alırken Tamer

Van)
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16 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 14 Eylül günü trafik polisi
tarafından durdurulduğunu, arabanın hiçbir eksiği olmamasına rağmen kendisi ve arabada bulunan ablasının
arabadan indirildiğini, polisle yaptığı tar
belirtti.

Metin ve Engin Kaçar
Ankara'da oturan Kaçar ailesi, 19 Eylül günü Kızılcahamam'dan dönüşte, polislerce dövüldükleri iddiasıyla
savcılığa başvurdu. Başsavcılığa suç duyurus
yaşadıklarını iddia ettikleri olay da trafik polisleri tarafından durdurulduklarını, “Hoş geldin velinimetim, arabanı
şöyle çek” diyen polislerin, radara yakalandığını ve 240 milyon lira ceza
yazın, emekli maaşımı alınca ödeyeyim” demesi üzerine polislerin, “100 milyon yok mu lan?” dedikten sonra
kendisini darp ettiklerini, araya giren oğlunun boynunu sıktıklarını, kendilerini polislerden, yoldan geçenler
kurtardığını belirtti. Baba Metin Kaçar'a, Adli Tıp'tan 10 günlük “iş göremez” raporu verilirken Kaçar ve ailesi,
A.K., R.C. ve Ö.A. isimli polis memurları hakkında soruşturma açılması istemiyle İçişleri Bakanlığı'na dilekçe
verdi. Kaçar, 3 polis hakkında “darp” suçu uyarınca dava açılması talebinde de bulundu. (Milliyet

Nasır Ulus
22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nasır Ulus (1976), 22 Eylül günü Sultanahmet’te
Özgür Gençlik Hareketi’nin dilekçe verme etkinliğine
biber gazı sıkıldığını ve dövüldüğünü belirtti.

Gökçe Uygun
KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden
polis Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gökçe Uygun' un da gözlerine ve ağzına gazı sıkarak dövdü. Bir polis
memuru ağaca yaslanarak yüzünü kapatan Uygun’a spreyle biber gazı sıkarken, Cumhuriyet gazetesi muhabiri
olduğunu belirtmesine karşın arkadan gelen diğer polis memurları da doğrudan Uy
spreyle biber gazı sıktı ve sırtına vurdu. Fenalaşarak yere yığılan Uygun, kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi
edilerek taburcu edildi. (Cumhuriyet

Nuri Sevik
26 Eylül günü Şırnak’ta, yasak bölge ilan edilen alana g
kuvvetlerince dövüldü. (27 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Şevkiye Demir
28 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şevkiye Demir(1960), şu beyanda bulundu: “28 Eylül
2004 tarihinde saat 11.30 civarında Büyük Şehir Belediyesi önünde Canlı Kalkanlar Siirt’e gidiyordu.
Yolculamaya gittik. Dönüşte Lise Caddesine doğru
gözaltına alınmaya çalışıldı. Ben izin vermek istemeyince tartaklandım. Saçlarım çekildi ve kollarıma aşırı güç
uygulandı.” (İHD Diyarbakır)

Murat Yürüklü
29 Eylül günü İHD İstanbul şubesine ba
Ayışığı Sanat Merkezi’nden çıkıp evine giderken mitsubushi marka
ettiğini, kaçmaya çalıştığını, 10 dakika sonra karanlık bir yerde arabayı önün
ve tekmelerle kendisine saldırdığını, kendisine saldıranların yüzlerinin maskeli olduğunu ve hiç
konuşmadıklarını, 24 Eylül günü itibariyle evinin yakınında doğan marka araçtan sivil polislerin kendisini takip
etmeye başladıklarını belirtti.

Hakkı Çat
24 Eylül günü DEHAP Mersin İl Binası önünde yapılan basın açıklaması Mersin Gazetesi muhabiri Hakkı Çat’a
polisler tarafından yapılan müdahale edildi. Çat, müdahalede polisler tarafından tokatlanırken fotoğraf makinesi
de ayakla ezildi. (İHD Mersin)

Oktay Cantülay (1985) ve Mesut Karataş (1985)
Oktay Cantülay (1985), 1 Ekim günü İzmir’in Toros Mahallesi’nde bulunan evine gittiği sırada Toros Mezarlığı
önünde Gültepe Polis Karakolu’nda görevli polisler tarafından aracının d
camları film olması nedeniyle polislerin ceza yazmak istediklerini, ceza yazmaya gerek olmadığı ve filmleri
sökeceğini belirtmesine rağmen bir camdaki filmi söktüklerini ve kendisini küfrederek gözaltına aldıklarını,
zorla arabaya bindirilmesine müdahale etmeye çalışan arkadaşı Mesut Karataş’ın polise “kolunu sıkmayın, o
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Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 14 Eylül günü trafik polisi
tarafından durdurulduğunu, arabanın hiçbir eksiği olmamasına rağmen kendisi ve arabada bulunan ablasının
arabadan indirildiğini, polisle yaptığı tartışma sonrası trafik polisinin sol boşluğuma tekme atıp küfürler ettiğini

Ankara'da oturan Kaçar ailesi, 19 Eylül günü Kızılcahamam'dan dönüşte, polislerce dövüldükleri iddiasıyla
savcılığa başvurdu. Başsavcılığa suç duyurusu dilekçesi veren baba Metin Kaçar, eşi Fadime ve oğlu Engin'le
yaşadıklarını iddia ettikleri olay da trafik polisleri tarafından durdurulduklarını, “Hoş geldin velinimetim, arabanı
şöyle çek” diyen polislerin, radara yakalandığını ve 240 milyon lira ceza ödeyeceğini söylediklerini, “Siz cezamı
yazın, emekli maaşımı alınca ödeyeyim” demesi üzerine polislerin, “100 milyon yok mu lan?” dedikten sonra
kendisini darp ettiklerini, araya giren oğlunun boynunu sıktıklarını, kendilerini polislerden, yoldan geçenler
kurtardığını belirtti. Baba Metin Kaçar'a, Adli Tıp'tan 10 günlük “iş göremez” raporu verilirken Kaçar ve ailesi,
A.K., R.C. ve Ö.A. isimli polis memurları hakkında soruşturma açılması istemiyle İçişleri Bakanlığı'na dilekçe

da “darp” suçu uyarınca dava açılması talebinde de bulundu. (Milliyet

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nasır Ulus (1976), 22 Eylül günü Sultanahmet’te
Özgür Gençlik Hareketi’nin dilekçe verme etkinliğine katıldığın, burada polisin müdahalesi sırasında gözlerine
biber gazı sıkıldığını ve dövüldüğünü belirtti.

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden
ri Gökçe Uygun' un da gözlerine ve ağzına gazı sıkarak dövdü. Bir polis

memuru ağaca yaslanarak yüzünü kapatan Uygun’a spreyle biber gazı sıkarken, Cumhuriyet gazetesi muhabiri
olduğunu belirtmesine karşın arkadan gelen diğer polis memurları da doğrudan Uygun'un gözlerine ve ağzına
spreyle biber gazı sıktı ve sırtına vurdu. Fenalaşarak yere yığılan Uygun, kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi
edilerek taburcu edildi. (Cumhuriyet-26.09.2004)

26 Eylül günü Şırnak’ta, yasak bölge ilan edilen alana girdiği gerekçesiyle Nuri Sevik adlı çoban, güvenlik
kuvvetlerince dövüldü. (27 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

28 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şevkiye Demir(1960), şu beyanda bulundu: “28 Eylül
2004 tarihinde saat 11.30 civarında Büyük Şehir Belediyesi önünde Canlı Kalkanlar Siirt’e gidiyordu.
Yolculamaya gittik. Dönüşte Lise Caddesine doğru yürürken akrabam olan Ayşe Kaçar güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alınmaya çalışıldı. Ben izin vermek istemeyince tartaklandım. Saçlarım çekildi ve kollarıma aşırı güç

29 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Murat Yürüklü (1988), 26 Eylül günü Gazi mahallesi
Ayışığı Sanat Merkezi’nden çıkıp evine giderken mitsubushi marka-kırmızı renkli bir minibüsün kendisini takip
ettiğini, kaçmaya çalıştığını, 10 dakika sonra karanlık bir yerde arabayı önüne çekip kapıyı açan 5 kişinin sopa
ve tekmelerle kendisine saldırdığını, kendisine saldıranların yüzlerinin maskeli olduğunu ve hiç
konuşmadıklarını, 24 Eylül günü itibariyle evinin yakınında doğan marka araçtan sivil polislerin kendisini takip

24 Eylül günü DEHAP Mersin İl Binası önünde yapılan basın açıklaması Mersin Gazetesi muhabiri Hakkı Çat’a
polisler tarafından yapılan müdahale edildi. Çat, müdahalede polisler tarafından tokatlanırken fotoğraf makinesi

Oktay Cantülay (1985) ve Mesut Karataş (1985)
Oktay Cantülay (1985), 1 Ekim günü İzmir’in Toros Mahallesi’nde bulunan evine gittiği sırada Toros Mezarlığı
önünde Gültepe Polis Karakolu’nda görevli polisler tarafından aracının durdurulduğunu, arabanın arka ve yan
camları film olması nedeniyle polislerin ceza yazmak istediklerini, ceza yazmaya gerek olmadığı ve filmleri
sökeceğini belirtmesine rağmen bir camdaki filmi söktüklerini ve kendisini küfrederek gözaltına aldıklarını,

la arabaya bindirilmesine müdahale etmeye çalışan arkadaşı Mesut Karataş’ın polise “kolunu sıkmayın, o
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Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963), 14 Eylül günü trafik polisi
tarafından durdurulduğunu, arabanın hiçbir eksiği olmamasına rağmen kendisi ve arabada bulunan ablasının

tışma sonrası trafik polisinin sol boşluğuma tekme atıp küfürler ettiğini

Ankara'da oturan Kaçar ailesi, 19 Eylül günü Kızılcahamam'dan dönüşte, polislerce dövüldükleri iddiasıyla
u dilekçesi veren baba Metin Kaçar, eşi Fadime ve oğlu Engin'le

yaşadıklarını iddia ettikleri olay da trafik polisleri tarafından durdurulduklarını, “Hoş geldin velinimetim, arabanı
ödeyeceğini söylediklerini, “Siz cezamı

yazın, emekli maaşımı alınca ödeyeyim” demesi üzerine polislerin, “100 milyon yok mu lan?” dedikten sonra
kendisini darp ettiklerini, araya giren oğlunun boynunu sıktıklarını, kendilerini polislerden, yoldan geçenlerin
kurtardığını belirtti. Baba Metin Kaçar'a, Adli Tıp'tan 10 günlük “iş göremez” raporu verilirken Kaçar ve ailesi,
A.K., R.C. ve Ö.A. isimli polis memurları hakkında soruşturma açılması istemiyle İçişleri Bakanlığı'na dilekçe

da “darp” suçu uyarınca dava açılması talebinde de bulundu. (Milliyet-23.09.2004)

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nasır Ulus (1976), 22 Eylül günü Sultanahmet’te
katıldığın, burada polisin müdahalesi sırasında gözlerine

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden
ri Gökçe Uygun' un da gözlerine ve ağzına gazı sıkarak dövdü. Bir polis

memuru ağaca yaslanarak yüzünü kapatan Uygun’a spreyle biber gazı sıkarken, Cumhuriyet gazetesi muhabiri
gun'un gözlerine ve ağzına

spreyle biber gazı sıktı ve sırtına vurdu. Fenalaşarak yere yığılan Uygun, kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi

irdiği gerekçesiyle Nuri Sevik adlı çoban, güvenlik

28 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Şevkiye Demir(1960), şu beyanda bulundu: “28 Eylül
2004 tarihinde saat 11.30 civarında Büyük Şehir Belediyesi önünde Canlı Kalkanlar Siirt’e gidiyordu.

yürürken akrabam olan Ayşe Kaçar güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alınmaya çalışıldı. Ben izin vermek istemeyince tartaklandım. Saçlarım çekildi ve kollarıma aşırı güç

şvuruda bulunan Murat Yürüklü (1988), 26 Eylül günü Gazi mahallesi
kırmızı renkli bir minibüsün kendisini takip

e çekip kapıyı açan 5 kişinin sopa
ve tekmelerle kendisine saldırdığını, kendisine saldıranların yüzlerinin maskeli olduğunu ve hiç
konuşmadıklarını, 24 Eylül günü itibariyle evinin yakınında doğan marka araçtan sivil polislerin kendisini takip

24 Eylül günü DEHAP Mersin İl Binası önünde yapılan basın açıklaması Mersin Gazetesi muhabiri Hakkı Çat’a
polisler tarafından yapılan müdahale edildi. Çat, müdahalede polisler tarafından tokatlanırken fotoğraf makinesi

Oktay Cantülay (1985), 1 Ekim günü İzmir’in Toros Mahallesi’nde bulunan evine gittiği sırada Toros Mezarlığı
urdurulduğunu, arabanın arka ve yan

camları film olması nedeniyle polislerin ceza yazmak istediklerini, ceza yazmaya gerek olmadığı ve filmleri
sökeceğini belirtmesine rağmen bir camdaki filmi söktüklerini ve kendisini küfrederek gözaltına aldıklarını,

la arabaya bindirilmesine müdahale etmeye çalışan arkadaşı Mesut Karataş’ın polise “kolunu sıkmayın, o
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motordan düştü, kolu halen bandajda, canını yakıyorsunuz” demesi üzerine arkadaşının kafasının mezarlığının
duvarına vurulduğunu, kendisi de dövülerek ve
komiserin elindeki telsizle başının arka kısmına vurduğunu, bundan dolayı telsizin dağılarak yere düştüğünü,
ardından da silahını çekerek sırtına vurmaya başladığını, 6 polisin böbrekler
götürüldükleri Gültepe Polis Karakolu’nda başının kanaması nedeniyle Alsancak Devlet Hastanesi’nde sabaha
kadar doktor gözetiminde tutulduğunu, 2 Ekim günü Savcılığa sevk edildiğini, ancak savcının odasına alınmadan
serbest bırakıldığını belirtti. (İHD İzmir)

Ali Cengiz ve Zülal Şahin
Adana Şakirpaşa Lisesi’nde 6 Ekim günü okul çıkışı aralarında tartışan Lise 2. sınıf öğrencisi Havzullah Şendur,
Lise 1. sınıf öğrencisi Ali Cengiz ve Zülal Şahin, polisler tarafından dövüldüklerini i
07.10.04)

Mahir Akkaya
7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
Akkaya’nın üniversitenin eğitim yılı açılışında rektöre soru sorduğu sırada 7
dövüldüğünü, daha sonra da gözaltına alındığını belirttiler. (İHD Ankara)

Hakkı Karaduman ve Yaşar Gökdemir
Konya’nın Karaman merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Karaduman ve Meclis Üyesi
Yaşar Gökdemir, jandarma tarafından dövü
Jandarma İl Komutanlığı'ndan gelen ekiplerin, beldede yaşayan 4 kişiyi, sulama borcu konusunda ifadesine
başvurmak amacıyla Merkez Komutanlığı'na götürmek istediğini söyledi. Durumun kendisine bildi
üzerine olay yerine geldiğini ve güvenlik güçlerine, “Geç oldu. Yarın sabahtan gelsinler. Ben kefilim, kendim
getireceğim” dediğini anlatan Karaduman, jandarmanın da kendisine “Sen işine bak” diyerek, 4 kişiyi araca
bindirip götürdüğünü ifade etti. Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Yaşar Gökdemir ile bir otomobile binip
jandarmanın peşine takıldıklarını belirten Karaduman, şunları kaydetti: “Karaman'a doğru giderken, Beydilli
Köyü yakınlarında jandarma bizi durdurup, silah zoruyla otomobilden indirer
kanalına götürdü. Burada bizi darp ettiler. Daha sonra bizim arkamızdan gelen 3 araç dolusu yaklaşık 12
kişiyi de bir arbede çıkmaması için havaya ateş açarak yere yatırdılar. Arkasından da jandarma araçlarına
bindirip, merkeze götürdüler. Neden bilmiyorum ama durdurdukları otomobillerin plakalarını bile söktüler.”
Jandarma’dan yapılan açıklamada Çiftçi Koruma Derneği’ne olan borçlarından dolayı aranan Nizamettin
Gökten, Şeref Özalan, Osman Güzelant ve Oktay Özyurt’un yakalandı
Hakkı Karaduman ile Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gökdemir’in engeliyle karşılaşıldığı iddia edildi.
Belediye başkanına görevlerine müdahale edilmemesi ikazında bulunduklarını hatırlatan jandarma ekipleri,
Karaduman’ı karakola davet etmelerine rağmen başkanın gelmediğini ve devriye komutanı olan uzman çavuşa
yumruk attığını öne sürdü. (aa) (Hürriyet

Şevket Aslan
Şevket Aslan 14 Ekim günü İHD Gaziantep şubesine yaptığı başvuruda, Kamışlı köy
Ekim günü köyde Hayrettin Yılmaz isimli şahsın düğünü yapıldığı sırada, kim olduğunu göremediği bazı
kişilerin havaya silahla ateş açtığını, bu sırada düğün alayının ön tarafında yürüdüğünü, arkaya baktığında sivil
giyimli bir şahsın düğün alayına saldırdığını ve kadın
şahsın Köseler Karakol Komutanı Mahmut Demir olduğunu gördüğünü, yanına gidip sakinleştirmeye çalışması
ve uygun bir şekilde halkı uyarmasını istemesi üzerine kend
üzerine tedirginleşen köylüye sakin olunması için Türkçe ve Kürtçe çağrı yaptığını, bu sırada Karakol
Komutanı’nın bağırmaya ve hakarete devam ettiğini, kadınların bayıldığını görünce arabası ile uzaklaş
daha sonra kendisini, gelinin babasını, Almanya’dan gelen Sait Aslan düğün misafirini gözaltına aldığını belirtti.
(İHD Gaziantep)

Haşim Oruç
D.Ü. Coğrafya Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Haşim Oruç (1976), 17 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine
yaptığı başvuruda, 17 Ekim günü üniversiteden hocaları ve sınıf arkadaşları ile birlikte Nemrut Krater Gölünü
incelemek üzere düzenlenen geziye katılmak üzere sabah saat 06.05’te buluşma yeri olan Prestij Oteli önüne
geldiğini, burada Nil Acar, Özgür Anlaş ve
beyanda bulundu; “Bu esnada beyaz sivil bir midibüs gelerek arkadaşlarımın yanında durdu. Şoförün yanında
oturan sivil giyimli bir şahıs ‘kızlar nereye gidiyorsunuz’ diye sordu. Nil ve Özgür
diye cevap verdiler. Aynı şahıs tekrar ‘istediğiniz yere bırakalım’ diye gayet tacizkar ve imalı bir ses tonuyla
arkadaşlarıma tacizde bulundular. Bunun üzerine ben ayağa kalkarak ‘ne istiyorsunuz kardeşim’ dedim. Onlar da
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motordan düştü, kolu halen bandajda, canını yakıyorsunuz” demesi üzerine arkadaşının kafasının mezarlığının
duvarına vurulduğunu, kendisi de dövülerek ve kolları arkadan ters bir şekilde kelepçelendiğini, tek yıldızlı bir
komiserin elindeki telsizle başının arka kısmına vurduğunu, bundan dolayı telsizin dağılarak yere düştüğünü,
ardından da silahını çekerek sırtına vurmaya başladığını, 6 polisin böbreklerine ve başına vurduğunu,
götürüldükleri Gültepe Polis Karakolu’nda başının kanaması nedeniyle Alsancak Devlet Hastanesi’nde sabaha
kadar doktor gözetiminde tutulduğunu, 2 Ekim günü Savcılığa sevk edildiğini, ancak savcının odasına alınmadan

dığını belirtti. (İHD İzmir)

Adana Şakirpaşa Lisesi’nde 6 Ekim günü okul çıkışı aralarında tartışan Lise 2. sınıf öğrencisi Havzullah Şendur,
Lise 1. sınıf öğrencisi Ali Cengiz ve Zülal Şahin, polisler tarafından dövüldüklerini i

7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
Akkaya’nın üniversitenin eğitim yılı açılışında rektöre soru sorduğu sırada 7-8 kişi tarafından dışarı atıldı
dövüldüğünü, daha sonra da gözaltına alındığını belirttiler. (İHD Ankara)

Hakkı Karaduman ve Yaşar Gökdemir
Konya’nın Karaman merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Karaduman ve Meclis Üyesi
Yaşar Gökdemir, jandarma tarafından dövüldüklerini ileri sürdü. Karaduman, 14 Ekim gecesi Karaman
Jandarma İl Komutanlığı'ndan gelen ekiplerin, beldede yaşayan 4 kişiyi, sulama borcu konusunda ifadesine
başvurmak amacıyla Merkez Komutanlığı'na götürmek istediğini söyledi. Durumun kendisine bildi
üzerine olay yerine geldiğini ve güvenlik güçlerine, “Geç oldu. Yarın sabahtan gelsinler. Ben kefilim, kendim
getireceğim” dediğini anlatan Karaduman, jandarmanın da kendisine “Sen işine bak” diyerek, 4 kişiyi araca

Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Yaşar Gökdemir ile bir otomobile binip
jandarmanın peşine takıldıklarını belirten Karaduman, şunları kaydetti: “Karaman'a doğru giderken, Beydilli
Köyü yakınlarında jandarma bizi durdurup, silah zoruyla otomobilden indirerek, yol kenarındaki sulama
kanalına götürdü. Burada bizi darp ettiler. Daha sonra bizim arkamızdan gelen 3 araç dolusu yaklaşık 12
kişiyi de bir arbede çıkmaması için havaya ateş açarak yere yatırdılar. Arkasından da jandarma araçlarına

e götürdüler. Neden bilmiyorum ama durdurdukları otomobillerin plakalarını bile söktüler.”
Jandarma’dan yapılan açıklamada Çiftçi Koruma Derneği’ne olan borçlarından dolayı aranan Nizamettin
Gökten, Şeref Özalan, Osman Güzelant ve Oktay Özyurt’un yakalandığı esnada, Akçaşehir Belediye Başkanı
Hakkı Karaduman ile Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gökdemir’in engeliyle karşılaşıldığı iddia edildi.
Belediye başkanına görevlerine müdahale edilmemesi ikazında bulunduklarını hatırlatan jandarma ekipleri,

’ı karakola davet etmelerine rağmen başkanın gelmediğini ve devriye komutanı olan uzman çavuşa
yumruk attığını öne sürdü. (aa) (Hürriyet-15.10.04)(Zaman-16.10.04)

Şevket Aslan 14 Ekim günü İHD Gaziantep şubesine yaptığı başvuruda, Kamışlı köyü muhtarı olduğunu, 10
Ekim günü köyde Hayrettin Yılmaz isimli şahsın düğünü yapıldığı sırada, kim olduğunu göremediği bazı
kişilerin havaya silahla ateş açtığını, bu sırada düğün alayının ön tarafında yürüdüğünü, arkaya baktığında sivil

düğün alayına saldırdığını ve kadın-erkek insanları düşürdüğünü gördüğünü, yaklaştığında bu
şahsın Köseler Karakol Komutanı Mahmut Demir olduğunu gördüğünü, yanına gidip sakinleştirmeye çalışması
ve uygun bir şekilde halkı uyarmasını istemesi üzerine kendisine vurmaya çalıştığını, göğsümden ittiğini, bunun
üzerine tedirginleşen köylüye sakin olunması için Türkçe ve Kürtçe çağrı yaptığını, bu sırada Karakol
Komutanı’nın bağırmaya ve hakarete devam ettiğini, kadınların bayıldığını görünce arabası ile uzaklaş
daha sonra kendisini, gelinin babasını, Almanya’dan gelen Sait Aslan düğün misafirini gözaltına aldığını belirtti.

D.Ü. Coğrafya Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Haşim Oruç (1976), 17 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine
tığı başvuruda, 17 Ekim günü üniversiteden hocaları ve sınıf arkadaşları ile birlikte Nemrut Krater Gölünü

incelemek üzere düzenlenen geziye katılmak üzere sabah saat 06.05’te buluşma yeri olan Prestij Oteli önüne
geldiğini, burada Nil Acar, Özgür Anlaş ve Ayça Taşkaya adlı sınıf arkadaşlarının da olduğunu belirterek şu
beyanda bulundu; “Bu esnada beyaz sivil bir midibüs gelerek arkadaşlarımın yanında durdu. Şoförün yanında
oturan sivil giyimli bir şahıs ‘kızlar nereye gidiyorsunuz’ diye sordu. Nil ve Özgür arkadaşlarım da ‘sana ne’
diye cevap verdiler. Aynı şahıs tekrar ‘istediğiniz yere bırakalım’ diye gayet tacizkar ve imalı bir ses tonuyla
arkadaşlarıma tacizde bulundular. Bunun üzerine ben ayağa kalkarak ‘ne istiyorsunuz kardeşim’ dedim. Onlar da
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motordan düştü, kolu halen bandajda, canını yakıyorsunuz” demesi üzerine arkadaşının kafasının mezarlığının
kolları arkadan ters bir şekilde kelepçelendiğini, tek yıldızlı bir

komiserin elindeki telsizle başının arka kısmına vurduğunu, bundan dolayı telsizin dağılarak yere düştüğünü,
ine ve başına vurduğunu,

götürüldükleri Gültepe Polis Karakolu’nda başının kanaması nedeniyle Alsancak Devlet Hastanesi’nde sabaha
kadar doktor gözetiminde tutulduğunu, 2 Ekim günü Savcılığa sevk edildiğini, ancak savcının odasına alınmadan

Adana Şakirpaşa Lisesi’nde 6 Ekim günü okul çıkışı aralarında tartışan Lise 2. sınıf öğrencisi Havzullah Şendur,
Lise 1. sınıf öğrencisi Ali Cengiz ve Zülal Şahin, polisler tarafından dövüldüklerini iddia ettiler. (Evrensel-

7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
8 kişi tarafından dışarı atıldığını ve

Konya’nın Karaman merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Karaduman ve Meclis Üyesi
ldüklerini ileri sürdü. Karaduman, 14 Ekim gecesi Karaman

Jandarma İl Komutanlığı'ndan gelen ekiplerin, beldede yaşayan 4 kişiyi, sulama borcu konusunda ifadesine
başvurmak amacıyla Merkez Komutanlığı'na götürmek istediğini söyledi. Durumun kendisine bildirilmesi
üzerine olay yerine geldiğini ve güvenlik güçlerine, “Geç oldu. Yarın sabahtan gelsinler. Ben kefilim, kendim
getireceğim” dediğini anlatan Karaduman, jandarmanın da kendisine “Sen işine bak” diyerek, 4 kişiyi araca

Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Yaşar Gökdemir ile bir otomobile binip
jandarmanın peşine takıldıklarını belirten Karaduman, şunları kaydetti: “Karaman'a doğru giderken, Beydilli

ek, yol kenarındaki sulama
kanalına götürdü. Burada bizi darp ettiler. Daha sonra bizim arkamızdan gelen 3 araç dolusu yaklaşık 12-13
kişiyi de bir arbede çıkmaması için havaya ateş açarak yere yatırdılar. Arkasından da jandarma araçlarına

e götürdüler. Neden bilmiyorum ama durdurdukları otomobillerin plakalarını bile söktüler.”
Jandarma’dan yapılan açıklamada Çiftçi Koruma Derneği’ne olan borçlarından dolayı aranan Nizamettin

ğı esnada, Akçaşehir Belediye Başkanı
Hakkı Karaduman ile Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gökdemir’in engeliyle karşılaşıldığı iddia edildi.
Belediye başkanına görevlerine müdahale edilmemesi ikazında bulunduklarını hatırlatan jandarma ekipleri,

’ı karakola davet etmelerine rağmen başkanın gelmediğini ve devriye komutanı olan uzman çavuşa

ü muhtarı olduğunu, 10
Ekim günü köyde Hayrettin Yılmaz isimli şahsın düğünü yapıldığı sırada, kim olduğunu göremediği bazı
kişilerin havaya silahla ateş açtığını, bu sırada düğün alayının ön tarafında yürüdüğünü, arkaya baktığında sivil

erkek insanları düşürdüğünü gördüğünü, yaklaştığında bu
şahsın Köseler Karakol Komutanı Mahmut Demir olduğunu gördüğünü, yanına gidip sakinleştirmeye çalışması

isine vurmaya çalıştığını, göğsümden ittiğini, bunun
üzerine tedirginleşen köylüye sakin olunması için Türkçe ve Kürtçe çağrı yaptığını, bu sırada Karakol
Komutanı’nın bağırmaya ve hakarete devam ettiğini, kadınların bayıldığını görünce arabası ile uzaklaştığını,
daha sonra kendisini, gelinin babasını, Almanya’dan gelen Sait Aslan düğün misafirini gözaltına aldığını belirtti.

D.Ü. Coğrafya Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Haşim Oruç (1976), 17 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine
tığı başvuruda, 17 Ekim günü üniversiteden hocaları ve sınıf arkadaşları ile birlikte Nemrut Krater Gölünü

incelemek üzere düzenlenen geziye katılmak üzere sabah saat 06.05’te buluşma yeri olan Prestij Oteli önüne
Ayça Taşkaya adlı sınıf arkadaşlarının da olduğunu belirterek şu

beyanda bulundu; “Bu esnada beyaz sivil bir midibüs gelerek arkadaşlarımın yanında durdu. Şoförün yanında
arkadaşlarım da ‘sana ne’

diye cevap verdiler. Aynı şahıs tekrar ‘istediğiniz yere bırakalım’ diye gayet tacizkar ve imalı bir ses tonuyla
arkadaşlarıma tacizde bulundular. Bunun üzerine ben ayağa kalkarak ‘ne istiyorsunuz kardeşim’ dedim. Onlar da
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‘biz polisiz’ dediler. Ben ‘olabilir, siz servis aracı mısınız’ dedim. Şoför olan ‘sen ne diyosun lan, polisle ne
biçin konuşuyorsun’ deyip elinde bir sopayla aşağıya indi. Bu arada diğer şahısta aşağıya indi. Ben bu esnada
kaldırımda duruyordum. Şahıslar iner
esnada resmi bir polis otosu da gelerek yanımızda durdu. İçinden dört resmi giyimli polis memuru indi.
Bunlardan ikisi dövme olayını engellemeye çalışırken, diğer ikisi de dövme ola
önde oturan sivil giyimli olanını boğazını sıkarak kendisini yatırmaya çalışırken diğerinin de sopayla sürekli
vurduğunu, yaklaşık 5 dakika dövüldükten sonra sivil polislerin kendisini zorla 21 EN 016 arabalarına
bindirdiğini, arabada kendisini sürekli tehdit edip, “seni cezaevinde süründüreceğiz, hakkında bir tutanak
düzenleyip polise mukavemetten içeri attıracağız, burada her şey biziz oğlum” diye tehdit ettiklerini, arabayla 5
dakika kadar gezdirdikten sonra Rızvanağ
Oruç, tekrar otelin önüne geldiğini, bu sırada buluşma yerine gelen hocansın ve arkadaşlarının kendi durumunu
görünce öğrenci arkadaşlarının da bulunduğu otobüsle Yenişehir Karakoluna g
olduğunu belirttiğini, karakola girdikten 15
polisin karakola geldiğini, gelir gelmez birinin kolundan tutarak boş bir odaya götürdüğünü, orada “niye böyle
oldu” diye sorduğunu, kendisinin de “bunu sana sormalı” dediğini, karakolda sözlü olarak ifadesinin alındıktan
sonra “bilgisayarımız bozuldu” denilerek bekletildiğini, bu esnada Emniyet Müdür Yardımcısı ve Güvenlik Şube
Müdürü’nün karakola gelip şikayetten v
resmi polislerin kendisini alarak Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü, hastaneye gittiğinde kendisini
döven polislerin de doktora geldiklerini ve rapor almaya çalıştıklarını gö
getirildiğini ve burada polise mukavemetten sanık olarak ifadesinin alındığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Yusuf Güneş (14), Remziye Güneş(13), Hüseyin Güneş, Şevket Güneş (1939) ve Emine Güneş (1954)
18 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine ailesi adına başvuru yapan Şevket Güneş, Diyarbakır merkezde bulunan
evlerinin 17 Ekim günü polis tarafından basıldığını, üst kattaki odada bulunan oğlu Hüseyin Güneş’in odasının
kapısının kırılarak gözaltına alındığını, eşinin güvenlik
alacaksanız, bunu bizlere söyleyerek de yapabilirdiniz” demesi üzerine güvenlik görevlilerinden birinin eşinin
ağzına yumruk attığını, kendisinin “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz, evime girmek için izniniz
demesi üzerine polis tarafından ellerindeki sopalarla dövüldüğünü, çocukları Yusuf Güneş (14) ve Remziye
Güneş’in (13) de kendisini kurtarmaya çalışırken dövüldüğünü, darp nedeniyle eşinin ön alt çenesinde bulunan
iki dişinin kırıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Tuğba Gümüş
21 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Tuğba Gümüş (1979), 20 Ekim günü bir kadın
heyetiyle yaptığı görüşme sonrası Kadıköy’de bulunan Eminönü iskelesine yakın bir yerde sivil polisler
tarafından durdurulduğunu, kimliğinin alınmak istendiğini ancak vermediğini, çevresinde bulunan halkın tepkisi
üzerine alamadıklarını, daha sonra Esatpaşa minibüsüne bindiğini, minibüs Göztepe’ye geldiğinde aynı polisler
tarafından durdurulduğunu, iki sivil polisin kendisini mini
bindirdiğini, kendisini alırlarken insanlara “bu bombacıdır” dediklerini, bindirildiği araçta kaç kişi olduğunu
hatırlamadığını, gözlerinin ve kollarının yumuşak bir bezle bağlandığını, kendisine ESP’n
yaptığını, nereye gittiğini ve arkadaşlarını sorduklarını, minibüs hareket halindeyken göğüslerini çekmeye ve
sıkmaya başladıklarını, vücudunun boşluk yerlerine tekmelerle vurduklarını, bu esnada yüzüne bir sıvı
fışkırttıklarını, küfürlere maruz kaldığını, kollarını arkadan bağladıkları ve sürekli aşağı yukarı çekerek hareket
ettirdiklerini, bu durumun iki saat sürdüğünü ve daha sonra Gebze
belirtti. (İHD İstanbul) (Cumhuriyet

Metin Tarlak ve Emine Açıkgöz
Emine Açıkgöz (1953) ve Metin Tarlak (1978) 25 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 25
Ekim günü çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Mardinkapı mezarlığına gittiklerini, cenaze
mezarlığa götürülürken Çevik Kuvvet ekiplerinin, tabuta sarılı yeşil
coplarla kendilerine saldırdığını belirtiler. Tarlak, olayda omuz, baş, yüz ve ayaklarından darbe aldığını ifade
ederken, Açıkgöz ise aldığı darbe sonucu sağ k
(İHD Diyarbakır)

Abdulbaki Danış
2 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Danış (1968) 2 Kasım günü sabaha karşı
05.00 sularında Şişli’de taksi beklerken 3 polis tarafın
kendisine ve ailesine küfrederek “senin kafana kurşun sıkarız, konuşma i..” dediklerini ve cinsel kimliği
nedeniyle kendisini aşağıladıklarını belirtti. (İHD İstanbul)
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polisiz’ dediler. Ben ‘olabilir, siz servis aracı mısınız’ dedim. Şoför olan ‘sen ne diyosun lan, polisle ne
biçin konuşuyorsun’ deyip elinde bir sopayla aşağıya indi. Bu arada diğer şahısta aşağıya indi. Ben bu esnada
kaldırımda duruyordum. Şahıslar iner inmez biri sopayla, diğeri de tekme tokatla beni dövmeye başladılar. Aynı
esnada resmi bir polis otosu da gelerek yanımızda durdu. İçinden dört resmi giyimli polis memuru indi.
Bunlardan ikisi dövme olayını engellemeye çalışırken, diğer ikisi de dövme olayına iştirak ettiler.” Polislerden
önde oturan sivil giyimli olanını boğazını sıkarak kendisini yatırmaya çalışırken diğerinin de sopayla sürekli
vurduğunu, yaklaşık 5 dakika dövüldükten sonra sivil polislerin kendisini zorla 21 EN 016 arabalarına

iğini, arabada kendisini sürekli tehdit edip, “seni cezaevinde süründüreceğiz, hakkında bir tutanak
düzenleyip polise mukavemetten içeri attıracağız, burada her şey biziz oğlum” diye tehdit ettiklerini, arabayla 5
dakika kadar gezdirdikten sonra Rızvanağa caddesi Sanat Sokağının girişinde serbest bıraktıklarını ifade etti.
Oruç, tekrar otelin önüne geldiğini, bu sırada buluşma yerine gelen hocansın ve arkadaşlarının kendi durumunu
görünce öğrenci arkadaşlarının da bulunduğu otobüsle Yenişehir Karakoluna gittiklerini, burada şikayetçi
olduğunu belirttiğini, karakola girdikten 15-20 dakika sonra sözlü beyanları alınırken kendisini döven iki sivil
polisin karakola geldiğini, gelir gelmez birinin kolundan tutarak boş bir odaya götürdüğünü, orada “niye böyle

du” diye sorduğunu, kendisinin de “bunu sana sormalı” dediğini, karakolda sözlü olarak ifadesinin alındıktan
sonra “bilgisayarımız bozuldu” denilerek bekletildiğini, bu esnada Emniyet Müdür Yardımcısı ve Güvenlik Şube
Müdürü’nün karakola gelip şikayetten vazgeçmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını, daha sonra karakoldan
resmi polislerin kendisini alarak Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü, hastaneye gittiğinde kendisini
döven polislerin de doktora geldiklerini ve rapor almaya çalıştıklarını gördüğünü, daha sonra karakola geri
getirildiğini ve burada polise mukavemetten sanık olarak ifadesinin alındığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Yusuf Güneş (14), Remziye Güneş(13), Hüseyin Güneş, Şevket Güneş (1939) ve Emine Güneş (1954)
Diyarbakır şubesine ailesi adına başvuru yapan Şevket Güneş, Diyarbakır merkezde bulunan

evlerinin 17 Ekim günü polis tarafından basıldığını, üst kattaki odada bulunan oğlu Hüseyin Güneş’in odasının
kapısının kırılarak gözaltına alındığını, eşinin güvenlik görevlilerine “neden kapımızı kırdınız, oğlumu
alacaksanız, bunu bizlere söyleyerek de yapabilirdiniz” demesi üzerine güvenlik görevlilerinden birinin eşinin
ağzına yumruk attığını, kendisinin “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz, evime girmek için izniniz
demesi üzerine polis tarafından ellerindeki sopalarla dövüldüğünü, çocukları Yusuf Güneş (14) ve Remziye
Güneş’in (13) de kendisini kurtarmaya çalışırken dövüldüğünü, darp nedeniyle eşinin ön alt çenesinde bulunan

. (İHD Diyarbakır)

21 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Tuğba Gümüş (1979), 20 Ekim günü bir kadın
heyetiyle yaptığı görüşme sonrası Kadıköy’de bulunan Eminönü iskelesine yakın bir yerde sivil polisler

u, kimliğinin alınmak istendiğini ancak vermediğini, çevresinde bulunan halkın tepkisi
üzerine alamadıklarını, daha sonra Esatpaşa minibüsüne bindiğini, minibüs Göztepe’ye geldiğinde aynı polisler
tarafından durdurulduğunu, iki sivil polisin kendisini minibüsten indirerek etkisiz hale getirdiğini ve bir araca
bindirdiğini, kendisini alırlarken insanlara “bu bombacıdır” dediklerini, bindirildiği araçta kaç kişi olduğunu
hatırlamadığını, gözlerinin ve kollarının yumuşak bir bezle bağlandığını, kendisine ESP’n
yaptığını, nereye gittiğini ve arkadaşlarını sorduklarını, minibüs hareket halindeyken göğüslerini çekmeye ve
sıkmaya başladıklarını, vücudunun boşluk yerlerine tekmelerle vurduklarını, bu esnada yüzüne bir sıvı

lere maruz kaldığını, kollarını arkadan bağladıkları ve sürekli aşağı yukarı çekerek hareket
ettirdiklerini, bu durumun iki saat sürdüğünü ve daha sonra Gebze-Otogar’a yakın işlek bir yerde bırakıldığını

-24.10.04)

Emine Açıkgöz (1953) ve Metin Tarlak (1978) 25 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 25
Ekim günü çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Mardinkapı mezarlığına gittiklerini, cenaze

ürülürken Çevik Kuvvet ekiplerinin, tabuta sarılı yeşil-sarı-kırmızı renkteki bezi bahana ederek
coplarla kendilerine saldırdığını belirtiler. Tarlak, olayda omuz, baş, yüz ve ayaklarından darbe aldığını ifade
ederken, Açıkgöz ise aldığı darbe sonucu sağ kolunu kullanamadığını ve sağ gözünde kanama olduğunu belirtti.

2 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Danış (1968) 2 Kasım günü sabaha karşı
05.00 sularında Şişli’de taksi beklerken 3 polis tarafından sopalarla dövüldüğünü belirtti. Danış, polislerin
kendisine ve ailesine küfrederek “senin kafana kurşun sıkarız, konuşma i..” dediklerini ve cinsel kimliği
nedeniyle kendisini aşağıladıklarını belirtti. (İHD İstanbul)
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polisiz’ dediler. Ben ‘olabilir, siz servis aracı mısınız’ dedim. Şoför olan ‘sen ne diyosun lan, polisle ne
biçin konuşuyorsun’ deyip elinde bir sopayla aşağıya indi. Bu arada diğer şahısta aşağıya indi. Ben bu esnada

inmez biri sopayla, diğeri de tekme tokatla beni dövmeye başladılar. Aynı
esnada resmi bir polis otosu da gelerek yanımızda durdu. İçinden dört resmi giyimli polis memuru indi.

yına iştirak ettiler.” Polislerden
önde oturan sivil giyimli olanını boğazını sıkarak kendisini yatırmaya çalışırken diğerinin de sopayla sürekli
vurduğunu, yaklaşık 5 dakika dövüldükten sonra sivil polislerin kendisini zorla 21 EN 016 arabalarına

iğini, arabada kendisini sürekli tehdit edip, “seni cezaevinde süründüreceğiz, hakkında bir tutanak
düzenleyip polise mukavemetten içeri attıracağız, burada her şey biziz oğlum” diye tehdit ettiklerini, arabayla 5

a caddesi Sanat Sokağının girişinde serbest bıraktıklarını ifade etti.
Oruç, tekrar otelin önüne geldiğini, bu sırada buluşma yerine gelen hocansın ve arkadaşlarının kendi durumunu

ittiklerini, burada şikayetçi
20 dakika sonra sözlü beyanları alınırken kendisini döven iki sivil

polisin karakola geldiğini, gelir gelmez birinin kolundan tutarak boş bir odaya götürdüğünü, orada “niye böyle
du” diye sorduğunu, kendisinin de “bunu sana sormalı” dediğini, karakolda sözlü olarak ifadesinin alındıktan

sonra “bilgisayarımız bozuldu” denilerek bekletildiğini, bu esnada Emniyet Müdür Yardımcısı ve Güvenlik Şube
azgeçmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını, daha sonra karakoldan

resmi polislerin kendisini alarak Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü, hastaneye gittiğinde kendisini
rdüğünü, daha sonra karakola geri

getirildiğini ve burada polise mukavemetten sanık olarak ifadesinin alındığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Yusuf Güneş (14), Remziye Güneş(13), Hüseyin Güneş, Şevket Güneş (1939) ve Emine Güneş (1954)
Diyarbakır şubesine ailesi adına başvuru yapan Şevket Güneş, Diyarbakır merkezde bulunan

evlerinin 17 Ekim günü polis tarafından basıldığını, üst kattaki odada bulunan oğlu Hüseyin Güneş’in odasının
görevlilerine “neden kapımızı kırdınız, oğlumu

alacaksanız, bunu bizlere söyleyerek de yapabilirdiniz” demesi üzerine güvenlik görevlilerinden birinin eşinin
ağzına yumruk attığını, kendisinin “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz, evime girmek için izniniz var mı”
demesi üzerine polis tarafından ellerindeki sopalarla dövüldüğünü, çocukları Yusuf Güneş (14) ve Remziye
Güneş’in (13) de kendisini kurtarmaya çalışırken dövüldüğünü, darp nedeniyle eşinin ön alt çenesinde bulunan

21 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Tuğba Gümüş (1979), 20 Ekim günü bir kadın
heyetiyle yaptığı görüşme sonrası Kadıköy’de bulunan Eminönü iskelesine yakın bir yerde sivil polisler

u, kimliğinin alınmak istendiğini ancak vermediğini, çevresinde bulunan halkın tepkisi
üzerine alamadıklarını, daha sonra Esatpaşa minibüsüne bindiğini, minibüs Göztepe’ye geldiğinde aynı polisler

büsten indirerek etkisiz hale getirdiğini ve bir araca
bindirdiğini, kendisini alırlarken insanlara “bu bombacıdır” dediklerini, bindirildiği araçta kaç kişi olduğunu
hatırlamadığını, gözlerinin ve kollarının yumuşak bir bezle bağlandığını, kendisine ESP’nin çalışmalarını, ne
yaptığını, nereye gittiğini ve arkadaşlarını sorduklarını, minibüs hareket halindeyken göğüslerini çekmeye ve
sıkmaya başladıklarını, vücudunun boşluk yerlerine tekmelerle vurduklarını, bu esnada yüzüne bir sıvı

lere maruz kaldığını, kollarını arkadan bağladıkları ve sürekli aşağı yukarı çekerek hareket
Otogar’a yakın işlek bir yerde bırakıldığını

Emine Açıkgöz (1953) ve Metin Tarlak (1978) 25 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 25
Ekim günü çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Mardinkapı mezarlığına gittiklerini, cenaze

kırmızı renkteki bezi bahana ederek
coplarla kendilerine saldırdığını belirtiler. Tarlak, olayda omuz, baş, yüz ve ayaklarından darbe aldığını ifade

olunu kullanamadığını ve sağ gözünde kanama olduğunu belirtti.

2 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Danış (1968) 2 Kasım günü sabaha karşı
dan sopalarla dövüldüğünü belirtti. Danış, polislerin

kendisine ve ailesine küfrederek “senin kafana kurşun sıkarız, konuşma i..” dediklerini ve cinsel kimliği
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Cihan Karaçöl
Cihan Karaçöl (1977) 3 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 2 Kasım günü Ezilenlerin
Sosyalist Platformu olarak YÖK’ü protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak ve bildiri dağıtmak üzere
Sanat Sokağı’na gittiklerini, basın açıklamasını yaptıktan sonra
dağıtamazsınız” dediğini, kendilerinin de bildiri dağıtmanın yasal hakları olduğunu belirttiğini, bu sırada AZC
Plaza’nın yanına yaklaşan polis otosundan inen sivil giyimli kişiler ile orada bulunan polislerin
saldırdığını, daha sonra araca bindirilerek içeride dövüldüklerini, araç içinde sağ gözünün üzerinden, omuz ve
sırt bölgesinden darp edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

İlhan Keskin
Gazi Lisesi öğrencisi İlhan Keskin, 4 Kasım günü Solmaz Kı
okul müdürü ve idarecilerinin önünde hizmetli odasına sokularak dövüldü. Olayın ardından hastaneden 7 günlük
iş göremez raporu İlhan Keskin’in babası İHD Ankara şubesinden hukuki yardım talep etti. (Cumhuri
11.11.2004) (Evrensel-11.11.2004)

Hakkan Yılmaz (1984), Serkan Sıtkı (1983), Ömer Aslan (1980), Ramazan Trmak (1983), Sabri Tunç
(1983), Tamer Nebioğlu (1980), Abdullah Bilik (1984), Sema İrgaş (1983), Özkan Kart (1983), Lütfü
Yoldaş (1982), Ali Fuat Beldek (1981), Nurullah İpek (1982), Muhammet Emin Erol (1984), Emrah
Akagündüz (1983), Mehmet Kılınç (1982), Ümit Topçu (1980), Yakup Karademir (1978), Veysi Güneş
(1984), Murat Özdemir (1982), M.Beşir Demirbağ (1981), Mehmet Elmas (1982), Fikret Acar (1
İbrahim Tikan (1984), Adnan Oğuz (1984), Gurbet Kaya (1984), Erdinç Elkılıç (1985), Murat İpek
(1981), Yıldız Göndüz (1986), Hasan Demir (1984), Nurettin Aygün (1981), Enver Güngör (1982), Mervem
Tuncay (1981), Murat Bilgiç (1983), Mehmet Önder Güna
(1980), Eren Sezgin (1984), Suna Ertaş (1981), Kenan Çoşkun (1983), Ali Kilim (1983), Mehmet Ali
Anğay (1981), Seyhan Erkek (1982), Serkan Özgen (1982), Ferhan Arsuan (1981), Yaşar Yalçın (1981),
Menderes Yurtuz (1981) ve Sami İmer (1980)
6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını,
tutulmaları sırasında başta emniyet amiri olmak üzere, polislerin
kaldıklarını, kadın arkadaşlarına küfürler edilerek sözlü tacizde bulunulduğunu, ayrıca söz konusu süre içerisinde
sürekli kamera çekimi yapıldığını ifade etti. Demokratik hakları olan basın açıklamasının engellenmesi
hiçbir taşkınlık yaşanmadan DEHAP Konak İlçe binasına giderek bir gün açlık grevine başlamak amacıyla ilçe
binasına çıktıkları sırada da polislerin hakaretine maruz kaldıklarını, bina girişine biber gazı sıkıldığını, bundan
dolayı nefes alamadıklarını ve bir çok arkadaşının baygınlık geçirdikleri belirttiler. (İHD İzmir)

Ümmü Gökçe Aydoğdu
6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ümmü Gökçe Aydoğdu (1985), YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını,
polisin yanına gerek çantasını aramak istediğini, çantasını vermemesi üzerine ayağına bastığını, kolunu sıktığını
ve tırnağını eline geçirdiğini, fotoğraf makinesinin içinde bulunan filmi çıkartarak yırttığını, müdahale etmek
istediğinde ise diğer polisler tarafından engellendiğini , kendisine sürekli küfür edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

Olcay Deniz Çetinkaya
6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Olcay Deniz Çetinkaya (1984), YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binas
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka
amiri ve polislerin küfür, tehdit ve her türlü hakaretlere maruz kaldıklarını, bir görevli polisin kendisine çevik
kuvvet polislerini göstererek “bunların hepsi bekardır. Aralarına düşersen ne olur bilemiyorum” diyerek
uzaklaşmasını istediğini belirtti. (İHD İzmir)

Mustafa Öncel
18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963) şu beyanda bulundu; “18 Kasım
günü Cihangir’deki evimde otururken polis aracının biri kapının önünde korna çalınca aşağıya indim. Araçtaki

I. YAŞAM HAKKI | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

7) 3 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 2 Kasım günü Ezilenlerin
Sosyalist Platformu olarak YÖK’ü protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak ve bildiri dağıtmak üzere
Sanat Sokağı’na gittiklerini, basın açıklamasını yaptıktan sonra Güvenlik Şube Müdürü’nün “izin almadan bildiri
dağıtamazsınız” dediğini, kendilerinin de bildiri dağıtmanın yasal hakları olduğunu belirttiğini, bu sırada AZC
Plaza’nın yanına yaklaşan polis otosundan inen sivil giyimli kişiler ile orada bulunan polislerin
saldırdığını, daha sonra araca bindirilerek içeride dövüldüklerini, araç içinde sağ gözünün üzerinden, omuz ve
sırt bölgesinden darp edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Gazi Lisesi öğrencisi İlhan Keskin, 4 Kasım günü Solmaz Kılıçtepe Karakolu’nda görevli bir polis tarafından
okul müdürü ve idarecilerinin önünde hizmetli odasına sokularak dövüldü. Olayın ardından hastaneden 7 günlük
iş göremez raporu İlhan Keskin’in babası İHD Ankara şubesinden hukuki yardım talep etti. (Cumhuri

Hakkan Yılmaz (1984), Serkan Sıtkı (1983), Ömer Aslan (1980), Ramazan Trmak (1983), Sabri Tunç
(1983), Tamer Nebioğlu (1980), Abdullah Bilik (1984), Sema İrgaş (1983), Özkan Kart (1983), Lütfü

Beldek (1981), Nurullah İpek (1982), Muhammet Emin Erol (1984), Emrah
Akagündüz (1983), Mehmet Kılınç (1982), Ümit Topçu (1980), Yakup Karademir (1978), Veysi Güneş
(1984), Murat Özdemir (1982), M.Beşir Demirbağ (1981), Mehmet Elmas (1982), Fikret Acar (1
İbrahim Tikan (1984), Adnan Oğuz (1984), Gurbet Kaya (1984), Erdinç Elkılıç (1985), Murat İpek
(1981), Yıldız Göndüz (1986), Hasan Demir (1984), Nurettin Aygün (1981), Enver Güngör (1982), Mervem
Tuncay (1981), Murat Bilgiç (1983), Mehmet Önder Günaylı (1984), Beyhan Onay (1983), Lokman Özdik
(1980), Eren Sezgin (1984), Suna Ertaş (1981), Kenan Çoşkun (1983), Ali Kilim (1983), Mehmet Ali
Anğay (1981), Seyhan Erkek (1982), Serkan Özgen (1982), Ferhan Arsuan (1981), Yaşar Yalçın (1981),

uz (1981) ve Sami İmer (1980)
6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir

ne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını,
tutulmaları sırasında başta emniyet amiri olmak üzere, polislerin küfür, tehdit ve hakaretlerine maruz
kaldıklarını, kadın arkadaşlarına küfürler edilerek sözlü tacizde bulunulduğunu, ayrıca söz konusu süre içerisinde
sürekli kamera çekimi yapıldığını ifade etti. Demokratik hakları olan basın açıklamasının engellenmesi
hiçbir taşkınlık yaşanmadan DEHAP Konak İlçe binasına giderek bir gün açlık grevine başlamak amacıyla ilçe
binasına çıktıkları sırada da polislerin hakaretine maruz kaldıklarını, bina girişine biber gazı sıkıldığını, bundan

larını ve bir çok arkadaşının baygınlık geçirdikleri belirttiler. (İHD İzmir)

6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ümmü Gökçe Aydoğdu (1985), YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını,
polisin yanına gerek çantasını aramak istediğini, çantasını vermemesi üzerine ayağına bastığını, kolunu sıktığını
ve tırnağını eline geçirdiğini, fotoğraf makinesinin içinde bulunan filmi çıkartarak yırttığını, müdahale etmek

er polisler tarafından engellendiğini , kendisine sürekli küfür edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Olcay Deniz Çetinkaya (1984), YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını, emniyet
amiri ve polislerin küfür, tehdit ve her türlü hakaretlere maruz kaldıklarını, bir görevli polisin kendisine çevik
kuvvet polislerini göstererek “bunların hepsi bekardır. Aralarına düşersen ne olur bilemiyorum” diyerek

aşmasını istediğini belirtti. (İHD İzmir)

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963) şu beyanda bulundu; “18 Kasım
günü Cihangir’deki evimde otururken polis aracının biri kapının önünde korna çalınca aşağıya indim. Araçtaki
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7) 3 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 2 Kasım günü Ezilenlerin
Sosyalist Platformu olarak YÖK’ü protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak ve bildiri dağıtmak üzere

Güvenlik Şube Müdürü’nün “izin almadan bildiri
dağıtamazsınız” dediğini, kendilerinin de bildiri dağıtmanın yasal hakları olduğunu belirttiğini, bu sırada AZC
Plaza’nın yanına yaklaşan polis otosundan inen sivil giyimli kişiler ile orada bulunan polislerin kendilerine
saldırdığını, daha sonra araca bindirilerek içeride dövüldüklerini, araç içinde sağ gözünün üzerinden, omuz ve

lıçtepe Karakolu’nda görevli bir polis tarafından
okul müdürü ve idarecilerinin önünde hizmetli odasına sokularak dövüldü. Olayın ardından hastaneden 7 günlük
iş göremez raporu İlhan Keskin’in babası İHD Ankara şubesinden hukuki yardım talep etti. (Cumhuriyet-

Hakkan Yılmaz (1984), Serkan Sıtkı (1983), Ömer Aslan (1980), Ramazan Trmak (1983), Sabri Tunç
(1983), Tamer Nebioğlu (1980), Abdullah Bilik (1984), Sema İrgaş (1983), Özkan Kart (1983), Lütfü

Beldek (1981), Nurullah İpek (1982), Muhammet Emin Erol (1984), Emrah
Akagündüz (1983), Mehmet Kılınç (1982), Ümit Topçu (1980), Yakup Karademir (1978), Veysi Güneş
(1984), Murat Özdemir (1982), M.Beşir Demirbağ (1981), Mehmet Elmas (1982), Fikret Acar (1982),
İbrahim Tikan (1984), Adnan Oğuz (1984), Gurbet Kaya (1984), Erdinç Elkılıç (1985), Murat İpek
(1981), Yıldız Göndüz (1986), Hasan Demir (1984), Nurettin Aygün (1981), Enver Güngör (1982), Mervem

ylı (1984), Beyhan Onay (1983), Lokman Özdik
(1980), Eren Sezgin (1984), Suna Ertaş (1981), Kenan Çoşkun (1983), Ali Kilim (1983), Mehmet Ali
Anğay (1981), Seyhan Erkek (1982), Serkan Özgen (1982), Ferhan Arsuan (1981), Yaşar Yalçın (1981),

6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, YÖK’ü protesto etmek
amacıyla DEHAP Konak İlçe binasının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir

ne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını,

küfür, tehdit ve hakaretlerine maruz
kaldıklarını, kadın arkadaşlarına küfürler edilerek sözlü tacizde bulunulduğunu, ayrıca söz konusu süre içerisinde
sürekli kamera çekimi yapıldığını ifade etti. Demokratik hakları olan basın açıklamasının engellenmesi nedeniyle
hiçbir taşkınlık yaşanmadan DEHAP Konak İlçe binasına giderek bir gün açlık grevine başlamak amacıyla ilçe
binasına çıktıkları sırada da polislerin hakaretine maruz kaldıklarını, bina girişine biber gazı sıkıldığını, bundan

larını ve bir çok arkadaşının baygınlık geçirdikleri belirttiler. (İHD İzmir)

6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ümmü Gökçe Aydoğdu (1985), YÖK’ü protesto etmek
Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir

Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
verilmediğini, emniyet yetkililerinin keyfi tutumu sonucu 7 saat boyunca abluka altında tutulduklarını, bir sivil
polisin yanına gerek çantasını aramak istediğini, çantasını vermemesi üzerine ayağına bastığını, kolunu sıktığını
ve tırnağını eline geçirdiğini, fotoğraf makinesinin içinde bulunan filmi çıkartarak yırttığını, müdahale etmek

er polisler tarafından engellendiğini , kendisine sürekli küfür edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

6 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Olcay Deniz Çetinkaya (1984), YÖK’ü protesto etmek
ının önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürümek istediklerini, İzmir

Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve Çevik Kuvvet Polislerce önlerine barikat kurularak yürümelerine izin
altında tutulduklarını, emniyet

amiri ve polislerin küfür, tehdit ve her türlü hakaretlere maruz kaldıklarını, bir görevli polisin kendisine çevik
kuvvet polislerini göstererek “bunların hepsi bekardır. Aralarına düşersen ne olur bilemiyorum” diyerek

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mustafa Öncel (1963) şu beyanda bulundu; “18 Kasım
günü Cihangir’deki evimde otururken polis aracının biri kapının önünde korna çalınca aşağıya indim. Araçtaki
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polislerden bir tanesi ‘kaç gündür para v
milyon liram var. Bununla idare edeceksiniz’ dedim. Polisler de bana ‘hayır, ya 50 milyon lira verirsin yada
bizde burada sana ekmek yedirmeyiz’ diyerek vurmaya başladılar. Yüzümün bir b
ettiler. Beni döven, darp eden polislerden davacıyım”. (İHD İstanbul)

Bülent Gülnar
27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
civarlarında Beşyol mevkiinde kardeşi Murat ile
kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil
giyimli bir kişinin arkadan boynunu sıktığını ve tekmelemeye başladığını, resmi g
sorduklarında sivil polis olduğunu söylediğini, kendisini dövdüğünü ve kafasını duvara vurduğunu, daha sonra
gözaltına alınarak Çarşı Polis Karakolu’na götürüldüğünü belirtti. ( İHD Van)

Hasan Öztürk
30 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hasan Öztürk (1969), Kasımpaşa’da simit satarken
tezgahına zabıtalarca el konulduğunu, simit tezgahını almak için gittiği zabıta müdürlüğünde görevli iki zabıta
ile tartıştığını, bunun üzerine orada bulunan iki zabıtanın elleri
vurduklarını belirtti. (İHD İstanbul)

Abdulrezzak Ayboğa
Abdulrezzak Ayboğa İHD İzmir şubesine yapılan başvuruda, Konak Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekiplerince
gerçekleştirilen denetimlerde kendisine ait dükka
istendiğini, mallarını vermek istemeyince de çevik kuvvet polislerinin kendilerine müdahale ettiğini, küfür
edilerek saldırmaya maruz kaldığını ve vücudunun değişik yerlerine darbe aldığını belirtti. (

Arzu ve Kadir Yaman
30 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arzu Yaman, 28 Ekim günü kendisinin kullandığı
araçla ve yanında eşi Kadir Yaman ile Bayrampaşa Esenler Caddesinde araç ile hareket halinde iken Bayrampaşa
da bulunan Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 34 a 6343 plakalı bir
panzerin kendi aracına çarptığını, hasara ilişkin tutanağın tanzim edilmesi için 155 polis merkezini aradığını,
gelen trafik ekibinin önce panzerde görevli polis arkadaş
ayrıldığından dolayı tutanak tutamayacaklarını belirttiklerini, buna itiraz etmeleri ve hasarın tanzim edilmesi için
yol gösterin demeleri üzerine görevli trafik polisinin kendilerine “hiçbir şey yapama
arabanızı çekin gidin” dediğini belirtti. Yaman polis memurunun bu tavrına itiraz ettiği sırada Çevik Kuvvet’te
görevli 5-6 memurun olay yerine geldiğini, içlerinden, sarışın uzun boylu olan bir polisin eşinin koluna girerek
“sen bizim neler yapabileceğimizi bilmiyorsun şimdi görürsün” dediğini ve hemen “duydunuz mu? hepimize
şerefsizler diye küfür etti” diye bağırarak eşini dövmeye başladığını, diğer memurlarda “duyduk” diyerek trafik
memuru ve panzerde görevli iki memurun eşini yumruk
kelepçelediklerini, eşine yapılan saldırıyı müdahale ederek cep telefonuna yönelmesi üzerine kendisinin de
kelepçelendiğini, zorla polis aracına bindirildiğini, bindirildikleri polis aracının benzin
bulunan Çevik Kuvvet bariyerleri önünde durdurulduğunu, bağırmasından dolayı olayı duyduğunu söyleyen
Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar beyin polis aracına geldiğini ve kelepçelerini çözdürerek araçtan indirdiğini
ve şube içerisinde kendi odasına götürdüğünü belirtti. Yaman, şube müdürünün ilgili memurları yanına
çağırdığını ve başka bir odada onlara bağırdığını duyduklarını belirterek, “müdürün kendilerine şu sıralar
memurların çeşitli olaylar neticesinde sinirli olduğunu, oruçlu olmala
bir müdür olarak izin vermeyeceğini söylediğini, bunun üzerine kendileri de yasalara saygılı ve vergisini ödeyen
sade birer vatandaş olduklarını, yasal haklarını arayacaklarını ilettiklerini, eşinin darp edildiği
doktor raporu aldıklarını belirterek derneğimizden hukuki yardım talep ettiler. (İHD İstanbul)

Serdal İlik
Kocaeli'nin Ortaköy beldesi İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Serdal İlik, kendisini darp ettiği gerekçesiyle
Başbakanlık'ta görevli polis memuru Yaşar Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Serdal İlik, 3 Aralık
günü okul bahçesindeki Atatürk büstü önünde oynayan çocukları gürültü yapmamaları konusunda uyardığını,
bunu hazmedemeyen öğrencilerden birinin Başbakanlık'ta görevli pol
aktardığını ve bunun üzerine okula gelen Ceylan’ın İlik'in boğazını sıkarak “Sen, benim kim olduğumu biliyor
musun, sana gününü göstereceğim.” diye bağırdığını belirtti. İlik, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulundu. (Zaman-05.12.04)

Nilüfer Ekal
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polislerden bir tanesi ‘kaç gündür para vermiyorsun, bugün vereceksin’ diyerek küfür etti. Bende polislere ‘20
milyon liram var. Bununla idare edeceksiniz’ dedim. Polisler de bana ‘hayır, ya 50 milyon lira verirsin yada
bizde burada sana ekmek yedirmeyiz’ diyerek vurmaya başladılar. Yüzümün bir bölümünü ve bacaklarımı darp
ettiler. Beni döven, darp eden polislerden davacıyım”. (İHD İstanbul)

27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
civarlarında Beşyol mevkiinde kardeşi Murat ile sözlü tartıştıkları sırada Çarşı Polis Karakolu’na ait 2 polisin
kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil
giyimli bir kişinin arkadan boynunu sıktığını ve tekmelemeye başladığını, resmi giyimli polisler kim olduğunu
sorduklarında sivil polis olduğunu söylediğini, kendisini dövdüğünü ve kafasını duvara vurduğunu, daha sonra
gözaltına alınarak Çarşı Polis Karakolu’na götürüldüğünü belirtti. ( İHD Van)

l şubesine başvuruda bulunan Hasan Öztürk (1969), Kasımpaşa’da simit satarken
tezgahına zabıtalarca el konulduğunu, simit tezgahını almak için gittiği zabıta müdürlüğünde görevli iki zabıta
ile tartıştığını, bunun üzerine orada bulunan iki zabıtanın ellerinde bulunan telsiz ve telefonlarla kendisine

Abdulrezzak Ayboğa İHD İzmir şubesine yapılan başvuruda, Konak Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekiplerince
gerçekleştirilen denetimlerde kendisine ait dükkanın önüne koyduğu malların zabıta ekiplerince alınmak
istendiğini, mallarını vermek istemeyince de çevik kuvvet polislerinin kendilerine müdahale ettiğini, küfür
edilerek saldırmaya maruz kaldığını ve vücudunun değişik yerlerine darbe aldığını belirtti. (

30 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arzu Yaman, 28 Ekim günü kendisinin kullandığı
araçla ve yanında eşi Kadir Yaman ile Bayrampaşa Esenler Caddesinde araç ile hareket halinde iken Bayrampaşa

vik Kuvvet Müdürlüğü önünde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 34 a 6343 plakalı bir
panzerin kendi aracına çarptığını, hasara ilişkin tutanağın tanzim edilmesi için 155 polis merkezini aradığını,
gelen trafik ekibinin önce panzerde görevli polis arkadaşlarını dinlediğini ve kendisine araçlar olay yerinden
ayrıldığından dolayı tutanak tutamayacaklarını belirttiklerini, buna itiraz etmeleri ve hasarın tanzim edilmesi için
yol gösterin demeleri üzerine görevli trafik polisinin kendilerine “hiçbir şey yapama
arabanızı çekin gidin” dediğini belirtti. Yaman polis memurunun bu tavrına itiraz ettiği sırada Çevik Kuvvet’te

6 memurun olay yerine geldiğini, içlerinden, sarışın uzun boylu olan bir polisin eşinin koluna girerek
neler yapabileceğimizi bilmiyorsun şimdi görürsün” dediğini ve hemen “duydunuz mu? hepimize

şerefsizler diye küfür etti” diye bağırarak eşini dövmeye başladığını, diğer memurlarda “duyduk” diyerek trafik
memuru ve panzerde görevli iki memurun eşini yumruk ve tekme ile döverek boğazını sıkmaya başladıklarını ve
kelepçelediklerini, eşine yapılan saldırıyı müdahale ederek cep telefonuna yönelmesi üzerine kendisinin de
kelepçelendiğini, zorla polis aracına bindirildiğini, bindirildikleri polis aracının benzin
bulunan Çevik Kuvvet bariyerleri önünde durdurulduğunu, bağırmasından dolayı olayı duyduğunu söyleyen
Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar beyin polis aracına geldiğini ve kelepçelerini çözdürerek araçtan indirdiğini

di odasına götürdüğünü belirtti. Yaman, şube müdürünün ilgili memurları yanına
çağırdığını ve başka bir odada onlara bağırdığını duyduklarını belirterek, “müdürün kendilerine şu sıralar
memurların çeşitli olaylar neticesinde sinirli olduğunu, oruçlu olmalarını da göz önüne almamızı, bu tip olaylara
bir müdür olarak izin vermeyeceğini söylediğini, bunun üzerine kendileri de yasalara saygılı ve vergisini ödeyen
sade birer vatandaş olduklarını, yasal haklarını arayacaklarını ilettiklerini, eşinin darp edildiği
doktor raporu aldıklarını belirterek derneğimizden hukuki yardım talep ettiler. (İHD İstanbul)

Kocaeli'nin Ortaköy beldesi İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Serdal İlik, kendisini darp ettiği gerekçesiyle
vli polis memuru Yaşar Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Serdal İlik, 3 Aralık

günü okul bahçesindeki Atatürk büstü önünde oynayan çocukları gürültü yapmamaları konusunda uyardığını,
bunu hazmedemeyen öğrencilerden birinin Başbakanlık'ta görevli polis memuru babası Yaşar Ceylan'a durumu
aktardığını ve bunun üzerine okula gelen Ceylan’ın İlik'in boğazını sıkarak “Sen, benim kim olduğumu biliyor
musun, sana gününü göstereceğim.” diye bağırdığını belirtti. İlik, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
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ermiyorsun, bugün vereceksin’ diyerek küfür etti. Bende polislere ‘20
milyon liram var. Bununla idare edeceksiniz’ dedim. Polisler de bana ‘hayır, ya 50 milyon lira verirsin yada

ölümünü ve bacaklarımı darp

27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
sözlü tartıştıkları sırada Çarşı Polis Karakolu’na ait 2 polisin

kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil
iyimli polisler kim olduğunu

sorduklarında sivil polis olduğunu söylediğini, kendisini dövdüğünü ve kafasını duvara vurduğunu, daha sonra

l şubesine başvuruda bulunan Hasan Öztürk (1969), Kasımpaşa’da simit satarken
tezgahına zabıtalarca el konulduğunu, simit tezgahını almak için gittiği zabıta müdürlüğünde görevli iki zabıta

nde bulunan telsiz ve telefonlarla kendisine

Abdulrezzak Ayboğa İHD İzmir şubesine yapılan başvuruda, Konak Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekiplerince
nın önüne koyduğu malların zabıta ekiplerince alınmak

istendiğini, mallarını vermek istemeyince de çevik kuvvet polislerinin kendilerine müdahale ettiğini, küfür
edilerek saldırmaya maruz kaldığını ve vücudunun değişik yerlerine darbe aldığını belirtti. (İHD İzmir)

30 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Arzu Yaman, 28 Ekim günü kendisinin kullandığı
araçla ve yanında eşi Kadir Yaman ile Bayrampaşa Esenler Caddesinde araç ile hareket halinde iken Bayrampaşa

vik Kuvvet Müdürlüğü önünde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 34 a 6343 plakalı bir
panzerin kendi aracına çarptığını, hasara ilişkin tutanağın tanzim edilmesi için 155 polis merkezini aradığını,

larını dinlediğini ve kendisine araçlar olay yerinden
ayrıldığından dolayı tutanak tutamayacaklarını belirttiklerini, buna itiraz etmeleri ve hasarın tanzim edilmesi için
yol gösterin demeleri üzerine görevli trafik polisinin kendilerine “hiçbir şey yapamazsınız kardeşim alın
arabanızı çekin gidin” dediğini belirtti. Yaman polis memurunun bu tavrına itiraz ettiği sırada Çevik Kuvvet’te

6 memurun olay yerine geldiğini, içlerinden, sarışın uzun boylu olan bir polisin eşinin koluna girerek
neler yapabileceğimizi bilmiyorsun şimdi görürsün” dediğini ve hemen “duydunuz mu? hepimize

şerefsizler diye küfür etti” diye bağırarak eşini dövmeye başladığını, diğer memurlarda “duyduk” diyerek trafik
ve tekme ile döverek boğazını sıkmaya başladıklarını ve

kelepçelediklerini, eşine yapılan saldırıyı müdahale ederek cep telefonuna yönelmesi üzerine kendisinin de
kelepçelendiğini, zorla polis aracına bindirildiğini, bindirildikleri polis aracının benzin istasyonu karşısında
bulunan Çevik Kuvvet bariyerleri önünde durdurulduğunu, bağırmasından dolayı olayı duyduğunu söyleyen
Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar beyin polis aracına geldiğini ve kelepçelerini çözdürerek araçtan indirdiğini

di odasına götürdüğünü belirtti. Yaman, şube müdürünün ilgili memurları yanına
çağırdığını ve başka bir odada onlara bağırdığını duyduklarını belirterek, “müdürün kendilerine şu sıralar

rını da göz önüne almamızı, bu tip olaylara
bir müdür olarak izin vermeyeceğini söylediğini, bunun üzerine kendileri de yasalara saygılı ve vergisini ödeyen
sade birer vatandaş olduklarını, yasal haklarını arayacaklarını ilettiklerini, eşinin darp edildiğine dair geçici
doktor raporu aldıklarını belirterek derneğimizden hukuki yardım talep ettiler. (İHD İstanbul)

Kocaeli'nin Ortaköy beldesi İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Serdal İlik, kendisini darp ettiği gerekçesiyle
vli polis memuru Yaşar Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Serdal İlik, 3 Aralık

günü okul bahçesindeki Atatürk büstü önünde oynayan çocukları gürültü yapmamaları konusunda uyardığını,
is memuru babası Yaşar Ceylan'a durumu

aktardığını ve bunun üzerine okula gelen Ceylan’ın İlik'in boğazını sıkarak “Sen, benim kim olduğumu biliyor
musun, sana gününü göstereceğim.” diye bağırdığını belirtti. İlik, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
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6 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nilüfer Ekal (1970), 28 Kasım günü Çırçır mahallesi
Atılgan sokakta oturan kız kardeşi Seçti Yördem’i ziyaret ettiğini, çocuğunun ayakkabılarının kapının önünde
bulamayınca üst kattaki komşuya sorduklarını, komşunun “biz hırsız değiliz” kendisine saldırdığını, olayı
uzatmadan tekrar eve girdiğini, bir saat sonra üst kattaki komşusu, eşi ve bir resmi polis ile birlikte dört sivil
kişinin kapıya geldiklerini, kapıyı a
polis ve komşusunun eşinin “öldünüz, bittiniz, adi, şerefsizler, biz ne yapacağımızı biliyoruz” gibi tehditler
savurduğunu, kendisini götürmek için kollarından çektiklerini, daha son
gittiği Alibeyköy Polis Karakolu’nda kendisine olayla ilgili hiçbir polisi görevlendirmediklerini söylediklerini,
kendisine saldıran resmi girimli polisin tartıştığı ailenin dostu olduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Mehmet Şakar
8 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakar, 7 Aralık günü Taksim Meydanı otobüs
durakları önünde seyyar satıcılık yapmakta olan kardeşi Adem Şakar’ın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri
tarafından Belediyeye ait Edirnekapı’daki yere götürüldüğünü öğrendiğini, kardeşini görmek üzere Edirnekapı
Zabıta Müdürlüğü’ne gittiğini, burada sopalarla zabıta görevlileri tarafından dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

Ramazan Koç
Ramazan Koç (1983), 12 Aralık günü Diyarbakır’da ya
güvenlik kuvvetlerince darp edildiğini ve diz kapağında ciddi zedelenmelerin olduğunu belirtti. (İHD
Diyarbakır)

Mehmet Fatih Babayiğit, Abdullah Babayiğit ve Semih Babayiğit
14 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuran M. Aydın Babayiğit, Bağcılar Yunus Emre Köprüsü üzerinde
Pueugeot minibüs içerisinde çay ve kahvaltılık sattığını, 3 Aralık günü okuldan gelen oğlu Mehmet Fatih
Babayiğit’in arabanın başında çalışmayı sürdürürken, polis ekipleri
Fatih’in dövdüklerini, oğlunun kafasına 11 dikiş atıldığını, olayı gören ve abisi Mehmet Fatih’i kurtarmak
isteyen küçük oğlu Semih’in de dövüldüğünü ve sağ kolunun dirsekten kırıldığını, yine olayı gören kayın
biraderim Abdullah Babayiğit’in de dövüldüğünü belirtti. Mağdurlardan Semih Babayiğit (1990), yaşı küçük
olmasına rağmen 24 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltında sürekli olarak kendisine küfür edildiğini ifade etti.
(İHD İstanbul)

Abdulkadir Aydın
İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Abdulkadir Aydın (1956), 17 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
başvuruda, 10-17 Aralık İnsan Hakları haftası etkinlikler kapsamında 13 Aralık günü Şeyh Şamil mahallesinde
kadınlara yönelik olarak etkinliği sırasında polisin içer
engellendiğini, 14 Aralık günü Seyrantepe Mahallesinde Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’nde gerçekleşecek
etkinlik öncesi ise sivil polislerin sanık haklarını anlatacak avukat arkadaşlardan önce Çamaşır Evi’ne
İHD Genel Merkez’inden katılımcı olarak geldiklerini söyleyerek bilgi almaya çalıştıklarını, aynı gün dernek
yöneticisi olarak tanıtarak eğitim çalışması sırasında içeriye girdiklerini, eğitim çalışmasının son günü olan 16
Aralık günü de, Şube yöneticileri olarak Hasılı Mahallesi Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’ne gittiklerini, bu
sırada 21 DV 426 plakalı doğan marka ve 21 AR1 34 plakalı beyaz ford marka araçlar içerisinde sivil polislerin
kapının önünde beklediklerini ifade etti. Aydın, kendilerini sü
suç duyurusunda bulunmak amacıyla bahçe kapısının önüne çıktığını ve plakaları bir kağıda yazdıktan sonra
cebine koyduğunu, bu sırada 21 AR 134 plakalı beyaz ford marka araçtan inen 3 kişinin yanına gelere
koyduğun şeyi çıkar” dediklerini, ilk önce kendilerini tanıtması gerektiğini söylediğinde, devlet memuru
olduğunu söyleyerek kimlik göstermesini istediklerini, kendisinin de ısrarla polis olduklarını anlayabilmesi için
kimlik göstermelerinin gerekli olduğunu belirttiğini, bu şahıslardan birinin kimliğini çıkarttığını ancak eliyle
kapatarak ismini ve soy ismini göstermediğini, bunun üzerine ismini göremediğini ve eliyle niçin kapattığını
sorduğunu, arkasında duran kilolu kişinin arkadan kendisine
kimliğini cebine koyarak “sen kim oluyorsun da bana kimlik göstermemi istiyorsun” dediğini ve kendilerine
saldırdığını, boğazını sıkarak ellerini arkadan birleştirmeye ve kendisini gözaltına almaya çalıştıklar
belirtti.(İHD Diyarbakır)

Mehmet Selim Alpaslan
23 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine
Dicle ilçesinde ikamet ettiğini, 21 Aralık günü okula giderken bir taksi içinde bulunan uzman çav
öğretmen ile yol verme neden ile tartıştığını, kendisine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu, daha sonra bir
işinden dolayı postaneye gittiğini, arkasında gelen tartıştığı öğretmenin yanın gelerek tekrar kendisine
saldırdığını, olay sırasında postanenin camlarının kırıldığını, orada bulunanlar kişilerin ara girmesi sonucunda
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6 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nilüfer Ekal (1970), 28 Kasım günü Çırçır mahallesi
Atılgan sokakta oturan kız kardeşi Seçti Yördem’i ziyaret ettiğini, çocuğunun ayakkabılarının kapının önünde

lamayınca üst kattaki komşuya sorduklarını, komşunun “biz hırsız değiliz” kendisine saldırdığını, olayı
uzatmadan tekrar eve girdiğini, bir saat sonra üst kattaki komşusu, eşi ve bir resmi polis ile birlikte dört sivil
kişinin kapıya geldiklerini, kapıyı açtıklarında hiçbir şey söylemeden kendisine vurmaya başladıklarını, resmi
polis ve komşusunun eşinin “öldünüz, bittiniz, adi, şerefsizler, biz ne yapacağımızı biliyoruz” gibi tehditler
savurduğunu, kendisini götürmek için kollarından çektiklerini, daha sonra suç duyurusunda bulunmak üzere
gittiği Alibeyköy Polis Karakolu’nda kendisine olayla ilgili hiçbir polisi görevlendirmediklerini söylediklerini,
kendisine saldıran resmi girimli polisin tartıştığı ailenin dostu olduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

8 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakar, 7 Aralık günü Taksim Meydanı otobüs
durakları önünde seyyar satıcılık yapmakta olan kardeşi Adem Şakar’ın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri

kapı’daki yere götürüldüğünü öğrendiğini, kardeşini görmek üzere Edirnekapı
Zabıta Müdürlüğü’ne gittiğini, burada sopalarla zabıta görevlileri tarafından dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

Ramazan Koç (1983), 12 Aralık günü Diyarbakır’da yapılan “Farklılıklara Evet, Ayrılıkçılığa Hayır” mitinginde
güvenlik kuvvetlerince darp edildiğini ve diz kapağında ciddi zedelenmelerin olduğunu belirtti. (İHD

Mehmet Fatih Babayiğit, Abdullah Babayiğit ve Semih Babayiğit
İstanbul şubesine başvuran M. Aydın Babayiğit, Bağcılar Yunus Emre Köprüsü üzerinde

Pueugeot minibüs içerisinde çay ve kahvaltılık sattığını, 3 Aralık günü okuldan gelen oğlu Mehmet Fatih
Babayiğit’in arabanın başında çalışmayı sürdürürken, polis ekipleri ve zabıta görevlilerinin oğlu Mehmet
Fatih’in dövdüklerini, oğlunun kafasına 11 dikiş atıldığını, olayı gören ve abisi Mehmet Fatih’i kurtarmak
isteyen küçük oğlu Semih’in de dövüldüğünü ve sağ kolunun dirsekten kırıldığını, yine olayı gören kayın

m Abdullah Babayiğit’in de dövüldüğünü belirtti. Mağdurlardan Semih Babayiğit (1990), yaşı küçük
olmasına rağmen 24 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltında sürekli olarak kendisine küfür edildiğini ifade etti.

ır Şube Yöneticisi Abdulkadir Aydın (1956), 17 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
17 Aralık İnsan Hakları haftası etkinlikler kapsamında 13 Aralık günü Şeyh Şamil mahallesinde

kadınlara yönelik olarak etkinliği sırasında polisin içeriye girmek istediğini ancak avukatlar tarafından
engellendiğini, 14 Aralık günü Seyrantepe Mahallesinde Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’nde gerçekleşecek
etkinlik öncesi ise sivil polislerin sanık haklarını anlatacak avukat arkadaşlardan önce Çamaşır Evi’ne
İHD Genel Merkez’inden katılımcı olarak geldiklerini söyleyerek bilgi almaya çalıştıklarını, aynı gün dernek
yöneticisi olarak tanıtarak eğitim çalışması sırasında içeriye girdiklerini, eğitim çalışmasının son günü olan 16

ticileri olarak Hasılı Mahallesi Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’ne gittiklerini, bu
sırada 21 DV 426 plakalı doğan marka ve 21 AR1 34 plakalı beyaz ford marka araçlar içerisinde sivil polislerin
kapının önünde beklediklerini ifade etti. Aydın, kendilerini sürekli olarak takip eden polis memurları hakkında
suç duyurusunda bulunmak amacıyla bahçe kapısının önüne çıktığını ve plakaları bir kağıda yazdıktan sonra
cebine koyduğunu, bu sırada 21 AR 134 plakalı beyaz ford marka araçtan inen 3 kişinin yanına gelere
koyduğun şeyi çıkar” dediklerini, ilk önce kendilerini tanıtması gerektiğini söylediğinde, devlet memuru
olduğunu söyleyerek kimlik göstermesini istediklerini, kendisinin de ısrarla polis olduklarını anlayabilmesi için

ekli olduğunu belirttiğini, bu şahıslardan birinin kimliğini çıkarttığını ancak eliyle
kapatarak ismini ve soy ismini göstermediğini, bunun üzerine ismini göremediğini ve eliyle niçin kapattığını
sorduğunu, arkasında duran kilolu kişinin arkadan kendisine vurarak iteklediğini, diğer polis memurunun da
kimliğini cebine koyarak “sen kim oluyorsun da bana kimlik göstermemi istiyorsun” dediğini ve kendilerine
saldırdığını, boğazını sıkarak ellerini arkadan birleştirmeye ve kendisini gözaltına almaya çalıştıklar

günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mehmet Selim Alpaslan (1977) isimli öğretmen,
Dicle ilçesinde ikamet ettiğini, 21 Aralık günü okula giderken bir taksi içinde bulunan uzman çav
öğretmen ile yol verme neden ile tartıştığını, kendisine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu, daha sonra bir
işinden dolayı postaneye gittiğini, arkasında gelen tartıştığı öğretmenin yanın gelerek tekrar kendisine

da postanenin camlarının kırıldığını, orada bulunanlar kişilerin ara girmesi sonucunda
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6 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nilüfer Ekal (1970), 28 Kasım günü Çırçır mahallesi
Atılgan sokakta oturan kız kardeşi Seçti Yördem’i ziyaret ettiğini, çocuğunun ayakkabılarının kapının önünde

lamayınca üst kattaki komşuya sorduklarını, komşunun “biz hırsız değiliz” kendisine saldırdığını, olayı
uzatmadan tekrar eve girdiğini, bir saat sonra üst kattaki komşusu, eşi ve bir resmi polis ile birlikte dört sivil

çtıklarında hiçbir şey söylemeden kendisine vurmaya başladıklarını, resmi
polis ve komşusunun eşinin “öldünüz, bittiniz, adi, şerefsizler, biz ne yapacağımızı biliyoruz” gibi tehditler

ra suç duyurusunda bulunmak üzere
gittiği Alibeyköy Polis Karakolu’nda kendisine olayla ilgili hiçbir polisi görevlendirmediklerini söylediklerini,
kendisine saldıran resmi girimli polisin tartıştığı ailenin dostu olduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

8 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakar, 7 Aralık günü Taksim Meydanı otobüs
durakları önünde seyyar satıcılık yapmakta olan kardeşi Adem Şakar’ın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri

kapı’daki yere götürüldüğünü öğrendiğini, kardeşini görmek üzere Edirnekapı
Zabıta Müdürlüğü’ne gittiğini, burada sopalarla zabıta görevlileri tarafından dövüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

pılan “Farklılıklara Evet, Ayrılıkçılığa Hayır” mitinginde
güvenlik kuvvetlerince darp edildiğini ve diz kapağında ciddi zedelenmelerin olduğunu belirtti. (İHD

İstanbul şubesine başvuran M. Aydın Babayiğit, Bağcılar Yunus Emre Köprüsü üzerinde
Pueugeot minibüs içerisinde çay ve kahvaltılık sattığını, 3 Aralık günü okuldan gelen oğlu Mehmet Fatih

ve zabıta görevlilerinin oğlu Mehmet
Fatih’in dövdüklerini, oğlunun kafasına 11 dikiş atıldığını, olayı gören ve abisi Mehmet Fatih’i kurtarmak
isteyen küçük oğlu Semih’in de dövüldüğünü ve sağ kolunun dirsekten kırıldığını, yine olayı gören kayın

m Abdullah Babayiğit’in de dövüldüğünü belirtti. Mağdurlardan Semih Babayiğit (1990), yaşı küçük
olmasına rağmen 24 saat gözaltında tutulduğunu, gözaltında sürekli olarak kendisine küfür edildiğini ifade etti.

ır Şube Yöneticisi Abdulkadir Aydın (1956), 17 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
17 Aralık İnsan Hakları haftası etkinlikler kapsamında 13 Aralık günü Şeyh Şamil mahallesinde

iye girmek istediğini ancak avukatlar tarafından
engellendiğini, 14 Aralık günü Seyrantepe Mahallesinde Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’nde gerçekleşecek
etkinlik öncesi ise sivil polislerin sanık haklarını anlatacak avukat arkadaşlardan önce Çamaşır Evi’ne giderek
İHD Genel Merkez’inden katılımcı olarak geldiklerini söyleyerek bilgi almaya çalıştıklarını, aynı gün dernek
yöneticisi olarak tanıtarak eğitim çalışması sırasında içeriye girdiklerini, eğitim çalışmasının son günü olan 16

ticileri olarak Hasılı Mahallesi Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi’ne gittiklerini, bu
sırada 21 DV 426 plakalı doğan marka ve 21 AR1 34 plakalı beyaz ford marka araçlar içerisinde sivil polislerin

rekli olarak takip eden polis memurları hakkında
suç duyurusunda bulunmak amacıyla bahçe kapısının önüne çıktığını ve plakaları bir kağıda yazdıktan sonra
cebine koyduğunu, bu sırada 21 AR 134 plakalı beyaz ford marka araçtan inen 3 kişinin yanına gelerek “cebime
koyduğun şeyi çıkar” dediklerini, ilk önce kendilerini tanıtması gerektiğini söylediğinde, devlet memuru
olduğunu söyleyerek kimlik göstermesini istediklerini, kendisinin de ısrarla polis olduklarını anlayabilmesi için

ekli olduğunu belirttiğini, bu şahıslardan birinin kimliğini çıkarttığını ancak eliyle
kapatarak ismini ve soy ismini göstermediğini, bunun üzerine ismini göremediğini ve eliyle niçin kapattığını

vurarak iteklediğini, diğer polis memurunun da
kimliğini cebine koyarak “sen kim oluyorsun da bana kimlik göstermemi istiyorsun” dediğini ve kendilerine
saldırdığını, boğazını sıkarak ellerini arkadan birleştirmeye ve kendisini gözaltına almaya çalıştıklarını,

başvuruda bulunan Mehmet Selim Alpaslan (1977) isimli öğretmen,
Dicle ilçesinde ikamet ettiğini, 21 Aralık günü okula giderken bir taksi içinde bulunan uzman çavuş ve bir
öğretmen ile yol verme neden ile tartıştığını, kendisine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu, daha sonra bir
işinden dolayı postaneye gittiğini, arkasında gelen tartıştığı öğretmenin yanın gelerek tekrar kendisine

da postanenin camlarının kırıldığını, orada bulunanlar kişilerin ara girmesi sonucunda
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postane müdürünün kendisini odasına götürdüğünü, müdürün odasında sohbet ederken söz konusu öğretmen ile
uzman çavuş odaya geldiğini ve kendisine saldırdığını, olay sonr
(İHD Diyarbakır)

Hasan Damdam
30 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda Hasan Damdam (1982), Kemer Hatun Camii civarındaki
köprüde yürürken Beyoğlu ekipler Amirliği’nde görevli bir sivil polisin orada h
kendisine saldırdığını, 15-20 dakika durmadan dövdüğünü, kendisini “buraları terk edeceksin, terk etmezsen seni
gasp suçundan bağlarım hayatın kayar” diye tehdit ettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

I.13.3. Köy Korucuları Tarafınd
Hasan Keren (25), 19 Ocak günü koyunlarını otlattığı sırada, köy korucularının kendisine ait tarladan koyun
geçirmelerinden dolayı, korucuları uyarması üzerine üç korucunun saldırısına uğradı. Maruz kaldığı darp
nedeniyle, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keren’e, 15 günlük iş göremez raporu verildi. (İHD Mardin)

6 Ocak günü Şırnak'ın İdil ilçesi, Aşağı mahallesinin elektrik trafosunun şalterlerini indirerek, elektriklerin
kesilmesine neden olan korucularla, mahalle
Karaca ve oğlu Aslan Karaca ile soyadı öğrenilemeyen Süleyman ve Maruf isimli korucular, mahalle sakinlerine
silahla ateş etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin de koruculara taş ve sopalarl
sakinlerinden Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı ile korucubaşı İbrahim Karaca, Süleyman ve Maruf
isimli korucular hafif yaralanırken, ağır yaralanan korucu Aslan Karaca, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaralı Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı'yı gözaltına aldı.
(DİHA-07.01.04)

20 Nisan günü, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde ikamet eden Hüseyin Kardaş (80), 28 Mart yere
seçimlerde muhtar adayı olan korucubaşı M. Nuri Güneş’e oy vermemesi üzerine, korucubaşı tarafından köyden
çıkmasının yasaklandığını belirtti.

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı bedesinde oturan Emin Ayan, 31 Mayıs günü Küçüklü
gittiği sırada Güneyce (Banê Botyanê)
sürdü. Ayan, korucunun atıyla hızlı bir şekilde yanına geldiğini ve “buralarda ne arıyorsun?” dediğini,
buğdaylarını kontrol etmeye geldiğini söyleyin
daha gezme. Seni buralarda görürsem öldürürüm” dediğini, tepki gösterince silahına mermi sürdüğünü, o sırada
köyün çobanının uzaktan belirmesi üzerine korucunun uzaklaştığını belirtti.

Geçici Köy Korucusu Hüsnü Sadak, aralarında alacak verecek sorunu bulunan kardeşi Kıyasettin Sadak’ın (49)
evini 24 Ağustos günü silahla basarak tehdit etti. (Birgün

6 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde çobanlık yapan Abdulkerim Uğur’un çocu
çevre köylerdeki bazı korucu çocukları arasında kavga çıkması üzerine, 20 kadar korucu Abdulkerim Uğur’un
evini basarak, Uğur’u dövdüler. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Uğur Batman Devlet
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (06.09.2004

11 Eylül günü Van ili Erciş ilçe merkezinde Bekiran Aşireti üyesi Kömür köyü korucuları, henüz öğrenilmeyen
bir nedenden dolayı Nimetullah Çağan isimli köylüye saldırdı. Çağan, başından ve vücudu
yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. (İHD Van

Van ili Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar köyünün Evbakan mezrasında ikamet eden İbrahim Gültekin, köy
korucusu M.Şirin Keskin ve Muhittin K
2004/Ülkede Özgür Gündem)

3 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdulcabbar Athan, kardeşim Mehmet Tevfik
Athan’ın Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere
çıktığını, köyün 15 dakika uzağında bulunan merada 2 kar maskeli kişinin kendisini çağırdığını, bu kişilerin karşı
komşu köyün korucuları olduğunu, yanlarına gittiğinde önce kardeşinde bulunan av tüfeğ
alındığını, daha sonra da çok kötü dövüldüğünü, kimlik ve tüfeğinin de geri verilmediğini belirtti. (İHD
Diyarbakır)
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postane müdürünün kendisini odasına götürdüğünü, müdürün odasında sohbet ederken söz konusu öğretmen ile
uzman çavuş odaya geldiğini ve kendisine saldırdığını, olay sonrası 7 gün iş göremez raporu aldığını belirtti.

30 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda Hasan Damdam (1982), Kemer Hatun Camii civarındaki
köprüde yürürken Beyoğlu ekipler Amirliği’nde görevli bir sivil polisin orada hırsızlık yaptığı iddiasıyla

20 dakika durmadan dövdüğünü, kendisini “buraları terk edeceksin, terk etmezsen seni
gasp suçundan bağlarım hayatın kayar” diye tehdit ettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

I.13.3. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele
Hasan Keren (25), 19 Ocak günü koyunlarını otlattığı sırada, köy korucularının kendisine ait tarladan koyun
geçirmelerinden dolayı, korucuları uyarması üzerine üç korucunun saldırısına uğradı. Maruz kaldığı darp

e, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keren’e, 15 günlük iş göremez raporu verildi. (İHD Mardin)

6 Ocak günü Şırnak'ın İdil ilçesi, Aşağı mahallesinin elektrik trafosunun şalterlerini indirerek, elektriklerin
kesilmesine neden olan korucularla, mahalle sakinleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine korucubaşı İbrahim
Karaca ve oğlu Aslan Karaca ile soyadı öğrenilemeyen Süleyman ve Maruf isimli korucular, mahalle sakinlerine
silahla ateş etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin de koruculara taş ve sopalarla karşılık vermesi sonucu, mahalle
sakinlerinden Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı ile korucubaşı İbrahim Karaca, Süleyman ve Maruf
isimli korucular hafif yaralanırken, ağır yaralanan korucu Aslan Karaca, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
dil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaralı Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı'yı gözaltına aldı.

20 Nisan günü, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde ikamet eden Hüseyin Kardaş (80), 28 Mart yere
orucubaşı M. Nuri Güneş’e oy vermemesi üzerine, korucubaşı tarafından köyden

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı bedesinde oturan Emin Ayan, 31 Mayıs günü Küçüklü köyü'nde bulunan tarlasına
Banê Botyanê) köyü korucularından Abdullah Baygın'ın tehdidine maruz kaldığını ileri

sürdü. Ayan, korucunun atıyla hızlı bir şekilde yanına geldiğini ve “buralarda ne arıyorsun?” dediğini,
buğdaylarını kontrol etmeye geldiğini söyleyince, kaleşnikof marka silahını kendisine doğrultarak “buralarda bir
daha gezme. Seni buralarda görürsem öldürürüm” dediğini, tepki gösterince silahına mermi sürdüğünü, o sırada
köyün çobanının uzaktan belirmesi üzerine korucunun uzaklaştığını belirtti.

nü Sadak, aralarında alacak verecek sorunu bulunan kardeşi Kıyasettin Sadak’ın (49)
evini 24 Ağustos günü silahla basarak tehdit etti. (Birgün-26.08.04)

6 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde çobanlık yapan Abdulkerim Uğur’un çocu
çevre köylerdeki bazı korucu çocukları arasında kavga çıkması üzerine, 20 kadar korucu Abdulkerim Uğur’un
evini basarak, Uğur’u dövdüler. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Uğur Batman Devlet

altına alındı. (06.09.2004-DIHA) (7 Eylül 2004/Cumhuriyet)

11 Eylül günü Van ili Erciş ilçe merkezinde Bekiran Aşireti üyesi Kömür köyü korucuları, henüz öğrenilmeyen
bir nedenden dolayı Nimetullah Çağan isimli köylüye saldırdı. Çağan, başından ve vücudu
yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. (İHD Van - 12 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Van ili Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar köyünün Evbakan mezrasında ikamet eden İbrahim Gültekin, köy
korucusu M.Şirin Keskin ve Muhittin Keskin tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirtti. (14 Kasım

3 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdulcabbar Athan, kardeşim Mehmet Tevfik
Athan’ın Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde 25 Kasım günü hayvanları otlatmak için araziye
çıktığını, köyün 15 dakika uzağında bulunan merada 2 kar maskeli kişinin kendisini çağırdığını, bu kişilerin karşı
komşu köyün korucuları olduğunu, yanlarına gittiğinde önce kardeşinde bulunan av tüfeğ
alındığını, daha sonra da çok kötü dövüldüğünü, kimlik ve tüfeğinin de geri verilmediğini belirtti. (İHD
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postane müdürünün kendisini odasına götürdüğünü, müdürün odasında sohbet ederken söz konusu öğretmen ile
ası 7 gün iş göremez raporu aldığını belirtti.

30 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda Hasan Damdam (1982), Kemer Hatun Camii civarındaki
ırsızlık yaptığı iddiasıyla

20 dakika durmadan dövdüğünü, kendisini “buraları terk edeceksin, terk etmezsen seni

an Yapılan İşkence ve Kötü Muamele
Hasan Keren (25), 19 Ocak günü koyunlarını otlattığı sırada, köy korucularının kendisine ait tarladan koyun
geçirmelerinden dolayı, korucuları uyarması üzerine üç korucunun saldırısına uğradı. Maruz kaldığı darp

e, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keren’e, 15 günlük iş göremez raporu verildi. (İHD Mardin)

6 Ocak günü Şırnak'ın İdil ilçesi, Aşağı mahallesinin elektrik trafosunun şalterlerini indirerek, elektriklerin
sakinleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine korucubaşı İbrahim

Karaca ve oğlu Aslan Karaca ile soyadı öğrenilemeyen Süleyman ve Maruf isimli korucular, mahalle sakinlerine
a karşılık vermesi sonucu, mahalle

sakinlerinden Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı ile korucubaşı İbrahim Karaca, Süleyman ve Maruf
isimli korucular hafif yaralanırken, ağır yaralanan korucu Aslan Karaca, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
dil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaralı Mehmet Oğuz, Sabahattin Başak ve İdris Tatlı'yı gözaltına aldı.

20 Nisan günü, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde ikamet eden Hüseyin Kardaş (80), 28 Mart yerel
orucubaşı M. Nuri Güneş’e oy vermemesi üzerine, korucubaşı tarafından köyden

öyü'nde bulunan tarlasına
öyü korucularından Abdullah Baygın'ın tehdidine maruz kaldığını ileri

sürdü. Ayan, korucunun atıyla hızlı bir şekilde yanına geldiğini ve “buralarda ne arıyorsun?” dediğini,
silahını kendisine doğrultarak “buralarda bir

daha gezme. Seni buralarda görürsem öldürürüm” dediğini, tepki gösterince silahına mermi sürdüğünü, o sırada

nü Sadak, aralarında alacak verecek sorunu bulunan kardeşi Kıyasettin Sadak’ın (49)

6 Eylül günü Siirt ili Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde çobanlık yapan Abdulkerim Uğur’un çocukları ile
çevre köylerdeki bazı korucu çocukları arasında kavga çıkması üzerine, 20 kadar korucu Abdulkerim Uğur’un
evini basarak, Uğur’u dövdüler. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Uğur Batman Devlet

DIHA) (7 Eylül 2004/Cumhuriyet)

11 Eylül günü Van ili Erciş ilçe merkezinde Bekiran Aşireti üyesi Kömür köyü korucuları, henüz öğrenilmeyen
bir nedenden dolayı Nimetullah Çağan isimli köylüye saldırdı. Çağan, başından ve vücudunun değişik

12 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Van ili Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar köyünün Evbakan mezrasında ikamet eden İbrahim Gültekin, köy
eskin tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirtti. (14 Kasım

3 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Abdulcabbar Athan, kardeşim Mehmet Tevfik
köyünde 25 Kasım günü hayvanları otlatmak için araziye

çıktığını, köyün 15 dakika uzağında bulunan merada 2 kar maskeli kişinin kendisini çağırdığını, bu kişilerin karşı
komşu köyün korucuları olduğunu, yanlarına gittiğinde önce kardeşinde bulunan av tüfeğinin ve kimliğinin
alındığını, daha sonra da çok kötü dövüldüğünü, kimlik ve tüfeğinin de geri verilmediğini belirtti. (İHD
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I.13.4. Cezaevlerinde İşkence
Tunay Günel
7 Ocak günü, İHD İstanbul şubesine bir mektup gönderen Tekirdağ F Tipi Kapalı
Günel, Cezaevine getirildiği sırada maruz kaldığı saldırı sonucu dövüldüğünü, cezaevi görevlilerinin darp etmesi
sonucu 14 günlük iş göremez raporu aldığını, bunun üzerine cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda
bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını belirterek konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Evrim Tuncer
Evrim Tuncer (1979), askerliğini yaptığı birliğinde, dini inancı nedeniyle silahı almayı reddettiğini ve emre
itaatsizlikten tutuklanıp, İzmir Şirinyer 1 Nolu A
devam eden tarihlerde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)

A.K.K. (1988), F.K. (1988) ve A.K.(1987)
15 Şubat günü gözaltına alınıp, 16 Şubat günü tutuklanarak, Siirt E
(1988), F.K. (1988) ve A.K.(1987), aileleriyle yaptıkları görüşmede şu beyanda bulundular: “ Cezaevine
getirildiğimiz zaman, kapının önünde bizleri beklettiler; daha sonra tüm giysilerimizi çıkarmamızı istediler,
çıkarmayınca bize bağırıp küfür etmeye başladılar. Biz de korktuğumuz için elbiselerimizi çıkarttık, daha sonra
10-20 jandarma bizleri dövmeye başladılar, o akşam kar fazla yağmıştı. Çok üşüyorduk; ama onlar bizi 2 saate
yakın karın içinde dövüp, orada beklett
durumu kimseye anlatmamamızı söylediler”. (İHD Siirt Şubesi)

Yusuf Poyraz (1979)
Daha önce askeri isyan suçlamasıyla tutuklanan ve askerlikle ilişkisi kesildiği için 25 Şubat 2004 ta
gözaltına alınarak, Buca Cezaevi’ne konulan Yusuf Poyraz, 27 Şubat günü Buca Cezaevi’nden tahliye edildiği
gün, baş gardiyan yardımcısı ve diğer gardiyanların işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığını, bundan
dolayı kafasına 5 dikiş atıldığını belirtti. Konuyla ilgili olarak, 28 Şubat günü suç duyurusunda bulunuldu. (İHD
İzmir)

Mehmet Mutlu
İhsan Mutlu, 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Mehmet Mutlu’nun (1975),
1997 yılından beri tutuklu olduğunu, halen Mardin D tip
bulundu: “Aynı cezaevinde yakını bulunan bir kişi, beni telefonla arayarak yakınının ziyaretine gittiğini,
kardeşimin durumunun son derece kötü olduğunu, kendisine işkence yapıldığını, hücrede tek başına t
söyledi. Annem 25 Şubat 2004 tarihinde kardeşimi ziyarete gitti, ancak kendisi ile görüştürülmedi. Ayrıca İHD
Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir de kardeşimle görüştürülmedi. Kardeşimin hayatından endişe
duyuyorum.” (İHD Diyarbakır – Mardin Şube

Atlen Yıldırım (1957)
7 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Atlen Yıldırım'ın abisi Barış Yıldırım, Sincan
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Atlen’in anjio yapılmak üzere Ümraniye Cezaevi’ne nakledilmiş olduğunu, nakil
sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, görüştürülmediği kardeşinin sağlığından endişe ettiğini
belirterek, yardım talebinde bulundu.

Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
tarafından 7 Ocak günü yapılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülerin yolda işkence gördükleri iddia edildi.
Arafet Yılmaz adlı tutuklu yakını yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Cezaevi’nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne
götürülen tutukluların işkence gördüğünü, bu nedenle Özgür
oğlunun kendi vücudunda da darp izleri olduğunu, oğlunun kendisine izleri göstermek istediğini ancak;
gardiyanların engel olduğunu belirtirken, tutuklulardan Ercan Kılıç’ın babası Abdullah Kılıç da,oğlunun
gözlerinde morluklar olduğunu, ayaklarında da yaralar bulunduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Ahmet Özgen
17 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Şükriye Kol; Kır
kardeşi Ahmet Özgen’in 14 Nisan günü görüşüne git
bundan dolayı bir hafta önce hastaneye götürüldüğünü, hastane dönüşünde jandarmanın usulsüz aramasına
maruz kaldığını ve arama esnasında 4 jandarma tarafından küfür edilerek, dövüldüğünü belirtti. D
dolayı göğsünün ağrıdığını söyleyen kardeşinin, uygulamayı yapan jandarmalar hakkında davacı olduğunu
söyleyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.
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I.13.4. Cezaevlerinde İşkence

7 Ocak günü, İHD İstanbul şubesine bir mektup gönderen Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Tunay
Günel, Cezaevine getirildiği sırada maruz kaldığı saldırı sonucu dövüldüğünü, cezaevi görevlilerinin darp etmesi
sonucu 14 günlük iş göremez raporu aldığını, bunun üzerine cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda

ancak bir sonuç alamadığını belirterek konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Evrim Tuncer (1979), askerliğini yaptığı birliğinde, dini inancı nedeniyle silahı almayı reddettiğini ve emre
itaatsizlikten tutuklanıp, İzmir Şirinyer 1 Nolu Askeri Cezaevi’ne gönderildiğini, burada 17 Aralık 2003 ve
devam eden tarihlerde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)

A.K.K. (1988), F.K. (1988) ve A.K.(1987)
15 Şubat günü gözaltına alınıp, 16 Şubat günü tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan A.K.K.
(1988), F.K. (1988) ve A.K.(1987), aileleriyle yaptıkları görüşmede şu beyanda bulundular: “ Cezaevine
getirildiğimiz zaman, kapının önünde bizleri beklettiler; daha sonra tüm giysilerimizi çıkarmamızı istediler,

rmayınca bize bağırıp küfür etmeye başladılar. Biz de korktuğumuz için elbiselerimizi çıkarttık, daha sonra
20 jandarma bizleri dövmeye başladılar, o akşam kar fazla yağmıştı. Çok üşüyorduk; ama onlar bizi 2 saate

yakın karın içinde dövüp, orada beklettiler, daha sonra tehdit, hakaret ve küfürlerle bizleri içeri aldılar. Bu
durumu kimseye anlatmamamızı söylediler”. (İHD Siirt Şubesi)

Daha önce askeri isyan suçlamasıyla tutuklanan ve askerlikle ilişkisi kesildiği için 25 Şubat 2004 ta
gözaltına alınarak, Buca Cezaevi’ne konulan Yusuf Poyraz, 27 Şubat günü Buca Cezaevi’nden tahliye edildiği
gün, baş gardiyan yardımcısı ve diğer gardiyanların işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığını, bundan

lirtti. Konuyla ilgili olarak, 28 Şubat günü suç duyurusunda bulunuldu. (İHD

İhsan Mutlu, 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Mehmet Mutlu’nun (1975),
1997 yılından beri tutuklu olduğunu, halen Mardin D tipi Cezaevi’nde bulunduğunu belirterek şu beyanlarda

ynı cezaevinde yakını bulunan bir kişi, beni telefonla arayarak yakınının ziyaretine gittiğini,
kardeşimin durumunun son derece kötü olduğunu, kendisine işkence yapıldığını, hücrede tek başına t
söyledi. Annem 25 Şubat 2004 tarihinde kardeşimi ziyarete gitti, ancak kendisi ile görüştürülmedi. Ayrıca İHD
Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir de kardeşimle görüştürülmedi. Kardeşimin hayatından endişe

Mardin Şube’ye yönlendirildi.)

7 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Atlen Yıldırım'ın abisi Barış Yıldırım, Sincan
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Atlen’in anjio yapılmak üzere Ümraniye Cezaevi’ne nakledilmiş olduğunu, nakil

a işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, görüştürülmediği kardeşinin sağlığından endişe ettiğini
belirterek, yardım talebinde bulundu.

Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
Ocak günü yapılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülerin yolda işkence gördükleri iddia edildi.

Arafet Yılmaz adlı tutuklu yakını yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Cezaevi’nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne
götürülen tutukluların işkence gördüğünü, bu nedenle Özgür Gürbüz adlı bir tutuklunun kolunun kırıldığını,
oğlunun kendi vücudunda da darp izleri olduğunu, oğlunun kendisine izleri göstermek istediğini ancak;
gardiyanların engel olduğunu belirtirken, tutuklulardan Ercan Kılıç’ın babası Abdullah Kılıç da,oğlunun
özlerinde morluklar olduğunu, ayaklarında da yaralar bulunduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

17 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Şükriye Kol; Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
kardeşi Ahmet Özgen’in 14 Nisan günü görüşüne gittiğini, kardeşinin; kansız olması nedeniyle bayıldığını,
bundan dolayı bir hafta önce hastaneye götürüldüğünü, hastane dönüşünde jandarmanın usulsüz aramasına
maruz kaldığını ve arama esnasında 4 jandarma tarafından küfür edilerek, dövüldüğünü belirtti. D
dolayı göğsünün ağrıdığını söyleyen kardeşinin, uygulamayı yapan jandarmalar hakkında davacı olduğunu
söyleyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.
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Cezaevi’nde tutuklu Tunay
Günel, Cezaevine getirildiği sırada maruz kaldığı saldırı sonucu dövüldüğünü, cezaevi görevlilerinin darp etmesi
sonucu 14 günlük iş göremez raporu aldığını, bunun üzerine cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda

ancak bir sonuç alamadığını belirterek konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Evrim Tuncer (1979), askerliğini yaptığı birliğinde, dini inancı nedeniyle silahı almayı reddettiğini ve emre
skeri Cezaevi’ne gönderildiğini, burada 17 Aralık 2003 ve

devam eden tarihlerde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti. (İHD İzmir)

Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan A.K.K.
(1988), F.K. (1988) ve A.K.(1987), aileleriyle yaptıkları görüşmede şu beyanda bulundular: “ Cezaevine
getirildiğimiz zaman, kapının önünde bizleri beklettiler; daha sonra tüm giysilerimizi çıkarmamızı istediler,

rmayınca bize bağırıp küfür etmeye başladılar. Biz de korktuğumuz için elbiselerimizi çıkarttık, daha sonra
20 jandarma bizleri dövmeye başladılar, o akşam kar fazla yağmıştı. Çok üşüyorduk; ama onlar bizi 2 saate

iler, daha sonra tehdit, hakaret ve küfürlerle bizleri içeri aldılar. Bu

Daha önce askeri isyan suçlamasıyla tutuklanan ve askerlikle ilişkisi kesildiği için 25 Şubat 2004 tarihinde
gözaltına alınarak, Buca Cezaevi’ne konulan Yusuf Poyraz, 27 Şubat günü Buca Cezaevi’nden tahliye edildiği
gün, baş gardiyan yardımcısı ve diğer gardiyanların işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığını, bundan

lirtti. Konuyla ilgili olarak, 28 Şubat günü suç duyurusunda bulunuldu. (İHD

İhsan Mutlu, 24 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Mehmet Mutlu’nun (1975),
i Cezaevi’nde bulunduğunu belirterek şu beyanlarda

ynı cezaevinde yakını bulunan bir kişi, beni telefonla arayarak yakınının ziyaretine gittiğini,
kardeşimin durumunun son derece kötü olduğunu, kendisine işkence yapıldığını, hücrede tek başına tutulduğunu
söyledi. Annem 25 Şubat 2004 tarihinde kardeşimi ziyarete gitti, ancak kendisi ile görüştürülmedi. Ayrıca İHD
Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir de kardeşimle görüştürülmedi. Kardeşimin hayatından endişe

7 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Atlen Yıldırım'ın abisi Barış Yıldırım, Sincan
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Atlen’in anjio yapılmak üzere Ümraniye Cezaevi’ne nakledilmiş olduğunu, nakil

a işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, görüştürülmediği kardeşinin sağlığından endişe ettiğini

Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
Ocak günü yapılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülerin yolda işkence gördükleri iddia edildi.

Arafet Yılmaz adlı tutuklu yakını yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Cezaevi’nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne
Gürbüz adlı bir tutuklunun kolunun kırıldığını,

oğlunun kendi vücudunda da darp izleri olduğunu, oğlunun kendisine izleri göstermek istediğini ancak;
gardiyanların engel olduğunu belirtirken, tutuklulardan Ercan Kılıç’ın babası Abdullah Kılıç da,oğlunun
özlerinde morluklar olduğunu, ayaklarında da yaralar bulunduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

ıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan
tiğini, kardeşinin; kansız olması nedeniyle bayıldığını,

bundan dolayı bir hafta önce hastaneye götürüldüğünü, hastane dönüşünde jandarmanın usulsüz aramasına
maruz kaldığını ve arama esnasında 4 jandarma tarafından küfür edilerek, dövüldüğünü belirtti. Dövülmeden
dolayı göğsünün ağrıdığını söyleyen kardeşinin, uygulamayı yapan jandarmalar hakkında davacı olduğunu
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M. Şah Yılmaz
14 Mayıs günü İHD Batman şubesine yaptığı başvuruda Nafiye Yılmaz, 1994 yılında fai
uğrayan ve başına aldığı darbelerden dolayı iki defa menenjit hastalığı geçiren oğlu M. Şah Yılmaz’ın bulunduğu
Muş Cezaevi’nden Siirt Cezaevi’ne nakledilirken,
hakarete ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını belirtti. Çocuklarını ziyaret için Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne
giden tutuklu yakınları, askerler tarafından dövüldüklerini belirttiler. İHD Cezaevleri Komisyonu
Efe ve İHD Şube yöneticisi İsmail Karagöz
yapan Kamber Saygılı şu beyanda bulundu: “17 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında oğlumu gördüm. Görüşten
çıkarken diğer oğlum Niyazi Saygılı'yı nedenini açıklamadan gözaltına almak istedile
gerekçelerini öğrenmek istedik. Ama orada bulunan yüzbaşı, direndiğimizi sanarak, askerlere 'Vurun, ezin'
bunları diye talimat verdi. Yaklaşık 25 kişi coplarla dövüldük ve şiddete maruz kaldık. Oysa daha sonra oğlumun
kaçak olmadığı ortaya çıktı. Dövülenlerden 2 kişi evden çıkamadığı için buraya gelemedi."

Trakya Üniversitesi öğrencisi 20 kişi
Edirne Trakya Üniversitesi’nde 21 Mayıs günü düzenlenen
tutuklanan öğrencilerin avukatları ve serbest bırakılan öğrenciler
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan
dışı bir şekilde tutuklandığını, öğrencilerin Edirne Kapal
çırılçıplak soyulduklarını, “onur kırıcı bir biçimde arandıklarını”, tüm öğrencilerin saçlarının zorla kesildiğini ve
tek kişilik hücrelerde tutulduğunu belirtti.

Zeki Doğan, Tekin Dönmez ve Serdar Turan
28 Mayıs günü tutuklu yakınları, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Zeki Doğan, Tekin Dönmez ve Serdar
Turan adlı yakınlarının tedavi için götürüldükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden dönerken cezaevi aracında,
askerler tarafından dövüldüklerini açıkladı

Erdal Süsem
Tekirdağ Cezaevi’nde bulunan Erdal Süsem adlı tutuklu, 8 Haziran günü, içinde kamera bulunan cezaevi aracına
binmeyi reddettiği için dövüldü. Baba Halil İbrahim Süsem oğlunun kendisine, 28 Mayıs günü Coşkun Akdeniz
ve Gökhan Oruç adlı arkadaşlarıyla beraber Savcılık girişinde, subay ve askerler tarafından tartaklandığını,
çıkışta da saldırı ve işkenceye maruz kaldıklarını, sol elinde eziklik, başında şişme ve vücudunda çizikler
olmasına rağmen hapishaneye geldiklerinde revire çıkarılmadık
ayakkabı aramasında her zaman kendilerine ayakkabı veren idarenin bu sefer ayakkabılarını vermeyerek
hastaneye gitmelerini engellediğini belirtti.

Gülizar Turan
İHD İstanbul şubesinde 24 Haziran günü basın
Cezaevi’nde bulunan oğlu Serdar Turan’ın dövüldüğünü bildirdi. Oğlunun elinin, 19 Aralık 2000 cezaevleri
operasyonunda parçalandığını anlatan Gülizar Turan, “Oğlum adli tıbba sevk edileceği gün
kurumda beklememe rağmen getirilmedi. Daha sonra geri gittim; ancak bir sonraki hafta ziyarete gittiğimde
kapalı görüş olmasına rağmen, oğlumun yaralarını gördüm. Her tarafı morluk içersinde idi” dedi. (İstanbul İHD
04)

Leyla Sincar
Havle Sincar, Ceyhan E Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlü kızı Leyla Sincar'ın, Ortaokul bitirme sınavlarına
girmek için götürüldüğü Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde hazırolda sayım vermediği için bir gün içerisinde 4 defa
gardiyanların işkencesine maruz kaldığı
Sincar, gardiyanların, kızını hücrede tek başına tuttuğunu belirtti.

Özgür Bayka, Ulaş İdil, Kazım Gedik, Sırrı Usta ve Yüksel Yiğitdoğan
3 ve 5 Ağustos tarihlerinde İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen tutuklu yakınları, Kandıra F
Tipi Cezaevi’nde bulunan Özgür Bayka, Ulaş İdil, Kazım Gedik, Sırrı Usta ve Yüksel Yiğitdoğan adlı
tutukluların, mahkemeye götürülürken yolda asker
Hamiyet Bayka, “Vücudu çürükler içinde kalmıştı. Askerlerin kendilerinden ring arabasında ayakta hazırolda
durmalarını istediklerini, sonra da araçtan indirerek, ellerinin kelepçeli, ayaklarını
coplarla dövdüklerini söyledi” dedi. Özgür Bayka’nın kardeşi Hakan Bayka ise “Adli Tıp’tan ağabeyimin ve
diğer tutukluların raporları var. Onlar da içeriden suç duyurusunda bulunmuşlar. Zaten vücutlarının her yerinde
gözle görünür morluklar ve çürükler var” dedi.
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14 Mayıs günü İHD Batman şubesine yaptığı başvuruda Nafiye Yılmaz, 1994 yılında fai
uğrayan ve başına aldığı darbelerden dolayı iki defa menenjit hastalığı geçiren oğlu M. Şah Yılmaz’ın bulunduğu

ne nakledilirken, cezaevi girişinde görevliler tarafından çırılçıplak soyularak,
psikolojik işkenceye maruz kaldığını belirtti. Çocuklarını ziyaret için Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne

giden tutuklu yakınları, askerler tarafından dövüldüklerini belirttiler. İHD Cezaevleri Komisyonu
öneticisi İsmail Karagöz ile beraber tutuklu aileleri temsilen 20 Mayıs günü basın açıklaması

yapan Kamber Saygılı şu beyanda bulundu: “17 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında oğlumu gördüm. Görüşten
çıkarken diğer oğlum Niyazi Saygılı'yı nedenini açıklamadan gözaltına almak istediler. Biz ise gözaltına alma
gerekçelerini öğrenmek istedik. Ama orada bulunan yüzbaşı, direndiğimizi sanarak, askerlere 'Vurun, ezin'
bunları diye talimat verdi. Yaklaşık 25 kişi coplarla dövüldük ve şiddete maruz kaldık. Oysa daha sonra oğlumun

ğı ortaya çıktı. Dövülenlerden 2 kişi evden çıkamadığı için buraya gelemedi."

Trakya Üniversitesi öğrencisi 20 kişi
Edirne Trakya Üniversitesi’nde 21 Mayıs günü düzenlenen kültür sanat ve spor şenlikleri’nde gözaltına alınıp,

avukatları ve serbest bırakılan öğrenciler, 29 Mayıs günü İHD İstanbul Şubesi’nde basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan avukat Alp Tekin Ocak, gözaltına alınan 87 öğrenciden 20’sinin hukuk
dışı bir şekilde tutuklandığını, öğrencilerin Edirne Kapalı Cezaevi’ne götürüldüklerinde arama gerekçesiyle
çırılçıplak soyulduklarını, “onur kırıcı bir biçimde arandıklarını”, tüm öğrencilerin saçlarının zorla kesildiğini ve
tek kişilik hücrelerde tutulduğunu belirtti.

Zeki Doğan, Tekin Dönmez ve Serdar Turan
28 Mayıs günü tutuklu yakınları, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Zeki Doğan, Tekin Dönmez ve Serdar
Turan adlı yakınlarının tedavi için götürüldükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden dönerken cezaevi aracında,
askerler tarafından dövüldüklerini açıkladılar.

Tekirdağ Cezaevi’nde bulunan Erdal Süsem adlı tutuklu, 8 Haziran günü, içinde kamera bulunan cezaevi aracına
binmeyi reddettiği için dövüldü. Baba Halil İbrahim Süsem oğlunun kendisine, 28 Mayıs günü Coşkun Akdeniz

kadaşlarıyla beraber Savcılık girişinde, subay ve askerler tarafından tartaklandığını,
çıkışta da saldırı ve işkenceye maruz kaldıklarını, sol elinde eziklik, başında şişme ve vücudunda çizikler
olmasına rağmen hapishaneye geldiklerinde revire çıkarılmadıklarını, ertesi gün hastaneye gitmesi gerekirken,
ayakkabı aramasında her zaman kendilerine ayakkabı veren idarenin bu sefer ayakkabılarını vermeyerek
hastaneye gitmelerini engellediğini belirtti.

ubesinde 24 Haziran günü basın toplantısı düzenleyen tutuklu yakını Gülizar Turan, Tekirdağ
Cezaevi’nde bulunan oğlu Serdar Turan’ın dövüldüğünü bildirdi. Oğlunun elinin, 19 Aralık 2000 cezaevleri
operasyonunda parçalandığını anlatan Gülizar Turan, “Oğlum adli tıbba sevk edileceği gün
kurumda beklememe rağmen getirilmedi. Daha sonra geri gittim; ancak bir sonraki hafta ziyarete gittiğimde

oğlumun yaralarını gördüm. Her tarafı morluk içersinde idi” dedi. (İstanbul İHD

Sincar, Ceyhan E Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlü kızı Leyla Sincar'ın, Ortaokul bitirme sınavlarına
girmek için götürüldüğü Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde hazırolda sayım vermediği için bir gün içerisinde 4 defa
gardiyanların işkencesine maruz kaldığını ve zemini ıslak bir hücrede bir hafta tutulduğu ileri sürüldü. Anne

kızını hücrede tek başına tuttuğunu belirtti.

Özgür Bayka, Ulaş İdil, Kazım Gedik, Sırrı Usta ve Yüksel Yiğitdoğan
3 ve 5 Ağustos tarihlerinde İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen tutuklu yakınları, Kandıra F
Tipi Cezaevi’nde bulunan Özgür Bayka, Ulaş İdil, Kazım Gedik, Sırrı Usta ve Yüksel Yiğitdoğan adlı
tutukluların, mahkemeye götürülürken yolda askerler tarafından dövüldüğünü belirttiler. Özgür Bayka’nın annesi
Hamiyet Bayka, “Vücudu çürükler içinde kalmıştı. Askerlerin kendilerinden ring arabasında ayakta hazırolda
durmalarını istediklerini, sonra da araçtan indirerek, ellerinin kelepçeli, ayaklarının da zincirli olmasına karşın
coplarla dövdüklerini söyledi” dedi. Özgür Bayka’nın kardeşi Hakan Bayka ise “Adli Tıp’tan ağabeyimin ve
diğer tutukluların raporları var. Onlar da içeriden suç duyurusunda bulunmuşlar. Zaten vücutlarının her yerinde

ünür morluklar ve çürükler var” dedi.
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14 Mayıs günü İHD Batman şubesine yaptığı başvuruda Nafiye Yılmaz, 1994 yılında faili meçhul saldırıya
uğrayan ve başına aldığı darbelerden dolayı iki defa menenjit hastalığı geçiren oğlu M. Şah Yılmaz’ın bulunduğu

ezaevi girişinde görevliler tarafından çırılçıplak soyularak,
psikolojik işkenceye maruz kaldığını belirtti. Çocuklarını ziyaret için Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne

giden tutuklu yakınları, askerler tarafından dövüldüklerini belirttiler. İHD Cezaevleri Komisyonu temsilcisi Ümit
ile beraber tutuklu aileleri temsilen 20 Mayıs günü basın açıklaması

yapan Kamber Saygılı şu beyanda bulundu: “17 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında oğlumu gördüm. Görüşten
r. Biz ise gözaltına alma

gerekçelerini öğrenmek istedik. Ama orada bulunan yüzbaşı, direndiğimizi sanarak, askerlere 'Vurun, ezin'
bunları diye talimat verdi. Yaklaşık 25 kişi coplarla dövüldük ve şiddete maruz kaldık. Oysa daha sonra oğlumun

ğı ortaya çıktı. Dövülenlerden 2 kişi evden çıkamadığı için buraya gelemedi."

enlikleri’nde gözaltına alınıp,
29 Mayıs günü İHD İstanbul Şubesi’nde basın

vukat Alp Tekin Ocak, gözaltına alınan 87 öğrenciden 20’sinin hukuk
ı Cezaevi’ne götürüldüklerinde arama gerekçesiyle

çırılçıplak soyulduklarını, “onur kırıcı bir biçimde arandıklarını”, tüm öğrencilerin saçlarının zorla kesildiğini ve

28 Mayıs günü tutuklu yakınları, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Zeki Doğan, Tekin Dönmez ve Serdar
Turan adlı yakınlarının tedavi için götürüldükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden dönerken cezaevi aracında,

Tekirdağ Cezaevi’nde bulunan Erdal Süsem adlı tutuklu, 8 Haziran günü, içinde kamera bulunan cezaevi aracına
binmeyi reddettiği için dövüldü. Baba Halil İbrahim Süsem oğlunun kendisine, 28 Mayıs günü Coşkun Akdeniz

kadaşlarıyla beraber Savcılık girişinde, subay ve askerler tarafından tartaklandığını,
çıkışta da saldırı ve işkenceye maruz kaldıklarını, sol elinde eziklik, başında şişme ve vücudunda çizikler

larını, ertesi gün hastaneye gitmesi gerekirken,
ayakkabı aramasında her zaman kendilerine ayakkabı veren idarenin bu sefer ayakkabılarını vermeyerek

toplantısı düzenleyen tutuklu yakını Gülizar Turan, Tekirdağ
Cezaevi’nde bulunan oğlu Serdar Turan’ın dövüldüğünü bildirdi. Oğlunun elinin, 19 Aralık 2000 cezaevleri
operasyonunda parçalandığını anlatan Gülizar Turan, “Oğlum adli tıbba sevk edileceği gün akşama kadar bu
kurumda beklememe rağmen getirilmedi. Daha sonra geri gittim; ancak bir sonraki hafta ziyarete gittiğimde

oğlumun yaralarını gördüm. Her tarafı morluk içersinde idi” dedi. (İstanbul İHD-

Sincar, Ceyhan E Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlü kızı Leyla Sincar'ın, Ortaokul bitirme sınavlarına
girmek için götürüldüğü Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde hazırolda sayım vermediği için bir gün içerisinde 4 defa

hücrede bir hafta tutulduğu ileri sürüldü. Anne

3 ve 5 Ağustos tarihlerinde İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen tutuklu yakınları, Kandıra F
Tipi Cezaevi’nde bulunan Özgür Bayka, Ulaş İdil, Kazım Gedik, Sırrı Usta ve Yüksel Yiğitdoğan adlı

ler tarafından dövüldüğünü belirttiler. Özgür Bayka’nın annesi
Hamiyet Bayka, “Vücudu çürükler içinde kalmıştı. Askerlerin kendilerinden ring arabasında ayakta hazırolda

n da zincirli olmasına karşın
coplarla dövdüklerini söyledi” dedi. Özgür Bayka’nın kardeşi Hakan Bayka ise “Adli Tıp’tan ağabeyimin ve
diğer tutukluların raporları var. Onlar da içeriden suç duyurusunda bulunmuşlar. Zaten vücutlarının her yerinde
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İbrahim Dalmış
15 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Salihe Dalmış; oğlu İbrahim Dalmış’ın(1986), 12
Mart 2004 tarihinde Gültepe Ufuk mahallesinde yolda yürüdüğü sırada telefon çaldığı iddiasıyla
alınarak, Ufuk mahallesi karakoluna götürüldüğünü, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı,
polisin işkencesi ve tehdidi sonucu zorla ifade alındığını belirtmiştir. 13 Mart 2004 tarihinde savcılığa sevk
edilen oğlunun tutuklanarak, Buca Cezaevi’ne konulduğunu, iki ay sonra Bergama Cezaevi’ne sevk edildiğini,
burada bulunan bir tutuklunun piskolojik sorunları nedeniyle koğuş içinde battaniye yaktığını, lambanın
patladığını, ateşin TV’ye Sıçramasını önlemek amacıyla kucağına aldı
gardiyanlar tarafından coplarla dövüldüğünü, sırtının komple morardığını oğlundan görüş sırasında öğrendiğini,
ayrıca avucunda kendisinin de bilmediği üç delik oluştuğunu, bu deliklerin kabuk bağladığını ifade etmiştir
Haziran günü yaptığı görüşmede ise, kendisine disiplin cezası verildiğini ve görüş
uygulandığını, yaptığı son görüşmeden sonra oğlunun, Ödemiş Cezaevi’nden sevk edildiği bilgisini aldığını,
oğlunun hayatından endişe duyduğunu

Hüseyin Uzundağ
12 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berkal Uzundağ, oğlu Hüseyin Uzundağ’ın Tekirdağ
F tipi cezaevinde kaldığını, 5 Ağustos günü duruşmaya getirildiğinde sıcak havada, 9 kiş
yaklaşık 7 saat bekletildiğini, bu arada arkadaşlarından birinin baygınlık geçirdiğini, ailelerin yetkililere
söylemesine rağmen hiçbir talebe olumlu yanıt verilmediğini, ailelerin gözü önünde çocukların ringin içinde
dövüldüğünü belirtti.

İsmail Barış, Bülent Kudiş, Habip Çiftçi, İbrahim Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş
Sayman
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkumların gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Avukat Hacer
Çekiç, 2 Eylül günü A Blok’ta kalan Nail Karayel adlı tutuklunun dövülmesine ve tek kişilik hücreye konmasına
tepki gösteren mahkumların koğuşlarının basıldığını, çok sayıda mahkumun dövüldüğünü, hafta sonu görüştüğü
müvekkillerinin olayı anlattığını belirterek, saldırı sonucunda İsm
Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş, İsmet Sayman ve adını öğrenemediği çok sayıda mahkumun
vücudunda izler bulunduğunu belirtti. Çekiç, A Blok’ta kalan mahkumların suç duyurusu üzerine Tekirdağ
Cumhuriyet Savcılığı’nın inceleme başlattığı belirtildi.

Bülent Ersoy
Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde kalan oğlu Bülent Ersoy’un bir süre önce gardiyanlar tarafından darp edildiğini iddia
eden Mehmet Ali Ersoy, oğlunun tahlil yaptırmak üzere gittiği hastanede de
karşılaştığını belirtti. Baba Ersoy, “25 Temmuz günü görevliler Mehmet’i koğuştan almak için müdahale ediyor.
Bülent de, ‘Arkadaşımızı vermeyiz. Götürmeyin. Nereye götürüyorsunuz’ derken kendisini tartaklayıp, yerlere
yatırarak dövüyorlar. Kollarında sıyrıklar morluklar mevcut” dedi. (Evrensel

Mahir Bulut
21 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeytun Alkan, oğlu Mahir Bulut’un adli bir vakadan
dolayı Buca Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğunu, 12 Ekim günü Buca
sonrası oğlunun gardiyanlar tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde
tepinildiğini, ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini, daha sonra Kırıklar F Tipi cezaevine sevk edilere
tek kişilik hücreye konulduğunu belirtti. (İHD İzmir)

Hakan Ecevit
27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayşeni Ecevit, 19 Ekim günü Buca Kırıklar 1 nolu F Tipi
cezaevinde bulunan oğlu Hakan Ecevit’i ziyaret ettiğini, oğlunun kendisine yaptı
Cezaevinde meydana gelen isyandan dolayı Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiği esnada Buca Kapalı
cezaevi gardiyanları tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde
tepinildiğini, bundan dolayı ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini belirttiğini ifade etti. Ecevit, oğlunun
12.10.2004 tarihinde Buca Kapalı Cezaevinde meydana gelen olaylardan sorumlu tutulduğunu ve Kırıklar F Tipi
cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğunu belirtti.

Önder Özbek
8 Aralık günü İHD İzmir şubesine mektupla başvuruda bulunan Önder Özbek, 4 Aralık günü kaldığı tek kişilik
hücrede akşam sayımına gelen ve adını bilmediği bir gardiyanın hücredeki televizyonunun duruşunu bahane
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15 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Salihe Dalmış; oğlu İbrahim Dalmış’ın(1986), 12
Mart 2004 tarihinde Gültepe Ufuk mahallesinde yolda yürüdüğü sırada telefon çaldığı iddiasıyla
alınarak, Ufuk mahallesi karakoluna götürüldüğünü, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı,
polisin işkencesi ve tehdidi sonucu zorla ifade alındığını belirtmiştir. 13 Mart 2004 tarihinde savcılığa sevk

, Buca Cezaevi’ne konulduğunu, iki ay sonra Bergama Cezaevi’ne sevk edildiğini,
burada bulunan bir tutuklunun piskolojik sorunları nedeniyle koğuş içinde battaniye yaktığını, lambanın
patladığını, ateşin TV’ye Sıçramasını önlemek amacıyla kucağına aldığı sırada, haberi olmadan arkadan
gardiyanlar tarafından coplarla dövüldüğünü, sırtının komple morardığını oğlundan görüş sırasında öğrendiğini,
ayrıca avucunda kendisinin de bilmediği üç delik oluştuğunu, bu deliklerin kabuk bağladığını ifade etmiştir
Haziran günü yaptığı görüşmede ise, kendisine disiplin cezası verildiğini ve görüş-mektup
uygulandığını, yaptığı son görüşmeden sonra oğlunun, Ödemiş Cezaevi’nden sevk edildiği bilgisini aldığını,
oğlunun hayatından endişe duyduğunu beyan etmiş ve yardım talebinde bulunmuştur.

12 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berkal Uzundağ, oğlu Hüseyin Uzundağ’ın Tekirdağ
F tipi cezaevinde kaldığını, 5 Ağustos günü duruşmaya getirildiğinde sıcak havada, 9 kişi küçük bir ringin içinde
yaklaşık 7 saat bekletildiğini, bu arada arkadaşlarından birinin baygınlık geçirdiğini, ailelerin yetkililere
söylemesine rağmen hiçbir talebe olumlu yanıt verilmediğini, ailelerin gözü önünde çocukların ringin içinde

İsmail Barış, Bülent Kudiş, Habip Çiftçi, İbrahim Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkumların gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Avukat Hacer
a kalan Nail Karayel adlı tutuklunun dövülmesine ve tek kişilik hücreye konmasına

tepki gösteren mahkumların koğuşlarının basıldığını, çok sayıda mahkumun dövüldüğünü, hafta sonu görüştüğü
müvekkillerinin olayı anlattığını belirterek, saldırı sonucunda İsmail Barış, Bülent Kudiş, Habip Çiftçi, İbrahim
Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş, İsmet Sayman ve adını öğrenemediği çok sayıda mahkumun
vücudunda izler bulunduğunu belirtti. Çekiç, A Blok’ta kalan mahkumların suç duyurusu üzerine Tekirdağ

yet Savcılığı’nın inceleme başlattığı belirtildi.

Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde kalan oğlu Bülent Ersoy’un bir süre önce gardiyanlar tarafından darp edildiğini iddia
eden Mehmet Ali Ersoy, oğlunun tahlil yaptırmak üzere gittiği hastanede de askerlerin engellemesiyle
karşılaştığını belirtti. Baba Ersoy, “25 Temmuz günü görevliler Mehmet’i koğuştan almak için müdahale ediyor.
Bülent de, ‘Arkadaşımızı vermeyiz. Götürmeyin. Nereye götürüyorsunuz’ derken kendisini tartaklayıp, yerlere

vüyorlar. Kollarında sıyrıklar morluklar mevcut” dedi. (Evrensel-08.08.04)

21 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeytun Alkan, oğlu Mahir Bulut’un adli bir vakadan
dolayı Buca Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğunu, 12 Ekim günü Buca Kapalı Cezaevinde meydana gelen isyan
sonrası oğlunun gardiyanlar tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde
tepinildiğini, ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini, daha sonra Kırıklar F Tipi cezaevine sevk edilere
tek kişilik hücreye konulduğunu belirtti. (İHD İzmir)

27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayşeni Ecevit, 19 Ekim günü Buca Kırıklar 1 nolu F Tipi
cezaevinde bulunan oğlu Hakan Ecevit’i ziyaret ettiğini, oğlunun kendisine yaptığı görüşmede; Buca Kapalı
Cezaevinde meydana gelen isyandan dolayı Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiği esnada Buca Kapalı
cezaevi gardiyanları tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde

dan dolayı ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini belirttiğini ifade etti. Ecevit, oğlunun
12.10.2004 tarihinde Buca Kapalı Cezaevinde meydana gelen olaylardan sorumlu tutulduğunu ve Kırıklar F Tipi
cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğunu belirtti. (İHD İzmir)

8 Aralık günü İHD İzmir şubesine mektupla başvuruda bulunan Önder Özbek, 4 Aralık günü kaldığı tek kişilik
hücrede akşam sayımına gelen ve adını bilmediği bir gardiyanın hücredeki televizyonunun duruşunu bahane
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15 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Salihe Dalmış; oğlu İbrahim Dalmış’ın(1986), 12
Mart 2004 tarihinde Gültepe Ufuk mahallesinde yolda yürüdüğü sırada telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına
alınarak, Ufuk mahallesi karakoluna götürüldüğünü, gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı,
polisin işkencesi ve tehdidi sonucu zorla ifade alındığını belirtmiştir. 13 Mart 2004 tarihinde savcılığa sevk

, Buca Cezaevi’ne konulduğunu, iki ay sonra Bergama Cezaevi’ne sevk edildiğini,
burada bulunan bir tutuklunun piskolojik sorunları nedeniyle koğuş içinde battaniye yaktığını, lambanın

ğı sırada, haberi olmadan arkadan
gardiyanlar tarafından coplarla dövüldüğünü, sırtının komple morardığını oğlundan görüş sırasında öğrendiğini,
ayrıca avucunda kendisinin de bilmediği üç delik oluştuğunu, bu deliklerin kabuk bağladığını ifade etmiştir. 24

mektup-telefon yasağı
uygulandığını, yaptığı son görüşmeden sonra oğlunun, Ödemiş Cezaevi’nden sevk edildiği bilgisini aldığını,

12 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Berkal Uzundağ, oğlu Hüseyin Uzundağ’ın Tekirdağ
i küçük bir ringin içinde

yaklaşık 7 saat bekletildiğini, bu arada arkadaşlarından birinin baygınlık geçirdiğini, ailelerin yetkililere
söylemesine rağmen hiçbir talebe olumlu yanıt verilmediğini, ailelerin gözü önünde çocukların ringin içinde

İsmail Barış, Bülent Kudiş, Habip Çiftçi, İbrahim Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş ve İsmet

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan mahkumların gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Avukat Hacer
a kalan Nail Karayel adlı tutuklunun dövülmesine ve tek kişilik hücreye konmasına

tepki gösteren mahkumların koğuşlarının basıldığını, çok sayıda mahkumun dövüldüğünü, hafta sonu görüştüğü
ail Barış, Bülent Kudiş, Habip Çiftçi, İbrahim

Kanat, Kenan Günay, Erol Avcı, İrfan Aktaş, İsmet Sayman ve adını öğrenemediği çok sayıda mahkumun
vücudunda izler bulunduğunu belirtti. Çekiç, A Blok’ta kalan mahkumların suç duyurusu üzerine Tekirdağ

Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde kalan oğlu Bülent Ersoy’un bir süre önce gardiyanlar tarafından darp edildiğini iddia
askerlerin engellemesiyle

karşılaştığını belirtti. Baba Ersoy, “25 Temmuz günü görevliler Mehmet’i koğuştan almak için müdahale ediyor.
Bülent de, ‘Arkadaşımızı vermeyiz. Götürmeyin. Nereye götürüyorsunuz’ derken kendisini tartaklayıp, yerlere

21 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeytun Alkan, oğlu Mahir Bulut’un adli bir vakadan
Kapalı Cezaevinde meydana gelen isyan

sonrası oğlunun gardiyanlar tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde
tepinildiğini, ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini, daha sonra Kırıklar F Tipi cezaevine sevk edilerek

27 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ayşeni Ecevit, 19 Ekim günü Buca Kırıklar 1 nolu F Tipi
ğı görüşmede; Buca Kapalı

Cezaevinde meydana gelen isyandan dolayı Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiği esnada Buca Kapalı
cezaevi gardiyanları tarafından başına çuval geçirilerek sopalarla dövüldüğünü, yere yatırılıp üstünde

dan dolayı ayak bileklerinde kanama meydana geldiğini belirttiğini ifade etti. Ecevit, oğlunun
12.10.2004 tarihinde Buca Kapalı Cezaevinde meydana gelen olaylardan sorumlu tutulduğunu ve Kırıklar F Tipi

8 Aralık günü İHD İzmir şubesine mektupla başvuruda bulunan Önder Özbek, 4 Aralık günü kaldığı tek kişilik
hücrede akşam sayımına gelen ve adını bilmediği bir gardiyanın hücredeki televizyonunun duruşunu bahane
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ederek kendisine hakaret ettiğini, yanında bulunan başka bir gardiyanında küfür ederek üzerine saldırdığını,
ayağının kırık olmasından dolayı yere düştüğünü ve kırık ayağının darbe aldığını, daha önce cezaevinde intihar
eden bir mahkumu kendisine örnek göstererek, onu öldür
tehdit edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

Deniz Bakır
27 Aralık günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan avukat Filiz Kalaycı, sürekli rahatsızlığı nedeniyle
Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek ser
tutuklanıp Sincan F Tipi Cezaevi’ne konduğunu, cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.
22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Semiray Yılmaz da, arkadaş
görüş sırasında askerler tarafından dövüldüğünü, revire götürüyoruz diyerek hücresinden çıkarıldıktan sonra bir
yere götürülüp işkence yapıldığını, arkadaşının hayatından endişe ettiğini belirtti. (İHD İstanbul ve Ankara)

I.13.5. Okulda Şiddet
Tevfik Narin, 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu:
Narin (1988), Diyarbakır Yunus Emre Lisesi 1. sınıf öğrencisidir. Bundan yaklaşık 20
dersi boş olduğu için eve gelmek ist
‘Niye İstiklal Marşından kaçıyorsun?’ diyerek onu dövmeye başlamış. Oğlum da, İstiklal Marşı’ndan
kaçmadığını, derslerinin boş olduğunu, diğer arkadaşları gibi eve gideceğini söylemiş ve öğ
dövmesine karşı çıkmış. Bunun üzerine orada bulunan beden eğitimi öğretmeni Murat Alaca da tekmelerle
çocuğun dizine vurmuş. Sonrasında oğlum, okul müdürü Kasım Emen tarafından boş bir sınıfta dövülmüş ve eve
gelmiş. Oğlum korktuğu için olayı bana ve eşime anlatmadı, ancak bacağına aldığı darbelerden dolayı
yürüyemez hale gelince durumu fark ettik. Oğlumun dizindeki rahatsızlığı nüksedince kendisini, 6 Ocak günü
Diyarbakır Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi’ne götürdüm. SSK’da oğl
Fakültesi’ne sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda oğlumun ameliyatına karar verildi ve 12 Ocak günü
ameliyat edildi. Bir gün hastanede yattıktan sonra 13 Ocak günü taburcu oldu. Oğlumun kötü muameleye
uğramasına çok sayıda öğrenci tanık olmuştur. Olayların önemli bir kısmı okulun bahçesinde öğrencilerin
gözleri önünde gerçekleşmiştir. Bu itibarla, bu öğrenciler tanık olarak dinlenebilir.”

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 24 Mart günü, Ertuğrul Gazi
Mustafa Alper, sınıfta yaramazlık yapan 15 öğrenciyi sıra dayağına çekti. Alper'in tokatladığı 12 yaşındaki Veli
Koçoğlu, başını duvara çarptı. Yere yığılan Koçoğlu, bilincini kaybedince Numune Hastanesi'ne
Doktorlar, Koçoğlu'nun getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu söylerken, beyninde ödem tehlikesi
oluştuğunu, 48 saat süreyle gözetim altında tutulacağını belirtti. (Radikal

Sancar Buluç (1987), Resul İğne (1986), Hayri Gü
24 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı çocuklar,

Büyükçekmece Lisesi pansiyonunda kaldıklarını, kendilerine yeterli yiyecek verilmediğini, sosyal koşullar
ağır olduğunu, pansiyon müdürünün yoğun baskısı ve hakaretleriyle karşı karşıya olduklarını, müdürün çoğu
zaman kendilerine, ağza alınmayacak kadar ağır küfürler ettiğini, bu nedenle kendilerini büyük bir baskı altında
hissettiklerini beyan ettiler.

İHD Adana şubesi önünde 11 Nisan günü basın açıklaması yapan Adana Demokratik Lise Birliği (ADLB)
üyelerinden Orhan Soylu, 75. Yıl Lisesi'nde ders sırasında sınıfı basan sivil polislerin, illegal bildiri bulunduğu
gerekçesiyle sınıfta arama yaptıklarını,

15 Nisan günü, Sivas’ta bir lisede görev yapan Günnur T. (36) adlı öğretmen, saçı uzun olduğu için okul
numarasını sorduğu ancak itiraz eden öğrencilerinden E. M'nin (16) başını duvara vurdu. E
polise bildirirken, Altıntabak Karakolu'nda ifadesi alınan öğretmen Günnur T.'nin serbest bırakıldı.

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban, öğrencilere dayak attı.
Durumu öğrenmek üzere okula gelen veliler için, ‘okulu bastılar’ diyen Çalban’ın ihbarı üzerine de jandarma,
yaşları 8 ile 11 arasında değişen 7 öğrenci ile orada bulunan 13 köy

17 Nisan günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, öğretmeni tarafından dövüldüğünü iddia eden 9 yaşındaki çocuk,
tedavi altına alındı.
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akaret ettiğini, yanında bulunan başka bir gardiyanında küfür ederek üzerine saldırdığını,
ayağının kırık olmasından dolayı yere düştüğünü ve kırık ayağının darbe aldığını, daha önce cezaevinde intihar
eden bir mahkumu kendisine örnek göstererek, onu öldürdüklerini ve kendisinin de dikkat etmesini söylenerek
tehdit edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

27 Aralık günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan avukat Filiz Kalaycı, sürekli rahatsızlığı nedeniyle
Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek serbest bırakılan müvekkili Deniz Bakır’ın 16 Aralık günü Ankara’da
tutuklanıp Sincan F Tipi Cezaevi’ne konduğunu, cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.
22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Semiray Yılmaz da, arkadaş
görüş sırasında askerler tarafından dövüldüğünü, revire götürüyoruz diyerek hücresinden çıkarıldıktan sonra bir
yere götürülüp işkence yapıldığını, arkadaşının hayatından endişe ettiğini belirtti. (İHD İstanbul ve Ankara)

Tevfik Narin, 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu:
Narin (1988), Diyarbakır Yunus Emre Lisesi 1. sınıf öğrencisidir. Bundan yaklaşık 20-
dersi boş olduğu için eve gelmek istemiş. Ancak müdür yardımcısı Hamit Özdemir, oğlumu yanına çağırıp:
‘Niye İstiklal Marşından kaçıyorsun?’ diyerek onu dövmeye başlamış. Oğlum da, İstiklal Marşı’ndan
kaçmadığını, derslerinin boş olduğunu, diğer arkadaşları gibi eve gideceğini söylemiş ve öğ
dövmesine karşı çıkmış. Bunun üzerine orada bulunan beden eğitimi öğretmeni Murat Alaca da tekmelerle
çocuğun dizine vurmuş. Sonrasında oğlum, okul müdürü Kasım Emen tarafından boş bir sınıfta dövülmüş ve eve

n olayı bana ve eşime anlatmadı, ancak bacağına aldığı darbelerden dolayı
yürüyemez hale gelince durumu fark ettik. Oğlumun dizindeki rahatsızlığı nüksedince kendisini, 6 Ocak günü
Diyarbakır Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi’ne götürdüm. SSK’da oğlumu Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda oğlumun ameliyatına karar verildi ve 12 Ocak günü
ameliyat edildi. Bir gün hastanede yattıktan sonra 13 Ocak günü taburcu oldu. Oğlumun kötü muameleye

da öğrenci tanık olmuştur. Olayların önemli bir kısmı okulun bahçesinde öğrencilerin
gözleri önünde gerçekleşmiştir. Bu itibarla, bu öğrenciler tanık olarak dinlenebilir.” (İHD Diyarbakır)

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 24 Mart günü, Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu'nda görevli İngilizce öğretmeni
Mustafa Alper, sınıfta yaramazlık yapan 15 öğrenciyi sıra dayağına çekti. Alper'in tokatladığı 12 yaşındaki Veli
Koçoğlu, başını duvara çarptı. Yere yığılan Koçoğlu, bilincini kaybedince Numune Hastanesi'ne
Doktorlar, Koçoğlu'nun getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu söylerken, beyninde ödem tehlikesi
oluştuğunu, 48 saat süreyle gözetim altında tutulacağını belirtti. (Radikal-25.03.04)

Sancar Buluç (1987), Resul İğne (1986), Hayri Güler (1988), Sinan Yıldız (1987) ve Emrah Şahin (1987)
24 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı çocuklar,

Büyükçekmece Lisesi pansiyonunda kaldıklarını, kendilerine yeterli yiyecek verilmediğini, sosyal koşullar
ağır olduğunu, pansiyon müdürünün yoğun baskısı ve hakaretleriyle karşı karşıya olduklarını, müdürün çoğu
zaman kendilerine, ağza alınmayacak kadar ağır küfürler ettiğini, bu nedenle kendilerini büyük bir baskı altında

İHD Adana şubesi önünde 11 Nisan günü basın açıklaması yapan Adana Demokratik Lise Birliği (ADLB)
üyelerinden Orhan Soylu, 75. Yıl Lisesi'nde ders sırasında sınıfı basan sivil polislerin, illegal bildiri bulunduğu
gerekçesiyle sınıfta arama yaptıklarını, bazı öğrencilerin müdürün odasında sorgulandığını belirtti.

15 Nisan günü, Sivas’ta bir lisede görev yapan Günnur T. (36) adlı öğretmen, saçı uzun olduğu için okul
numarasını sorduğu ancak itiraz eden öğrencilerinden E. M'nin (16) başını duvara vurdu. E
polise bildirirken, Altıntabak Karakolu'nda ifadesi alınan öğretmen Günnur T.'nin serbest bırakıldı.

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
an kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban, öğrencilere dayak attı.

Durumu öğrenmek üzere okula gelen veliler için, ‘okulu bastılar’ diyen Çalban’ın ihbarı üzerine de jandarma,
yaşları 8 ile 11 arasında değişen 7 öğrenci ile orada bulunan 13 köylüyü gözaltına aldı.

17 Nisan günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, öğretmeni tarafından dövüldüğünü iddia eden 9 yaşındaki çocuk,
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akaret ettiğini, yanında bulunan başka bir gardiyanında küfür ederek üzerine saldırdığını,
ayağının kırık olmasından dolayı yere düştüğünü ve kırık ayağının darbe aldığını, daha önce cezaevinde intihar

düklerini ve kendisinin de dikkat etmesini söylenerek

27 Aralık günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan avukat Filiz Kalaycı, sürekli rahatsızlığı nedeniyle
best bırakılan müvekkili Deniz Bakır’ın 16 Aralık günü Ankara’da

tutuklanıp Sincan F Tipi Cezaevi’ne konduğunu, cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.
22 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Semiray Yılmaz da, arkadaşı Deniz Bakır’ın açık
görüş sırasında askerler tarafından dövüldüğünü, revire götürüyoruz diyerek hücresinden çıkarıldıktan sonra bir
yere götürülüp işkence yapıldığını, arkadaşının hayatından endişe ettiğini belirtti. (İHD İstanbul ve Ankara)

Tevfik Narin, 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Azadi
-25 gün önce oğlumun

emiş. Ancak müdür yardımcısı Hamit Özdemir, oğlumu yanına çağırıp:
‘Niye İstiklal Marşından kaçıyorsun?’ diyerek onu dövmeye başlamış. Oğlum da, İstiklal Marşı’ndan
kaçmadığını, derslerinin boş olduğunu, diğer arkadaşları gibi eve gideceğini söylemiş ve öğretmeninin kendisini
dövmesine karşı çıkmış. Bunun üzerine orada bulunan beden eğitimi öğretmeni Murat Alaca da tekmelerle
çocuğun dizine vurmuş. Sonrasında oğlum, okul müdürü Kasım Emen tarafından boş bir sınıfta dövülmüş ve eve

n olayı bana ve eşime anlatmadı, ancak bacağına aldığı darbelerden dolayı
yürüyemez hale gelince durumu fark ettik. Oğlumun dizindeki rahatsızlığı nüksedince kendisini, 6 Ocak günü

umu Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda oğlumun ameliyatına karar verildi ve 12 Ocak günü
ameliyat edildi. Bir gün hastanede yattıktan sonra 13 Ocak günü taburcu oldu. Oğlumun kötü muameleye

da öğrenci tanık olmuştur. Olayların önemli bir kısmı okulun bahçesinde öğrencilerin
(İHD Diyarbakır)

İlköğretim Okulu'nda görevli İngilizce öğretmeni
Mustafa Alper, sınıfta yaramazlık yapan 15 öğrenciyi sıra dayağına çekti. Alper'in tokatladığı 12 yaşındaki Veli
Koçoğlu, başını duvara çarptı. Yere yığılan Koçoğlu, bilincini kaybedince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar, Koçoğlu'nun getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu söylerken, beyninde ödem tehlikesi

ler (1988), Sinan Yıldız (1987) ve Emrah Şahin (1987)
24 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı çocuklar,

Büyükçekmece Lisesi pansiyonunda kaldıklarını, kendilerine yeterli yiyecek verilmediğini, sosyal koşullarının
ağır olduğunu, pansiyon müdürünün yoğun baskısı ve hakaretleriyle karşı karşıya olduklarını, müdürün çoğu
zaman kendilerine, ağza alınmayacak kadar ağır küfürler ettiğini, bu nedenle kendilerini büyük bir baskı altında

İHD Adana şubesi önünde 11 Nisan günü basın açıklaması yapan Adana Demokratik Lise Birliği (ADLB)
üyelerinden Orhan Soylu, 75. Yıl Lisesi'nde ders sırasında sınıfı basan sivil polislerin, illegal bildiri bulunduğu

bazı öğrencilerin müdürün odasında sorgulandığını belirtti.

15 Nisan günü, Sivas’ta bir lisede görev yapan Günnur T. (36) adlı öğretmen, saçı uzun olduğu için okul
numarasını sorduğu ancak itiraz eden öğrencilerinden E. M'nin (16) başını duvara vurdu. E.M'nin ailesi, durumu
polise bildirirken, Altıntabak Karakolu'nda ifadesi alınan öğretmen Günnur T.'nin serbest bırakıldı.

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
an kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban, öğrencilere dayak attı.

Durumu öğrenmek üzere okula gelen veliler için, ‘okulu bastılar’ diyen Çalban’ın ihbarı üzerine de jandarma,

17 Nisan günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, öğretmeni tarafından dövüldüğünü iddia eden 9 yaşındaki çocuk,
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Antalya’nın en yoksul mahallelerinden Fevzi Çakmak mahallesindeki Şahinevler İlköğretim Okulu öğrencileri
okulda kendilerine devamlı kötü muamele yapıldığını, dayak yediklerini ve saçlarının kesildiğini belirttiler.
Okulda dayağın yaygın olduğunu söyleyen
gırtlaklarını sıktığını, daha yeni bir arkadaşlarının sırtında matematik öğretmeni Osman Tezcan tarafından cetvel
kırıldığını iddia ettiler. Evrensel gazetesi muhabirinin öğrencilerin iddiaları ü
Ali Öner, dayak olayının kesinlikle doğru olmadığını savunarak öğrencileri önce uyardıklarını, sonra da şaka
yollu saçlarını kestiklerini belirtti. Müdür yardımcısı Uğur Kaya da, dayak iddialarını yalanladı.

Haziran ayı içerisinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Yıldırım (1958); oğlu Can Yıldırım’ın 27
Mayıs günü, okuduğu Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesi’ne gittiğini, aynı okulda öğrenci olarak okuyan
Kürşat Söğütoğlu’nun saldırısına maruz kaldığını, yüzünün so
yaralandığını beyan etti. 13 cm kesik için, Adli Tıp Kurumu ve Aliağa SSK doktorlarınca “yüzde sabit eser
kalır” raporu verilirken, Ali Yıldırım olaydan dört gün sonra söz konusu okula gittiğini, okul idares
idari işlem yapmadığını ve olayın polise bildirilmediğini, sonrasında ise polisin okula gelerek, delil araştırması
yapmadığını beyan etti.

Urfa İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan bir grup öğrenci 8 Haziran günü İHD Urfa şubesine yaptıkları
başvuruda; okul müdürü Bekir Ayhan tarafından hakarete uğradıklarını, angarya işlerde çalıştırıldıklarını, tarihi
ve günü geçmiş yiyeceklerin yedirilmesi sonucunda zehirlendiklerini, kış boyu kaloriferlerin yakılmadığını,
50’ye yakın öğrencinin hastalandığını belirttiler.

Denizli Karşıkaya mahallesindeki Vakıfbank İlköğretim Okulu öğrentmenlerinden
sınıfta bıraktığı” gerekçesiyle tehdit eden öğrencisi
götürülen öğrencinin dudağına dikiş atılırken, 5 gün

İstanbul Kağıthane Lisesi'nde "Liselinin Sesi" adlı bülteni çıkarıp dağıtan öğrencilerin isimlerini tespit etmek
isteyen okul idaresi, 800 öğrenciyi sorguya alarak tehdit etti. İHD İstanbul
okulun öğrencilerinden Emrah Öztürk, kendi çabalarıyla 22 Mart günü çıkardıkları "Liselinin Sesi" adlı dergi ile
ilgili olarak, okul yönetiminin dağıtımcıları belirliyememesi üzerine 23 Mart günü okuldaki 800 öğrencinin
yazılı ifadesinin alındığını, ismi saptanan 20
müdür yardımcısı Ahmet Sezgin’in tek tek sorgulandıklarını belirtti.

Gebze'de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi B.Y. (8), 16 Eylül günü öğretmen
nedeniyle okula gitmezken, anne Ayşe Y., öğretmen hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulundu. (Sabah-23.09.2004)

İstanbul Akfırat Beldesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri
ailesi, çocuklarının öğretmen M.A.M. tarafından dövüldüğünü, yüzü morardığı için hastaneye götürdüklerini ve
rapor aldıklarını belirterek, 17 Eylül günü öğretmenden şikayetçi oldu. Okul Müdürü Nazım Çakmak, olay günü
okulda olmadığını, ancak konuyu duyduğunu belirterek, “Evet böyle bir şey olmuş. Zaten veli de öğretmen
hakkında şikayet dilekçesi verdi. Biz de olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi. (Hürriyet
19.09.2004)

Tuncay Tezcan (1988) 13 Ekim günü İHD D
geometri hocasının sınıfta ders anlattığı sırada arkadaşıyla tartıştıklarını ve arkadaşına küfür ettiğini, hocanın da
gelip hiçbir şey söylemeden kendisine tokat attığını, kendisini savunmak amac
müdürün odasına götürüldüğünü, burada okul müdürü Ebubekir Ermiş ile müdür yardımcısı Derviş Yücel ve
Hasan hoca tarafından tekme ve tokatla dövüldüğünü ve küçük bir odaya kilitlendiğini, ailesine haber verildiğini,
okuldan atıldığını ve babasına da küfürler edildiğini belirti. (İHD Diyarbakır)

Adana’da Şehit İlbey Gülbey İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri S.A. ve V.Ö, Türkçe öğretmeni Mehmet
Çapur tarafından dövüldüğü iddiasında bulundular. (Gündem

İsminin açıklanmasını istemeyen Ali Emiri İlköğretim Okulunda 5. sınıf öğrencisi 3 Kasım günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptığı başvuruda, öğretmeni tarafından sürekli şiddete ve sınıf içerisinde hakaretlere ve küçük
düşürücü muamelelere maruz kaldığını belirtti. (

İskenderun Atatürk İlköğetim Okulu Müdürü Murtaza Kiraz’ın 8.sınıf öğrencisi Gökhan Kaymaz’ı dövdüğü,
annesini ise tartakladığı öne sürüldü. Gökhan Kaymaz 3 Kasım günü yaptığı açıklamada, “Okul müdürümüz
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Antalya’nın en yoksul mahallelerinden Fevzi Çakmak mahallesindeki Şahinevler İlköğretim Okulu öğrencileri
okulda kendilerine devamlı kötü muamele yapıldığını, dayak yediklerini ve saçlarının kesildiğini belirttiler.
Okulda dayağın yaygın olduğunu söyleyen öğrenciler, öğretmenlerin kendilerini yumruklarla dövdüğünü,
gırtlaklarını sıktığını, daha yeni bir arkadaşlarının sırtında matematik öğretmeni Osman Tezcan tarafından cetvel
kırıldığını iddia ettiler. Evrensel gazetesi muhabirinin öğrencilerin iddiaları üzerine görüştüğü Müdür yardımcısı
Ali Öner, dayak olayının kesinlikle doğru olmadığını savunarak öğrencileri önce uyardıklarını, sonra da şaka
yollu saçlarını kestiklerini belirtti. Müdür yardımcısı Uğur Kaya da, dayak iddialarını yalanladı.

içerisinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Yıldırım (1958); oğlu Can Yıldırım’ın 27
Mayıs günü, okuduğu Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesi’ne gittiğini, aynı okulda öğrenci olarak okuyan
Kürşat Söğütoğlu’nun saldırısına maruz kaldığını, yüzünün sol tarafından gözünden dudağına kadar falçata ile
yaralandığını beyan etti. 13 cm kesik için, Adli Tıp Kurumu ve Aliağa SSK doktorlarınca “yüzde sabit eser
kalır” raporu verilirken, Ali Yıldırım olaydan dört gün sonra söz konusu okula gittiğini, okul idares
idari işlem yapmadığını ve olayın polise bildirilmediğini, sonrasında ise polisin okula gelerek, delil araştırması

Urfa İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan bir grup öğrenci 8 Haziran günü İHD Urfa şubesine yaptıkları
başvuruda; okul müdürü Bekir Ayhan tarafından hakarete uğradıklarını, angarya işlerde çalıştırıldıklarını, tarihi
ve günü geçmiş yiyeceklerin yedirilmesi sonucunda zehirlendiklerini, kış boyu kaloriferlerin yakılmadığını,

ğını belirttiler.

Denizli Karşıkaya mahallesindeki Vakıfbank İlköğretim Okulu öğrentmenlerinden Zafer Yücel,
gerekçesiyle tehdit eden öğrencisi İ.D.’yi döverek hastanelik etti. Denizli Devlet Hastanesi'ne

n dudağına dikiş atılırken, 5 gün ''iş göremez'' raporu verildi.

İstanbul Kağıthane Lisesi'nde "Liselinin Sesi" adlı bülteni çıkarıp dağıtan öğrencilerin isimlerini tespit etmek
isteyen okul idaresi, 800 öğrenciyi sorguya alarak tehdit etti. İHD İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yapan
okulun öğrencilerinden Emrah Öztürk, kendi çabalarıyla 22 Mart günü çıkardıkları "Liselinin Sesi" adlı dergi ile
ilgili olarak, okul yönetiminin dağıtımcıları belirliyememesi üzerine 23 Mart günü okuldaki 800 öğrencinin
azılı ifadesinin alındığını, ismi saptanan 20-25 öğrenciden yeniden yazılı bir ifade istendğini, bir hafta sonra

müdür yardımcısı Ahmet Sezgin’in tek tek sorgulandıklarını belirtti.

Gebze'de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi B.Y. (8), 16 Eylül günü öğretmeni tarafından sınıfta dövüldü. B.Y. dayak
nedeniyle okula gitmezken, anne Ayşe Y., öğretmen hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç

23.09.2004)

İstanbul Akfırat Beldesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerinden 11 yaşındaki H.K.'nın
ailesi, çocuklarının öğretmen M.A.M. tarafından dövüldüğünü, yüzü morardığı için hastaneye götürdüklerini ve
rapor aldıklarını belirterek, 17 Eylül günü öğretmenden şikayetçi oldu. Okul Müdürü Nazım Çakmak, olay günü

ığını, ancak konuyu duyduğunu belirterek, “Evet böyle bir şey olmuş. Zaten veli de öğretmen
hakkında şikayet dilekçesi verdi. Biz de olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi. (Hürriyet

Tuncay Tezcan (1988) 13 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 12 Ekim günü 3. derste
geometri hocasının sınıfta ders anlattığı sırada arkadaşıyla tartıştıklarını ve arkadaşına küfür ettiğini, hocanın da
gelip hiçbir şey söylemeden kendisine tokat attığını, kendisini savunmak amacıyla karşılık verdiğini, daha sonra
müdürün odasına götürüldüğünü, burada okul müdürü Ebubekir Ermiş ile müdür yardımcısı Derviş Yücel ve
Hasan hoca tarafından tekme ve tokatla dövüldüğünü ve küçük bir odaya kilitlendiğini, ailesine haber verildiğini,

dan atıldığını ve babasına da küfürler edildiğini belirti. (İHD Diyarbakır)

Adana’da Şehit İlbey Gülbey İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri S.A. ve V.Ö, Türkçe öğretmeni Mehmet
Çapur tarafından dövüldüğü iddiasında bulundular. (Gündem-14.10.04)

açıklanmasını istemeyen Ali Emiri İlköğretim Okulunda 5. sınıf öğrencisi 3 Kasım günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptığı başvuruda, öğretmeni tarafından sürekli şiddete ve sınıf içerisinde hakaretlere ve küçük
düşürücü muamelelere maruz kaldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

İskenderun Atatürk İlköğetim Okulu Müdürü Murtaza Kiraz’ın 8.sınıf öğrencisi Gökhan Kaymaz’ı dövdüğü,
annesini ise tartakladığı öne sürüldü. Gökhan Kaymaz 3 Kasım günü yaptığı açıklamada, “Okul müdürümüz

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Antalya’nın en yoksul mahallelerinden Fevzi Çakmak mahallesindeki Şahinevler İlköğretim Okulu öğrencileri
okulda kendilerine devamlı kötü muamele yapıldığını, dayak yediklerini ve saçlarının kesildiğini belirttiler.

öğrenciler, öğretmenlerin kendilerini yumruklarla dövdüğünü,
gırtlaklarını sıktığını, daha yeni bir arkadaşlarının sırtında matematik öğretmeni Osman Tezcan tarafından cetvel

zerine görüştüğü Müdür yardımcısı
Ali Öner, dayak olayının kesinlikle doğru olmadığını savunarak öğrencileri önce uyardıklarını, sonra da şaka
yollu saçlarını kestiklerini belirtti. Müdür yardımcısı Uğur Kaya da, dayak iddialarını yalanladı.

içerisinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ali Yıldırım (1958); oğlu Can Yıldırım’ın 27
Mayıs günü, okuduğu Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesi’ne gittiğini, aynı okulda öğrenci olarak okuyan

l tarafından gözünden dudağına kadar falçata ile
yaralandığını beyan etti. 13 cm kesik için, Adli Tıp Kurumu ve Aliağa SSK doktorlarınca “yüzde sabit eser
kalır” raporu verilirken, Ali Yıldırım olaydan dört gün sonra söz konusu okula gittiğini, okul idaresinin hiçbir
idari işlem yapmadığını ve olayın polise bildirilmediğini, sonrasında ise polisin okula gelerek, delil araştırması

Urfa İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan bir grup öğrenci 8 Haziran günü İHD Urfa şubesine yaptıkları
başvuruda; okul müdürü Bekir Ayhan tarafından hakarete uğradıklarını, angarya işlerde çalıştırıldıklarını, tarihi
ve günü geçmiş yiyeceklerin yedirilmesi sonucunda zehirlendiklerini, kış boyu kaloriferlerin yakılmadığını,

Zafer Yücel, “kendisini
döverek hastanelik etti. Denizli Devlet Hastanesi'ne

İstanbul Kağıthane Lisesi'nde "Liselinin Sesi" adlı bülteni çıkarıp dağıtan öğrencilerin isimlerini tespit etmek
Şubesi'nde basın açıklaması yapan

okulun öğrencilerinden Emrah Öztürk, kendi çabalarıyla 22 Mart günü çıkardıkları "Liselinin Sesi" adlı dergi ile
ilgili olarak, okul yönetiminin dağıtımcıları belirliyememesi üzerine 23 Mart günü okuldaki 800 öğrencinin

25 öğrenciden yeniden yazılı bir ifade istendğini, bir hafta sonra

i tarafından sınıfta dövüldü. B.Y. dayak
nedeniyle okula gitmezken, anne Ayşe Y., öğretmen hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç

nden 11 yaşındaki H.K.'nın
ailesi, çocuklarının öğretmen M.A.M. tarafından dövüldüğünü, yüzü morardığı için hastaneye götürdüklerini ve
rapor aldıklarını belirterek, 17 Eylül günü öğretmenden şikayetçi oldu. Okul Müdürü Nazım Çakmak, olay günü

ığını, ancak konuyu duyduğunu belirterek, “Evet böyle bir şey olmuş. Zaten veli de öğretmen
hakkında şikayet dilekçesi verdi. Biz de olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi. (Hürriyet-18.09.2004) (Zaman-

iyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 12 Ekim günü 3. derste
geometri hocasının sınıfta ders anlattığı sırada arkadaşıyla tartıştıklarını ve arkadaşına küfür ettiğini, hocanın da

ıyla karşılık verdiğini, daha sonra
müdürün odasına götürüldüğünü, burada okul müdürü Ebubekir Ermiş ile müdür yardımcısı Derviş Yücel ve
Hasan hoca tarafından tekme ve tokatla dövüldüğünü ve küçük bir odaya kilitlendiğini, ailesine haber verildiğini,

Adana’da Şehit İlbey Gülbey İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri S.A. ve V.Ö, Türkçe öğretmeni Mehmet

açıklanmasını istemeyen Ali Emiri İlköğretim Okulunda 5. sınıf öğrencisi 3 Kasım günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptığı başvuruda, öğretmeni tarafından sürekli şiddete ve sınıf içerisinde hakaretlere ve küçük

İskenderun Atatürk İlköğetim Okulu Müdürü Murtaza Kiraz’ın 8.sınıf öğrencisi Gökhan Kaymaz’ı dövdüğü,
annesini ise tartakladığı öne sürüldü. Gökhan Kaymaz 3 Kasım günü yaptığı açıklamada, “Okul müdürümüz
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bana sıraya geç dedi, ben de sadece
dayak yediğimi gördü. Eve gittiğimde annem halimi gördü ve birlikte okula gittik. Bu defa müdür, annemin
yanında sopa ile bana vurmaya çalıştı. Annem engellemeye çalışınca parmakları bu
04.1104)

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, oğlun N.Y'nin (11) ders sırasında arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni
tarafından dövüldüğünü iddia eden Necmi Y, 25 Kasım günü Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikâyette
bulundu. Necmi Y., Düzce SSK Hastanesi'nde tedavi edilen oğlunun kolunda ''ezik ve çatlak'' olduğu yönünde
kendilerine rapor verildiğini ileri sürdü. (Cumhuriyet

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda öğretmen İbrahim Gür
çekildiği iddia edilen yedi yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Ebru Işık'ın kulağına dört dikiş atıldı. 25 Kasım günü
meydana gelen olay sonrası Ebru'nun meme kısmından derisi yırtılan kulağı kanayınca Gür, Ebru'yu hastaneye
götürmek yerine, tuvalette kulağını yıkadı. Hafta sonu evine gelen Ebru Işık, yarasını ailesine gösterince
hastaneye götürüldü ve kulağına dört dikiş atıldı. Baba Yücel Işık suç duyurusundu bulunurken Gür hakkında
soruşturma başlatıldı. (Radikal-29.11.2004)

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yatağan Lisesi öğrencisi Mehmet Çelik, sınav notuna itiraz etmesi üzerine Tarih
öğretmeni Özcan Yaşar tarafından dövüldüğünü iddai etti. Kasım ayında meydana gelen olayda yediği dayak
nedeniyle bayılan Çelik, hastaneye götürülürken, Savcılığa ifade
fark ettik, 'önümüzdeki sınavlarda telafi ederiz' dedim. Kâğıdı fırlatınca yakasından tutup sürükleyerek sırasına
oturttum. İddialar doğru değil" dedi. Şikâyet üzerine valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü so
başlatırken, baba Dilaver Çelik, "Öğretmen ve okul idaresi, oğlumu okuldan uzaklaştırmakla tehdit ediyor.
Hastaneyi baskı altına alıp rapor alınmasını bile engellediler" dedi. (Milliyet

Hakkari İli Çukurca ilçesinde Cumhuriyet İlköğre
müdürüne şikayet etmesi sonucu müdür tarafından şekilde dövüldü. Van Devlet Hastanesine kaldırılan R.A.’nın
sol kolunda çatlak tespit edilirken, Kaymakam Ünal Coşkun, olayla ilgili olarak soruşturma
(18 Aralık 2004/ Ülkede Özgür Gündem) (Radikal

Gaziantep İslahiye ilçesi Fikret Öztürk İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni A.G’nin, öğrencisi T.D.'yi (14) 17
Aralık günü dövdüğü ve kulağını çekerken yırttığı iddia edildi. Ba
öğrenciye iki gün 'iş göremez' raporu verildi. Suçlanan öğretmen ise "İstiklal Marşı sırasında saygısızlık
yaptığını gördüm, uyardım. Karşılık verince bir anlık sinirle vurdum, sonra pişman oldum" dedi. (Radikal
23.12.04)

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten kasabası Dalla İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ciğer (9), İstiklal
Marşı okunurken başındaki bereyi çıkarmadığı gerekçesiyle Müdür Yardımcısı Arif Yağcıoğlu tarafından
dövüldü. Ailesi tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe'ye 3 günlük adli rapor verilirken
Yağcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Okul Müdür
Yardımcısı Arif Yağcıoğlu ise Tuğçe'yi dövdüğünü doğruladı. Yağcıoğlu, Tuğçe'
"Tokat attığım doğru. Ancak abartıldığı kadar vurmadım. İfadelerimiz alındı. Sonuç kesinleşmeden hiçbir
açıklama yapamam." dedi. Yağcıoğlu, olayı araştıran Zaman muhabiri Mürsel Kılınç'ı haberi yazmaması için
arayarak "Bu haberi yazma. Sen burada garip bir kuşsun. Bunu ister tehdit olarak algıla, istersen uyarı." dedi.
Bozova Jandarma yetkilileri, konu ile ilgili tutanakları Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini
söyledi. Korkuteli Kaymakamı Remzi Oğuz Yılmaz
soruşturmanın da başlatılacağını ifade etti. (Zaman

Davalar
Kartal Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfullah Kırtay, 2003 Kasım ayında, 8. sınfı öğrencisi A.K’yi,
okul koridorunda ceket giymediği gerekçesiyle dövdüğü gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yediği
dayak sonrası 15 gün işgöremez raporu alan ve sol kulağında işitme kaybı meydana gelen A.K’nin ailesi
Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müdür Muavini Kırtay hakkında
açılan dava 13 Mart günü sonuçlandı. Mahkeme Kırtay’ı önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra olayın
görev başında oldğunu dikkate alarak cezayı 2 ay arttırdı. Ardında cezayı 5 yıl süreyle erteledi.
bulunan Kırtay, temyiz etmeyince cezası kesinleşti. Kırtay, bundan böyle en ufak bir suç dahi işlese hapis
yatarak meslekten men edilecek. (Sabah
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bana sıraya geç dedi, ben de sadece baktım, ardından bana tekme tokat vurmaya başladı. Tüm okul, müdürden
dayak yediğimi gördü. Eve gittiğimde annem halimi gördü ve birlikte okula gittik. Bu defa müdür, annemin
yanında sopa ile bana vurmaya çalıştı. Annem engellemeye çalışınca parmakları burkuldu” dedi. (Birgün

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, oğlun N.Y'nin (11) ders sırasında arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni
tarafından dövüldüğünü iddia eden Necmi Y, 25 Kasım günü Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikâyette

mi Y., Düzce SSK Hastanesi'nde tedavi edilen oğlunun kolunda ''ezik ve çatlak'' olduğu yönünde
kendilerine rapor verildiğini ileri sürdü. (Cumhuriyet-26.11.2004)

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda öğretmen İbrahim Gür
çekildiği iddia edilen yedi yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Ebru Işık'ın kulağına dört dikiş atıldı. 25 Kasım günü
meydana gelen olay sonrası Ebru'nun meme kısmından derisi yırtılan kulağı kanayınca Gür, Ebru'yu hastaneye

alette kulağını yıkadı. Hafta sonu evine gelen Ebru Işık, yarasını ailesine gösterince
hastaneye götürüldü ve kulağına dört dikiş atıldı. Baba Yücel Işık suç duyurusundu bulunurken Gür hakkında

29.11.2004)

ilçesi Yatağan Lisesi öğrencisi Mehmet Çelik, sınav notuna itiraz etmesi üzerine Tarih
öğretmeni Özcan Yaşar tarafından dövüldüğünü iddai etti. Kasım ayında meydana gelen olayda yediği dayak
nedeniyle bayılan Çelik, hastaneye götürülürken, Savcılığa ifade veren Yaşar, "Birkaç puan eksik olabileceğini
fark ettik, 'önümüzdeki sınavlarda telafi ederiz' dedim. Kâğıdı fırlatınca yakasından tutup sürükleyerek sırasına
oturttum. İddialar doğru değil" dedi. Şikâyet üzerine valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü so
başlatırken, baba Dilaver Çelik, "Öğretmen ve okul idaresi, oğlumu okuldan uzaklaştırmakla tehdit ediyor.
Hastaneyi baskı altına alıp rapor alınmasını bile engellediler" dedi. (Milliyet-25.11.2004)

Hakkari İli Çukurca ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi R.A.(13), öğretmeninin okul
müdürüne şikayet etmesi sonucu müdür tarafından şekilde dövüldü. Van Devlet Hastanesine kaldırılan R.A.’nın
sol kolunda çatlak tespit edilirken, Kaymakam Ünal Coşkun, olayla ilgili olarak soruşturma
(18 Aralık 2004/ Ülkede Özgür Gündem) (Radikal-18.12.04)

Gaziantep İslahiye ilçesi Fikret Öztürk İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni A.G’nin, öğrencisi T.D.'yi (14) 17
Aralık günü dövdüğü ve kulağını çekerken yırttığı iddia edildi. Babası Şıho D. tarafından hastaneye götürülen
öğrenciye iki gün 'iş göremez' raporu verildi. Suçlanan öğretmen ise "İstiklal Marşı sırasında saygısızlık
yaptığını gördüm, uyardım. Karşılık verince bir anlık sinirle vurdum, sonra pişman oldum" dedi. (Radikal

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten kasabası Dalla İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ciğer (9), İstiklal
Marşı okunurken başındaki bereyi çıkarmadığı gerekçesiyle Müdür Yardımcısı Arif Yağcıoğlu tarafından

uteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe'ye 3 günlük adli rapor verilirken
Yağcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Okul Müdür
Yardımcısı Arif Yağcıoğlu ise Tuğçe'yi dövdüğünü doğruladı. Yağcıoğlu, Tuğçe'nin anne ve babasını suçlarken,
"Tokat attığım doğru. Ancak abartıldığı kadar vurmadım. İfadelerimiz alındı. Sonuç kesinleşmeden hiçbir
açıklama yapamam." dedi. Yağcıoğlu, olayı araştıran Zaman muhabiri Mürsel Kılınç'ı haberi yazmaması için

beri yazma. Sen burada garip bir kuşsun. Bunu ister tehdit olarak algıla, istersen uyarı." dedi.
Bozova Jandarma yetkilileri, konu ile ilgili tutanakları Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini
söyledi. Korkuteli Kaymakamı Remzi Oğuz Yılmaz, Yağcıoğlu hakkında adli soruşturmanın açıldığını, idari
soruşturmanın da başlatılacağını ifade etti. (Zaman-31.12.04)

Kartal Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfullah Kırtay, 2003 Kasım ayında, 8. sınfı öğrencisi A.K’yi,
ceket giymediği gerekçesiyle dövdüğü gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yediği

dayak sonrası 15 gün işgöremez raporu alan ve sol kulağında işitme kaybı meydana gelen A.K’nin ailesi
Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müdür Muavini Kırtay hakkında Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
açılan dava 13 Mart günü sonuçlandı. Mahkeme Kırtay’ı önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra olayın
görev başında oldğunu dikkate alarak cezayı 2 ay arttırdı. Ardında cezayı 5 yıl süreyle erteledi.
bulunan Kırtay, temyiz etmeyince cezası kesinleşti. Kırtay, bundan böyle en ufak bir suç dahi işlese hapis

(Sabah-27.07.2004) (Sabah-15.03.04)
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baktım, ardından bana tekme tokat vurmaya başladı. Tüm okul, müdürden
dayak yediğimi gördü. Eve gittiğimde annem halimi gördü ve birlikte okula gittik. Bu defa müdür, annemin

rkuldu” dedi. (Birgün-

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, oğlun N.Y'nin (11) ders sırasında arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni
tarafından dövüldüğünü iddia eden Necmi Y, 25 Kasım günü Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikâyette

mi Y., Düzce SSK Hastanesi'nde tedavi edilen oğlunun kolunda ''ezik ve çatlak'' olduğu yönünde

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda öğretmen İbrahim Gür tarafından
çekildiği iddia edilen yedi yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Ebru Işık'ın kulağına dört dikiş atıldı. 25 Kasım günü
meydana gelen olay sonrası Ebru'nun meme kısmından derisi yırtılan kulağı kanayınca Gür, Ebru'yu hastaneye

alette kulağını yıkadı. Hafta sonu evine gelen Ebru Işık, yarasını ailesine gösterince
hastaneye götürüldü ve kulağına dört dikiş atıldı. Baba Yücel Işık suç duyurusundu bulunurken Gür hakkında

ilçesi Yatağan Lisesi öğrencisi Mehmet Çelik, sınav notuna itiraz etmesi üzerine Tarih
öğretmeni Özcan Yaşar tarafından dövüldüğünü iddai etti. Kasım ayında meydana gelen olayda yediği dayak

veren Yaşar, "Birkaç puan eksik olabileceğini
fark ettik, 'önümüzdeki sınavlarda telafi ederiz' dedim. Kâğıdı fırlatınca yakasından tutup sürükleyerek sırasına
oturttum. İddialar doğru değil" dedi. Şikâyet üzerine valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma
başlatırken, baba Dilaver Çelik, "Öğretmen ve okul idaresi, oğlumu okuldan uzaklaştırmakla tehdit ediyor.

tim Okulu 6. sınıf öğrencisi R.A.(13), öğretmeninin okul
müdürüne şikayet etmesi sonucu müdür tarafından şekilde dövüldü. Van Devlet Hastanesine kaldırılan R.A.’nın
sol kolunda çatlak tespit edilirken, Kaymakam Ünal Coşkun, olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını belirtti.

Gaziantep İslahiye ilçesi Fikret Öztürk İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni A.G’nin, öğrencisi T.D.'yi (14) 17
bası Şıho D. tarafından hastaneye götürülen

öğrenciye iki gün 'iş göremez' raporu verildi. Suçlanan öğretmen ise "İstiklal Marşı sırasında saygısızlık
yaptığını gördüm, uyardım. Karşılık verince bir anlık sinirle vurdum, sonra pişman oldum" dedi. (Radikal-

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yelten kasabası Dalla İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Ciğer (9), İstiklal
Marşı okunurken başındaki bereyi çıkarmadığı gerekçesiyle Müdür Yardımcısı Arif Yağcıoğlu tarafından

uteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe'ye 3 günlük adli rapor verilirken
Yağcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Okul Müdür

nin anne ve babasını suçlarken,
"Tokat attığım doğru. Ancak abartıldığı kadar vurmadım. İfadelerimiz alındı. Sonuç kesinleşmeden hiçbir
açıklama yapamam." dedi. Yağcıoğlu, olayı araştıran Zaman muhabiri Mürsel Kılınç'ı haberi yazmaması için

beri yazma. Sen burada garip bir kuşsun. Bunu ister tehdit olarak algıla, istersen uyarı." dedi.
Bozova Jandarma yetkilileri, konu ile ilgili tutanakları Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini

, Yağcıoğlu hakkında adli soruşturmanın açıldığını, idari

Kartal Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfullah Kırtay, 2003 Kasım ayında, 8. sınfı öğrencisi A.K’yi,
ceket giymediği gerekçesiyle dövdüğü gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yediği

dayak sonrası 15 gün işgöremez raporu alan ve sol kulağında işitme kaybı meydana gelen A.K’nin ailesi
Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde

açılan dava 13 Mart günü sonuçlandı. Mahkeme Kırtay’ı önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra olayın
görev başında oldğunu dikkate alarak cezayı 2 ay arttırdı. Ardında cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Temyiz hakkı
bulunan Kırtay, temyiz etmeyince cezası kesinleşti. Kırtay, bundan böyle en ufak bir suç dahi işlese hapis
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Sorduğu soruyu bilemeyen öğrencisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan matematik ö
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ekim günü görülen duruşmada 497 milyon lira ağır para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, bu cezanın taksitlendirilmeden tahsil edilmesine karar verdi. (Radikal

I.13.6. Toplumsal Gösterilerde Yarala
11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş meydanında toplanmak isteyen öğrenci grubuna
polis, gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında atılan taşlar nedeniyle, 1 emniyet amiri ile 3 polis
memuru hafif şekilde yaralandı. (Cumhuriyet

14 Ocak günü Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye, güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi.
Müdahale sonrası 2 polis memuru yaralandı. (İHD Siirt)

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Deniz Coşkun (1980), Ayça Çağlayan (1984) ve
Özgür Yalçınkaya (1979) isimli öğrencilerler; 15 Ocak 2004 günü Beyazıt meydanında, YÖK’ün öğrenciler
hakkında başlattığı soruşturmalarla ilgili olarak basın açıklaması yapmak istediklerini, bu sırada hiçbir uyarıda
bulunmadan müdahale eden emniyet güçlerinin attığı gazdan etkilendiklerini, kaçmak isterken polis tarafından
dövüldüklerini belirtip, hukuki ve tıbbı yardım talebinde bulundular(İHD İstanbul).

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek vermek için 17 Ocak günü Siirt’e
gelen DÖO-DER üyesi öğrencilere yapılan saldırıyı, sessiz yürüyüşle protesto etmek isteyen Sii
Fakültesi öğrencilerine, polisler tarafından Güres caddesinde yapılan müdahale sonucu; Hatice Kezer, Şaban
Kılıç ve M. Serdar Kaya, hafif şekilde yararlandılar. Olayla ilgili olarak Şaban Kılıç (1981), Altan Paşa (1979),
Burhan Akdağ (1981) ve Talak Çetinkaya (1927), kendilerinin ve arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi
için İHD Siirt şubesine başvuruda bulundular. (İHD Siirt)

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolasıyla 12 Şubat günü yapılan protesto gösterisine
yapılan müdahale sırasında, 3 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. (DİHA

14 Şubat günü Birleşik Basın Sitesi önünde, basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale
etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan kişilerden, Hatice Ruken
yaralandı. (Genel Merkez’e faksla bildirim

Balıkesir’de 26 Şubat günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan kamu yönetiminin
temel ilkeleri kanun tasarısını protest
arbedede, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Aslan yaralandı. (Radikal

YÖK yasa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu
değişik kentlerden gelen öğrencilerin, Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da
gerçekleştirdikleri eylemde, polis tarafından atıl
fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bunun yanı sıra olaylarda
(Cumhuriyet-14.03.04) (Radikal-14.03.04)

16 Mart günü Diyarbakır Demokrasi Platformu
basın açıklamasından sonrası güvenlik kuvvetlerinin zor kullanarak müdahale etmesi sonucu DEHAP İl Gençlik
Kolları Başkanı Zeynep Katar, Resul Bozkuş ile ismi belirlenemeyen bir kişi, aldıkl
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mağdurların, hastanede yapılan muayene sırasında güvenlik kuvvetlerince
kameraya çekildikleri belirtildi. (İHD Diyarbakır)

16 Mart 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçla
1988'deki Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen
gruba, polis müdahale etti. Müdahale sırasında, polisten kaçarken duvardan düşen bir kadının ayak bileği kırıldı.
(Radikal-17.03.04.)

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleştirdiği kutlama
etkinliğine, Jandarma tarafından yapılan müdahalede; Ebubekir Karatoprak, Halil Halhallı, Münevver Tunç,
Zafer Sertkaya, Ali Yiğit ve Murat Görücü aldıkları darp sonucu yaralandılar.Yaralananlardan Ebubekir
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Sorduğu soruyu bilemeyen öğrencisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan matematik öğretmeni Hamdi Y, Çeşme
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ekim günü görülen duruşmada 497 milyon lira ağır para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, bu cezanın taksitlendirilmeden tahsil edilmesine karar verdi. (Radikal-21.10.04)

I.13.6. Toplumsal Gösterilerde Yaralananlar
11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş meydanında toplanmak isteyen öğrenci grubuna

ale etti. Müdahale sırasında atılan taşlar nedeniyle, 1 emniyet amiri ile 3 polis
memuru hafif şekilde yaralandı. (Cumhuriyet-12.01.04)

14 Ocak günü Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye, güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi.
onrası 2 polis memuru yaralandı. (İHD Siirt)

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Deniz Coşkun (1980), Ayça Çağlayan (1984) ve
Özgür Yalçınkaya (1979) isimli öğrencilerler; 15 Ocak 2004 günü Beyazıt meydanında, YÖK’ün öğrenciler

ında başlattığı soruşturmalarla ilgili olarak basın açıklaması yapmak istediklerini, bu sırada hiçbir uyarıda
bulunmadan müdahale eden emniyet güçlerinin attığı gazdan etkilendiklerini, kaçmak isterken polis tarafından

tıbbı yardım talebinde bulundular(İHD İstanbul).

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek vermek için 17 Ocak günü Siirt’e
DER üyesi öğrencilere yapılan saldırıyı, sessiz yürüyüşle protesto etmek isteyen Sii

Fakültesi öğrencilerine, polisler tarafından Güres caddesinde yapılan müdahale sonucu; Hatice Kezer, Şaban
Kılıç ve M. Serdar Kaya, hafif şekilde yararlandılar. Olayla ilgili olarak Şaban Kılıç (1981), Altan Paşa (1979),

lak Çetinkaya (1927), kendilerinin ve arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi
için İHD Siirt şubesine başvuruda bulundular. (İHD Siirt)

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolasıyla 12 Şubat günü yapılan protesto gösterisine
çeşitli yerlerinden yaralandı. (DİHA-12.02.04)

14 Şubat günü Birleşik Basın Sitesi önünde, basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale
etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan kişilerden, Hatice Ruken Kılıç’ın sol kolu dirsekten kırıldı ve başından
yaralandı. (Genel Merkez’e faksla bildirim- av. Süleyman Şensoy)

Balıkesir’de 26 Şubat günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan kamu yönetiminin
temel ilkeleri kanun tasarısını protesto eden, KESK üyelerine müdahale eden polis ile göstericiler arasında çıkan

Sen Şube Başkanı Mehmet Aslan yaralandı. (Radikal-27.02.04)

YÖK yasa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu
değişik kentlerden gelen öğrencilerin, Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da
gerçekleştirdikleri eylemde, polis tarafından atılan gazdan etkilenen Anadolu Ajansı muhabiri Ecvet Atik,
fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bunun yanı sıra olaylarda eylemci ve polislerden en az 10 kişi yaralandı.

14.03.04)

16 Mart günü Diyarbakır Demokrasi Platformu tarafından Koşuyolu parkında, Halepçe katliamına ilişkin yapılan
basın açıklamasından sonrası güvenlik kuvvetlerinin zor kullanarak müdahale etmesi sonucu DEHAP İl Gençlik
Kolları Başkanı Zeynep Katar, Resul Bozkuş ile ismi belirlenemeyen bir kişi, aldıkları darbeler sonucunda
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mağdurların, hastanede yapılan muayene sırasında güvenlik kuvvetlerince
kameraya çekildikleri belirtildi. (İHD Diyarbakır)

16 Mart 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile yine 16 Mart
1988'deki Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen
gruba, polis müdahale etti. Müdahale sırasında, polisten kaçarken duvardan düşen bir kadının ayak bileği kırıldı.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleştirdiği kutlama
etkinliğine, Jandarma tarafından yapılan müdahalede; Ebubekir Karatoprak, Halil Halhallı, Münevver Tunç,

rat Görücü aldıkları darp sonucu yaralandılar.Yaralananlardan Ebubekir
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ğretmeni Hamdi Y, Çeşme
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ekim günü görülen duruşmada 497 milyon lira ağır para cezasına çarptırıldı.

21.10.04)

11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş meydanında toplanmak isteyen öğrenci grubuna

ale etti. Müdahale sırasında atılan taşlar nedeniyle, 1 emniyet amiri ile 3 polis

14 Ocak günü Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye, güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi.

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Özlem Deniz Coşkun (1980), Ayça Çağlayan (1984) ve
Özgür Yalçınkaya (1979) isimli öğrencilerler; 15 Ocak 2004 günü Beyazıt meydanında, YÖK’ün öğrenciler

ında başlattığı soruşturmalarla ilgili olarak basın açıklaması yapmak istediklerini, bu sırada hiçbir uyarıda
bulunmadan müdahale eden emniyet güçlerinin attığı gazdan etkilendiklerini, kaçmak isterken polis tarafından

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek vermek için 17 Ocak günü Siirt’e
DER üyesi öğrencilere yapılan saldırıyı, sessiz yürüyüşle protesto etmek isteyen Siirt Eğitim

Fakültesi öğrencilerine, polisler tarafından Güres caddesinde yapılan müdahale sonucu; Hatice Kezer, Şaban
Kılıç ve M. Serdar Kaya, hafif şekilde yararlandılar. Olayla ilgili olarak Şaban Kılıç (1981), Altan Paşa (1979),

lak Çetinkaya (1927), kendilerinin ve arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolasıyla 12 Şubat günü yapılan protesto gösterisine

14 Şubat günü Birleşik Basın Sitesi önünde, basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale
Kılıç’ın sol kolu dirsekten kırıldı ve başından

Balıkesir’de 26 Şubat günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan kamu yönetiminin
o eden, KESK üyelerine müdahale eden polis ile göstericiler arasında çıkan

YÖK yasa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu
değişik kentlerden gelen öğrencilerin, Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da

an gazdan etkilenen Anadolu Ajansı muhabiri Ecvet Atik,
eylemci ve polislerden en az 10 kişi yaralandı.

tarafından Koşuyolu parkında, Halepçe katliamına ilişkin yapılan
basın açıklamasından sonrası güvenlik kuvvetlerinin zor kullanarak müdahale etmesi sonucu DEHAP İl Gençlik

arı darbeler sonucunda
yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mağdurların, hastanede yapılan muayene sırasında güvenlik kuvvetlerince

nan saldırı ile yine 16 Mart
1988'deki Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen
gruba, polis müdahale etti. Müdahale sırasında, polisten kaçarken duvardan düşen bir kadının ayak bileği kırıldı.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleştirdiği kutlama
etkinliğine, Jandarma tarafından yapılan müdahalede; Ebubekir Karatoprak, Halil Halhallı, Münevver Tunç,

rat Görücü aldıkları darp sonucu yaralandılar.Yaralananlardan Ebubekir
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Karatoprak’ın kalıcı sakatlık riski de barındıran bir şekilde dizinde kırık; Münevver Tunç’un ise kafasında darba
dayalı bir kırık meydana geldi.(İHD-

Trabzon'da 22 Mart günü düzenlenen YÖK'ü protesto eyleminde, tartaklanarak gözaltına alınan 21 öğrenciden 10'u, polisler
hakkında, kendilerini dövdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Valiliğe gönderdiği günlük
asayiş bülteninde ise, “Görevlilerimizin tüm ikazlarına rağmen dağılmayan öğrenciler kendilerini yere attı” ifadesi yer aldı

(Milliyet-24.03.04)

Mersin'de 29 Mart günü, mührü sökülmüş 6 oy torbasının Merkez İlçe Seçim Kurulu'na getirilmesiyle
başlayan,oyların çalındığı iddiası üzerine, alkışlı protesto eylemi yapan SHP'li 200 kişiye polis müdahale etti.
Müdahale sonucu; Özgür Parti Gençlik Kolları yöneticisi
Kolları yöneticisi Evrim Dengiz yaralandı. (DİHA

30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhlis Abik (1970), 28 Mart günü yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, burada bulunan kalabalık kitleye resmi ve sivil
giyimli güvenlik kuvvetlerinin hiçbir uyarı yapm
üzere bedeninin üst kısmının sopa, zincir ve cop darbelerine maruz kaldığını, aynı akşam Devlet Hastanesi acil
servisine giderek vücudundaki izlere ilişkin rapor aldığını belirtti. (İHD Diyar

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
gitmek için yola çıkan yaklaşık beş bin kişi; Ömerli köyü yolundaki ıssız bir noktada, panzerler ve barikatlarla
güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Hiçbir uyarıda bulunmayan güvenlik güçleri, kitleye göz yaşartıcı ve sis
bombaları ile müdahale ederken, olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılardan isimleri tespit edilenler; Serdar
Özklavuz, Mustafa Kurt, Ahmet Dağtekin, Abdullah Gül
öğrenilemeyen Reşit adlı kişiler.

5 Nisan günü, İzmir’de, Ege Üniversitesi AKM salonunda gerçekleştirilen NATO toplantısını protesto etmek
amacıyla toplanan siyasi parti ve çeşitli demokratik kitle örgütleri mensu
11 kişi yaralandı.

SDP-DEHAP-EMEP ve Özgür Parti’nin, İzmir’de 26 Nisan günü Alman Konsolosluğu önüne çelenk bırakma
etkinliğine polis müdahale etti. Saldırı sonucu, 4 kişi yaralandı.

ODTÜ’lü arkadaşlarının daveti üzerine Diyarbakır DÜ’den Ankara’ya gelerek Bahar Şenliği'ne katılmak isteyen
100 öğrenci, 15 Mayıs günü ODTÜ'nün Yüzüncü Yıl girişine geldi. ODTÜ'lü öğrenciler, misafirlerini içeri
almak isterken, rektörlüğün “İçeri almayın” talimatı nedeniyle, kampüs gi
sokmadığı öğrencilere cop, biber gazı ve tazyikli su kullanarak jandarmanın müdahalesi sonucu 10 öğrenci
yaralandı.

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEHAP mensuplarına
polis müdahale etti. İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir, emniyet müdür yardımcısının “emrimdir, kimseye
dokunmayın, kimseyi dövmeyin” şeklinde megafonla anons yapmasına rağmen; sivil polislerin gruba
saldırdığını, en az 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralan
uzaklaştırılmak istendiğini belirtti.

14 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fatma Özbey (1977), Özge Sözer (1980), Zehra
Aydemir (1979), Kazım Yazar (1984), Bayram Deniz (1979), 12 Haziran gü
karşıtı platform tarafından basın açıklamasına katıldıklarını, bu sırada polisler tarafından çevreleri sarılarak,
tekme ve copla dövüldüklerini belirtti.

Sincan F Tipi Cezaevi'nde, 'tecrit'i protesto etmek için kendini yakan
Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninden dönen gruba polis müdahale etti. Müdahalede yaralanan Cafer Uğur,
Levent Eker, Şükran Söyleme ve Ersin Kali birer gün, Gülbeyaz Karaer ise 7 günlük “işgörmez raporu” aldı.

28 Haziran günü İstanbul Okmeydanı'nda NATO zirvesini ve ABD'yi protesto etmek isteyen iki bin göstericiyle
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 26'sı polis 60 kişi yaralandı.

İstanbul Galatasaray'da 29 Haziran günü, 2 bin kişinin katıldığı NATO ka
göz yaşartıcı sprey ve copla müdahale etti. Olaylarda hafif şekilde yaralanan 5'i polis 50 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Karatoprak’ın kalıcı sakatlık riski de barındıran bir şekilde dizinde kırık; Münevver Tunç’un ise kafasında darba
-Van) (Yeni Şafak-20.03.04)

n'da 22 Mart günü düzenlenen YÖK'ü protesto eyleminde, tartaklanarak gözaltına alınan 21 öğrenciden 10'u, polisler
hakkında, kendilerini dövdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Valiliğe gönderdiği günlük

de ise, “Görevlilerimizin tüm ikazlarına rağmen dağılmayan öğrenciler kendilerini yere attı” ifadesi yer aldı

Mersin'de 29 Mart günü, mührü sökülmüş 6 oy torbasının Merkez İlçe Seçim Kurulu'na getirilmesiyle
iddiası üzerine, alkışlı protesto eylemi yapan SHP'li 200 kişiye polis müdahale etti.

Müdahale sonucu; Özgür Parti Gençlik Kolları yöneticisi Mesut Çetin, Seyran Koluman
yaralandı. (DİHA-29.03.04)

t günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhlis Abik (1970), 28 Mart günü yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, burada bulunan kalabalık kitleye resmi ve sivil
giyimli güvenlik kuvvetlerinin hiçbir uyarı yapmadan cop, kalas ve zincirlerle saldırdığını, başı da dahil olmak
üzere bedeninin üst kısmının sopa, zincir ve cop darbelerine maruz kaldığını, aynı akşam Devlet Hastanesi acil
servisine giderek vücudundaki izlere ilişkin rapor aldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
gitmek için yola çıkan yaklaşık beş bin kişi; Ömerli köyü yolundaki ıssız bir noktada, panzerler ve barikatlarla

tarafından durduruldu. Hiçbir uyarıda bulunmayan güvenlik güçleri, kitleye göz yaşartıcı ve sis
bombaları ile müdahale ederken, olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılardan isimleri tespit edilenler; Serdar
Özklavuz, Mustafa Kurt, Ahmet Dağtekin, Abdullah Gül, Müslüm Karak, Mehmet Tuğalan ve soyadı

5 Nisan günü, İzmir’de, Ege Üniversitesi AKM salonunda gerçekleştirilen NATO toplantısını protesto etmek
amacıyla toplanan siyasi parti ve çeşitli demokratik kitle örgütleri mensuplarına yapılan polis müdahalesi sonucu

EMEP ve Özgür Parti’nin, İzmir’de 26 Nisan günü Alman Konsolosluğu önüne çelenk bırakma
etkinliğine polis müdahale etti. Saldırı sonucu, 4 kişi yaralandı.

üzerine Diyarbakır DÜ’den Ankara’ya gelerek Bahar Şenliği'ne katılmak isteyen
100 öğrenci, 15 Mayıs günü ODTÜ'nün Yüzüncü Yıl girişine geldi. ODTÜ'lü öğrenciler, misafirlerini içeri
almak isterken, rektörlüğün “İçeri almayın” talimatı nedeniyle, kampüs girişinde bekleyen jandarmalar içeri
sokmadığı öğrencilere cop, biber gazı ve tazyikli su kullanarak jandarmanın müdahalesi sonucu 10 öğrenci

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEHAP mensuplarına
lis müdahale etti. İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir, emniyet müdür yardımcısının “emrimdir, kimseye

dokunmayın, kimseyi dövmeyin” şeklinde megafonla anons yapmasına rağmen; sivil polislerin gruba
saldırdığını, en az 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını, İHD yöneticilerinin de olay yerinden

14 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fatma Özbey (1977), Özge Sözer (1980), Zehra
Aydemir (1979), Kazım Yazar (1984), Bayram Deniz (1979), 12 Haziran günü Alibeyköy’de NATO ve Bush
karşıtı platform tarafından basın açıklamasına katıldıklarını, bu sırada polisler tarafından çevreleri sarılarak,
tekme ve copla dövüldüklerini belirtti.

Sincan F Tipi Cezaevi'nde, 'tecrit'i protesto etmek için kendini yakan Bekir Batur'un 24 Haziran günü
Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninden dönen gruba polis müdahale etti. Müdahalede yaralanan Cafer Uğur,
Levent Eker, Şükran Söyleme ve Ersin Kali birer gün, Gülbeyaz Karaer ise 7 günlük “işgörmez raporu” aldı.

28 Haziran günü İstanbul Okmeydanı'nda NATO zirvesini ve ABD'yi protesto etmek isteyen iki bin göstericiyle
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 26'sı polis 60 kişi yaralandı.

İstanbul Galatasaray'da 29 Haziran günü, 2 bin kişinin katıldığı NATO karşıtı iki ayrı gösteriye polis biber gazı,
göz yaşartıcı sprey ve copla müdahale etti. Olaylarda hafif şekilde yaralanan 5'i polis 50 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Karatoprak’ın kalıcı sakatlık riski de barındıran bir şekilde dizinde kırık; Münevver Tunç’un ise kafasında darba

n'da 22 Mart günü düzenlenen YÖK'ü protesto eyleminde, tartaklanarak gözaltına alınan 21 öğrenciden 10'u, polisler
hakkında, kendilerini dövdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Valiliğe gönderdiği günlük

de ise, “Görevlilerimizin tüm ikazlarına rağmen dağılmayan öğrenciler kendilerini yere attı” ifadesi yer aldı

Mersin'de 29 Mart günü, mührü sökülmüş 6 oy torbasının Merkez İlçe Seçim Kurulu'na getirilmesiyle
iddiası üzerine, alkışlı protesto eylemi yapan SHP'li 200 kişiye polis müdahale etti.

Mesut Çetin, Seyran Koluman ve DEHAP İl Gençlik

t günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Muhlis Abik (1970), 28 Mart günü yapılan yerel
seçimlerin sonuçlarını öğrenmek için Adliye Sarayına gittiğini, burada bulunan kalabalık kitleye resmi ve sivil

adan cop, kalas ve zincirlerle saldırdığını, başı da dahil olmak
üzere bedeninin üst kısmının sopa, zincir ve cop darbelerine maruz kaldığını, aynı akşam Devlet Hastanesi acil

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
gitmek için yola çıkan yaklaşık beş bin kişi; Ömerli köyü yolundaki ıssız bir noktada, panzerler ve barikatlarla

tarafından durduruldu. Hiçbir uyarıda bulunmayan güvenlik güçleri, kitleye göz yaşartıcı ve sis
bombaları ile müdahale ederken, olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılardan isimleri tespit edilenler; Serdar

, Müslüm Karak, Mehmet Tuğalan ve soyadı

5 Nisan günü, İzmir’de, Ege Üniversitesi AKM salonunda gerçekleştirilen NATO toplantısını protesto etmek
plarına yapılan polis müdahalesi sonucu

EMEP ve Özgür Parti’nin, İzmir’de 26 Nisan günü Alman Konsolosluğu önüne çelenk bırakma

üzerine Diyarbakır DÜ’den Ankara’ya gelerek Bahar Şenliği'ne katılmak isteyen
100 öğrenci, 15 Mayıs günü ODTÜ'nün Yüzüncü Yıl girişine geldi. ODTÜ'lü öğrenciler, misafirlerini içeri

rişinde bekleyen jandarmalar içeri
sokmadığı öğrencilere cop, biber gazı ve tazyikli su kullanarak jandarmanın müdahalesi sonucu 10 öğrenci

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEHAP mensuplarına
lis müdahale etti. İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir, emniyet müdür yardımcısının “emrimdir, kimseye

dokunmayın, kimseyi dövmeyin” şeklinde megafonla anons yapmasına rağmen; sivil polislerin gruba
dığını, İHD yöneticilerinin de olay yerinden

14 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fatma Özbey (1977), Özge Sözer (1980), Zehra
nü Alibeyköy’de NATO ve Bush

karşıtı platform tarafından basın açıklamasına katıldıklarını, bu sırada polisler tarafından çevreleri sarılarak,

Bekir Batur'un 24 Haziran günü
Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninden dönen gruba polis müdahale etti. Müdahalede yaralanan Cafer Uğur,
Levent Eker, Şükran Söyleme ve Ersin Kali birer gün, Gülbeyaz Karaer ise 7 günlük “işgörmez raporu” aldı.

28 Haziran günü İstanbul Okmeydanı'nda NATO zirvesini ve ABD'yi protesto etmek isteyen iki bin göstericiyle

rşıtı iki ayrı gösteriye polis biber gazı,
göz yaşartıcı sprey ve copla müdahale etti. Olaylarda hafif şekilde yaralanan 5'i polis 50 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polisle göstericeler arasında çıkan çatışmada 20 polis
memuru, 10 eylemci ve 3 gazeteci yaralandı. (2 Ağustos 2004/ Zaman) (Radikal
(Hürriyet-02.08.04)

15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye polis müdahale etti. Olayda, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucunda yaşam
beldesinde bulunan mezarına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına
katıldığını, bu esnada polisler açıklama yapmak isteyen gruba cop ve sopalar ile müdahalede bulund
saldırı esnasında arkadan kafasına aldığı darbelerden dolayı baygınlık geçirerek yere düştüğünü, bir süre baygın
kaldığını ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığını belirtti. (İHD İzmir)

1 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yı
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto
etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale e
müdahale esnasında kafasının arkasına aldığı darbeden sonucu bayılarak hastaneye kaldırıldığını, hastanede
kafasına 3 dikiş atıldığını, iki saat müşahide altında tutulduktan sonra gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

KESK'in 26 Ekim günü İzmir’de SSK'nın devrini protesto için yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan silahlı
ve bıçaklı saldırıda 7 kişi yaralandı. Olayda Tüm
sendikasına üye oldukları ileri sürülen bir grubun saldırısına

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Vedat Arık yaralandı. (İHD
İstanbul)

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 25 Ekim günü Van Valiliği'ne dilekçe veren bir grup DEHAP'lı ile
polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede iki polis memuru hafif yaralandı. (Radikal

Tunceli merkeze gitmek isteyen Van Canl
darbeden dolayı yaralandılar. (İHD Elazığ)

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Hükümet Konağı
önünde toplanan kitleye güvenlik kuvvetlerin
Fara Akbulut başından yaralandı. (İHD Mardin)

I.13.7. Kaçırma, Tehdit, Muhbirlik Teklifi
Akif İnan
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, haftalık yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan Akif İnan (23),
kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli kişiler tarafından ilçede gazete dağıtımı yapmaması için ölümle
tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendini tehdit eden kişiler ile 6 Ocak günü gazete dağıtımı için ilçeye gittiğinde
karşılaştığını belirten İnan, iki kişi tarafından durdurularak kendisine kimlik sorulduğunu, bunun üzerine
kendisinin de sözkonusu kişilerden kimlik istediğini ve “biz polisiz”
kimliğinizi bana gösterin” demesi üzerine bu kişilerin silahlarını doğrultup “al sana kimlik. Biz polisiz ve seni
öldürürüz” dediklerini, daha sonra zorla arabaya bindirilip Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
kimlik bilgileri ile birlikte bir gazetesinin alındığını ve serbest bırakıldığını ifade etti. Aynı kişilerin kendisini 7
Ocak günü de rahatsız ettiğini ifade eden İnan, yine gazete dağıtımı için gittiği ilçede, aynı kişiler tarafından
durdurularak “Biz sana demedik mi bir daha buralara gelme yoksa seni öldürürüz” şeklinde tehdit edildiğini,
sözkonusu kişilere gazetenin yasal olduğunu ve diğer illerde problemsiz dağıtıldığını söylemesine rağmen,
kendisine “Biz onu bunu bilmeyiz sen buraya gelip
edersen seni hiç acımadan öldürürüz. Deriz ki, bu terörist idi. O zaman kimse bize hesap soramaz” şeklinde
tehditler yöneltilmeye devam edildiğini, daha sonra zorla 21 AF 928 plakalı sivil bir araca bindi
küfürler edildiğini, polislerden birinin yanındakine dönüp, “en iyisi biz bunu boş bir araziye götürüp kafasına bir
kurşun sıkıp öldürelim” dediğini, götürdükleri yerde hakaret ve küfre devam ettiklerini, daha sonra kendisini
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Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polisle göstericeler arasında çıkan çatışmada 20 polis
memuru, 10 eylemci ve 3 gazeteci yaralandı. (2 Ağustos 2004/ Zaman) (Radikal-01.08.04) (Milliyet

muz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye polis müdahale etti. Olayda, 3'ü polis 7 kişi yaralandı. (Sabah

Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucunda yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık
beldesinde bulunan mezarına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına
katıldığını, bu esnada polisler açıklama yapmak isteyen gruba cop ve sopalar ile müdahalede bulund
saldırı esnasında arkadan kafasına aldığı darbelerden dolayı baygınlık geçirerek yere düştüğünü, bir süre baygın
kaldığını ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığını belirtti. (İHD İzmir)

1 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucu sonucu cezaevinde
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto
etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale e
müdahale esnasında kafasının arkasına aldığı darbeden sonucu bayılarak hastaneye kaldırıldığını, hastanede
kafasına 3 dikiş atıldığını, iki saat müşahide altında tutulduktan sonra gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

zmir’de SSK'nın devrini protesto için yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan silahlı
ve bıçaklı saldırıda 7 kişi yaralandı. Olayda Tüm-Tis üyeleri servis aracına bindiği sırada, Nakliyat
sendikasına üye oldukları ileri sürülen bir grubun saldırısına uğradı iddia edildi. (Hürriyet

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Vedat Arık yaralandı. (İHD

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 25 Ekim günü Van Valiliği'ne dilekçe veren bir grup DEHAP'lı ile
polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede iki polis memuru hafif yaralandı. (Radikal-

Tunceli merkeze gitmek isteyen Van Canlı Kalkan grubuna polislerin müdahalesi sırasında 3 kişi, aldıkları
darbeden dolayı yaralandılar. (İHD Elazığ)

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Hükümet Konağı
önünde toplanan kitleye güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sırasında İsmail Asi isimli kişinin burnu kırılırken,
Fara Akbulut başından yaralandı. (İHD Mardin)

I.13.7. Kaçırma, Tehdit, Muhbirlik Teklifi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, haftalık yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan Akif İnan (23),
kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli kişiler tarafından ilçede gazete dağıtımı yapmaması için ölümle

dini tehdit eden kişiler ile 6 Ocak günü gazete dağıtımı için ilçeye gittiğinde
karşılaştığını belirten İnan, iki kişi tarafından durdurularak kendisine kimlik sorulduğunu, bunun üzerine
kendisinin de sözkonusu kişilerden kimlik istediğini ve “biz polisiz” dediklerini; kendisinin “Siz eğer polisseniz
kimliğinizi bana gösterin” demesi üzerine bu kişilerin silahlarını doğrultup “al sana kimlik. Biz polisiz ve seni
öldürürüz” dediklerini, daha sonra zorla arabaya bindirilip Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
kimlik bilgileri ile birlikte bir gazetesinin alındığını ve serbest bırakıldığını ifade etti. Aynı kişilerin kendisini 7
Ocak günü de rahatsız ettiğini ifade eden İnan, yine gazete dağıtımı için gittiği ilçede, aynı kişiler tarafından

arak “Biz sana demedik mi bir daha buralara gelme yoksa seni öldürürüz” şeklinde tehdit edildiğini,
sözkonusu kişilere gazetenin yasal olduğunu ve diğer illerde problemsiz dağıtıldığını söylemesine rağmen,
kendisine “Biz onu bunu bilmeyiz sen buraya gelip bu gazeteyi dağıtmayacaksın ve eğer dağıtmaya devam
edersen seni hiç acımadan öldürürüz. Deriz ki, bu terörist idi. O zaman kimse bize hesap soramaz” şeklinde
tehditler yöneltilmeye devam edildiğini, daha sonra zorla 21 AF 928 plakalı sivil bir araca bindi
küfürler edildiğini, polislerden birinin yanındakine dönüp, “en iyisi biz bunu boş bir araziye götürüp kafasına bir
kurşun sıkıp öldürelim” dediğini, götürdükleri yerde hakaret ve küfre devam ettiklerini, daha sonra kendisini
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Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polisle göstericeler arasında çıkan çatışmada 20 polis

01.08.04) (Milliyet-02.08.04)

muz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
(Sabah-16.07.2004)

ını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık
beldesinde bulunan mezarına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına
katıldığını, bu esnada polisler açıklama yapmak isteyen gruba cop ve sopalar ile müdahalede bulunduğunu,
saldırı esnasında arkadan kafasına aldığı darbelerden dolayı baygınlık geçirerek yere düştüğünü, bir süre baygın

lmaz Karaçam (1978), ölüm orucu sonucu cezaevinde
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto
etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini,
müdahale esnasında kafasının arkasına aldığı darbeden sonucu bayılarak hastaneye kaldırıldığını, hastanede
kafasına 3 dikiş atıldığını, iki saat müşahide altında tutulduktan sonra gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

zmir’de SSK'nın devrini protesto için yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan silahlı
Tis üyeleri servis aracına bindiği sırada, Nakliyat-İş

uğradı iddia edildi. (Hürriyet-27.10.04)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Vedat Arık yaralandı. (İHD

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 25 Ekim günü Van Valiliği'ne dilekçe veren bir grup DEHAP'lı ile
-26.10.04)

ı Kalkan grubuna polislerin müdahalesi sırasında 3 kişi, aldıkları

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Hükümet Konağı
in müdahalesi sırasında İsmail Asi isimli kişinin burnu kırılırken,

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, haftalık yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan Akif İnan (23),
kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli kişiler tarafından ilçede gazete dağıtımı yapmaması için ölümle

dini tehdit eden kişiler ile 6 Ocak günü gazete dağıtımı için ilçeye gittiğinde
karşılaştığını belirten İnan, iki kişi tarafından durdurularak kendisine kimlik sorulduğunu, bunun üzerine

dediklerini; kendisinin “Siz eğer polisseniz
kimliğinizi bana gösterin” demesi üzerine bu kişilerin silahlarını doğrultup “al sana kimlik. Biz polisiz ve seni
öldürürüz” dediklerini, daha sonra zorla arabaya bindirilip Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü, burada
kimlik bilgileri ile birlikte bir gazetesinin alındığını ve serbest bırakıldığını ifade etti. Aynı kişilerin kendisini 7
Ocak günü de rahatsız ettiğini ifade eden İnan, yine gazete dağıtımı için gittiği ilçede, aynı kişiler tarafından

arak “Biz sana demedik mi bir daha buralara gelme yoksa seni öldürürüz” şeklinde tehdit edildiğini,
sözkonusu kişilere gazetenin yasal olduğunu ve diğer illerde problemsiz dağıtıldığını söylemesine rağmen,

bu gazeteyi dağıtmayacaksın ve eğer dağıtmaya devam
edersen seni hiç acımadan öldürürüz. Deriz ki, bu terörist idi. O zaman kimse bize hesap soramaz” şeklinde
tehditler yöneltilmeye devam edildiğini, daha sonra zorla 21 AF 928 plakalı sivil bir araca bindirildiğini ve
küfürler edildiğini, polislerden birinin yanındakine dönüp, “en iyisi biz bunu boş bir araziye götürüp kafasına bir
kurşun sıkıp öldürelim” dediğini, götürdükleri yerde hakaret ve küfre devam ettiklerini, daha sonra kendisini
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yolda Diyarbakır'a gelen bir yolcu minibüsüne bindirdiklerini ve şoföre “Bu adamı Diyarbakır merkeze kadar
arabandan indirmeyeceksin” dediklerini belirtti. (DİHA

Şenol Solum
8 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şenol Solum (1979), aynı gün İzmir’in
Üçkuyular’da anket yapmak amacıyla gittiği kahveden çıkarken, 35 Y’le başlayan son rakamını hatırlamadığı,
bir sivil aracın içindeki kişilerce durdurularak, hakarete ve tehdide maruz kaldığını beyan etti. Solum, bu
kişilerin daha sonra 35 SN 699 plakalı beyaz Toros marka bir arabaya binerek uzaklaştıklarını belirtti. (İHD
İzmir)

Kutbettin Çelik
10 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Kutbettin Çelik (1947), Hazro ilçe merkezinde
ikamet ettiğini, oğlunun baskılardan dolayı yurtd
ayından itibaren oğlundan dolayı sürekli jandarma uzman çavuşu Fatih Gültekin ve Hasan adındaki bir itirafçı
tarafından tehdit edildiğini ve kendilerine iki milyar lira para vermesi konusunda süre
bulunulduğunu belirtti. En son, 21 EF 976 plakalı beyaz renkte Toros marka bir araçla kendisine ait kırtasiye
dükkanına geldiklerini ve bu duruma DEHAP yönetim kurulu üyelerinin tanık olduklarını, bu yüzden de arbede
yaşandığını bildirdi. Bu yaşananlardan dolayı 8 Ocak günü, çalışmakta olduğu kırtasiye dükkanını telefonla
arayan bir kişinin, JİTEM’le uğraşmanın hayatının sonu olacağını ve kendine mezar yeri beğenmesi şeklinde
tehdit edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Mahmut Özbey
DEHAP Ankara Yenimahalle İlçe Örgütü üyesi Mahmut Özbey, 15 Ocak günü İHD Ankara şubesinde yaptığı
açıklamada, 13 Ocak günü parti binasından evine giderken daha önce hiç görmediği biri tarafından takip
edildiğini, evine yaklaştığı sırada takip eden kişinin kendi
Müdürlüğü’nde görevli polis olduğunu belirterek, partiye gitmemesi, hatta başka partiye üye olması, gitmekte
ısrarlıysa polis adına muhbirlik yapmasını istediğini ifade etti. Özbey, polisin kendisine, “Sana iş, para
bizimle çalış” şeklinde teklifte bulunduğunu belirtti. (Evrensel

Mahmut Adar
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Mahmut Adar, polisin parti çalışmaları
hakkında bilgi vermesi için, kendisine ajanlık tekl
için gittiği Erzin ilçesine bağlı Kızarçay köyünün çıkışında; polisler tarafından durdurulduğunu ve zorla polis
aracına bindirildiğini, kendisine; “Maddi durumunun kötü olduğunu biliyoruz. Sana
desteği veririz. Bize Dörtyol'da kırsala gidenler ile illegal faaliyetlerde bulanan kişilerin isimlerini ve parti
çalışmaları hakkında bilgi ver” denildiğini belirtti. Polislerin talebine, “Bizim herhangi bir illegal faaliyetimiz
yok. Yasal çerçevede siyasi partimizin çalışmalarını yürütüyoruz” şeklinde cevap verdiğini belirten Adar, “Daha
önce de abimle haber yolladılar, 'Rahat durmazsa kelepçe takarız' şeklinde tehdit mesajı göndermişler” dedi.
(DİHA-17.01.04)

Ulaş Yurdakul
Ulaş Yurdakul (1976), 18 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
olduğunu, 16 Ocak günü ailesinin yaşadığı Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyüne gitmek istediğini,
ancak Kozluk ilçesinde, poşu taktığı için gü
baskılara maruz kaldığını ve bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini, burada kendisi ile görüşen
yüzbaşının PKK örgütü ile ilgili sorular sorduğunu, eğer bilgi vermezse pol
daha sonra ise polis ekiplerine teslim edildiğini, buradan tekrar teslim edildiği jandarmanın kendisini bir daha
köye dönmemesi yönünde tehdit ettiklerini belirtti.

Remziye Daşlık
Remziye Daşlık (1980), 26 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Aralık ayının son haftasında,
yanında çalıştığı avukatın faturalarını yatırmak üzere bankaya giderken askerlik şubesi yakınlarında, simalarına
aşina olduğu sivil giyimli polisler tarafından tak
çağırdığını, son olarak; 29 Aralık 2003 tarihinde Diyarbakır’ın Melikahmet semtinde bulunan bir dükkanda
alışveriş yaparken, dükkan sahibinin kendisini, takip edildiği yönünde uyardığını ve yin
ayında gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını, olaya ilişkin dava açıldığını, dava kapsamında iki
polisin yargılandığını ve davanın devam ettiğini ifade etti. (İHD Diyarbakır)
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'a gelen bir yolcu minibüsüne bindirdiklerini ve şoföre “Bu adamı Diyarbakır merkeze kadar
arabandan indirmeyeceksin” dediklerini belirtti. (DİHA-08.01.04)

8 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şenol Solum (1979), aynı gün İzmir’in
Üçkuyular’da anket yapmak amacıyla gittiği kahveden çıkarken, 35 Y’le başlayan son rakamını hatırlamadığı,
bir sivil aracın içindeki kişilerce durdurularak, hakarete ve tehdide maruz kaldığını beyan etti. Solum, bu

99 plakalı beyaz Toros marka bir arabaya binerek uzaklaştıklarını belirtti. (İHD

10 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Kutbettin Çelik (1947), Hazro ilçe merkezinde
ikamet ettiğini, oğlunun baskılardan dolayı yurtdışına gidip iltica talebinde bulunduğunu, 2003 yılı Haziran
ayından itibaren oğlundan dolayı sürekli jandarma uzman çavuşu Fatih Gültekin ve Hasan adındaki bir itirafçı
tarafından tehdit edildiğini ve kendilerine iki milyar lira para vermesi konusunda süre
bulunulduğunu belirtti. En son, 21 EF 976 plakalı beyaz renkte Toros marka bir araçla kendisine ait kırtasiye
dükkanına geldiklerini ve bu duruma DEHAP yönetim kurulu üyelerinin tanık olduklarını, bu yüzden de arbede

yaşananlardan dolayı 8 Ocak günü, çalışmakta olduğu kırtasiye dükkanını telefonla
JİTEM’le uğraşmanın hayatının sonu olacağını ve kendine mezar yeri beğenmesi şeklinde

(İHD Diyarbakır)

Ankara Yenimahalle İlçe Örgütü üyesi Mahmut Özbey, 15 Ocak günü İHD Ankara şubesinde yaptığı
açıklamada, 13 Ocak günü parti binasından evine giderken daha önce hiç görmediği biri tarafından takip
edildiğini, evine yaklaştığı sırada takip eden kişinin kendisine adıyla seslendiğini, Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli polis olduğunu belirterek, partiye gitmemesi, hatta başka partiye üye olması, gitmekte
ısrarlıysa polis adına muhbirlik yapmasını istediğini ifade etti. Özbey, polisin kendisine, “Sana iş, para
bizimle çalış” şeklinde teklifte bulunduğunu belirtti. (Evrensel-16.01.04)

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Mahmut Adar, polisin parti çalışmaları
hakkında bilgi vermesi için, kendisine ajanlık teklifi yaptığını iddia etti. Adar, 15 Ocak günü parti çalışmaları
için gittiği Erzin ilçesine bağlı Kızarçay köyünün çıkışında; polisler tarafından durdurulduğunu ve zorla polis
aracına bindirildiğini, kendisine; “Maddi durumunun kötü olduğunu biliyoruz. Sana gerekli maddi ve manevi
desteği veririz. Bize Dörtyol'da kırsala gidenler ile illegal faaliyetlerde bulanan kişilerin isimlerini ve parti
çalışmaları hakkında bilgi ver” denildiğini belirtti. Polislerin talebine, “Bizim herhangi bir illegal faaliyetimiz
yok. Yasal çerçevede siyasi partimizin çalışmalarını yürütüyoruz” şeklinde cevap verdiğini belirten Adar, “Daha
önce de abimle haber yolladılar, 'Rahat durmazsa kelepçe takarız' şeklinde tehdit mesajı göndermişler” dedi.

ş Yurdakul (1976), 18 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, İstanbul’da ikamet etmekte
olduğunu, 16 Ocak günü ailesinin yaşadığı Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyüne gitmek istediğini,
ancak Kozluk ilçesinde, poşu taktığı için güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığını, gözaltı süresince psikolojik
baskılara maruz kaldığını ve bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini, burada kendisi ile görüşen
yüzbaşının PKK örgütü ile ilgili sorular sorduğunu, eğer bilgi vermezse polise teslim edileceğinin belirtildiğini,
daha sonra ise polis ekiplerine teslim edildiğini, buradan tekrar teslim edildiği jandarmanın kendisini bir daha
köye dönmemesi yönünde tehdit ettiklerini belirtti. (İHD Diyarbakır)

1980), 26 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Aralık ayının son haftasında,
yanında çalıştığı avukatın faturalarını yatırmak üzere bankaya giderken askerlik şubesi yakınlarında, simalarına
aşina olduğu sivil giyimli polisler tarafından takip edildiğini, minibüste bulunan polislerden birinin kendisini
çağırdığını, son olarak; 29 Aralık 2003 tarihinde Diyarbakır’ın Melikahmet semtinde bulunan bir dükkanda
alışveriş yaparken, dükkan sahibinin kendisini, takip edildiği yönünde uyardığını ve yin
ayında gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını, olaya ilişkin dava açıldığını, dava kapsamında iki
polisin yargılandığını ve davanın devam ettiğini ifade etti. (İHD Diyarbakır)
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'a gelen bir yolcu minibüsüne bindirdiklerini ve şoföre “Bu adamı Diyarbakır merkeze kadar

8 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Şenol Solum (1979), aynı gün İzmir’in Buca ilçesi
Üçkuyular’da anket yapmak amacıyla gittiği kahveden çıkarken, 35 Y’le başlayan son rakamını hatırlamadığı,
bir sivil aracın içindeki kişilerce durdurularak, hakarete ve tehdide maruz kaldığını beyan etti. Solum, bu

99 plakalı beyaz Toros marka bir arabaya binerek uzaklaştıklarını belirtti. (İHD

10 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Kutbettin Çelik (1947), Hazro ilçe merkezinde
ışına gidip iltica talebinde bulunduğunu, 2003 yılı Haziran

ayından itibaren oğlundan dolayı sürekli jandarma uzman çavuşu Fatih Gültekin ve Hasan adındaki bir itirafçı
tarafından tehdit edildiğini ve kendilerine iki milyar lira para vermesi konusunda sürekli uyarılarda
bulunulduğunu belirtti. En son, 21 EF 976 plakalı beyaz renkte Toros marka bir araçla kendisine ait kırtasiye
dükkanına geldiklerini ve bu duruma DEHAP yönetim kurulu üyelerinin tanık olduklarını, bu yüzden de arbede

yaşananlardan dolayı 8 Ocak günü, çalışmakta olduğu kırtasiye dükkanını telefonla
JİTEM’le uğraşmanın hayatının sonu olacağını ve kendine mezar yeri beğenmesi şeklinde

Ankara Yenimahalle İlçe Örgütü üyesi Mahmut Özbey, 15 Ocak günü İHD Ankara şubesinde yaptığı
açıklamada, 13 Ocak günü parti binasından evine giderken daha önce hiç görmediği biri tarafından takip

sine adıyla seslendiğini, Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli polis olduğunu belirterek, partiye gitmemesi, hatta başka partiye üye olması, gitmekte
ısrarlıysa polis adına muhbirlik yapmasını istediğini ifade etti. Özbey, polisin kendisine, “Sana iş, para veririz,

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde DEHAP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Mahmut Adar, polisin parti çalışmaları
ifi yaptığını iddia etti. Adar, 15 Ocak günü parti çalışmaları

için gittiği Erzin ilçesine bağlı Kızarçay köyünün çıkışında; polisler tarafından durdurulduğunu ve zorla polis
gerekli maddi ve manevi

desteği veririz. Bize Dörtyol'da kırsala gidenler ile illegal faaliyetlerde bulanan kişilerin isimlerini ve parti
çalışmaları hakkında bilgi ver” denildiğini belirtti. Polislerin talebine, “Bizim herhangi bir illegal faaliyetimiz
yok. Yasal çerçevede siyasi partimizin çalışmalarını yürütüyoruz” şeklinde cevap verdiğini belirten Adar, “Daha
önce de abimle haber yolladılar, 'Rahat durmazsa kelepçe takarız' şeklinde tehdit mesajı göndermişler” dedi.

İstanbul’da ikamet etmekte
olduğunu, 16 Ocak günü ailesinin yaşadığı Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyüne gitmek istediğini,

venlik kuvvetlerince gözaltına alındığını, gözaltı süresince psikolojik
baskılara maruz kaldığını ve bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini, burada kendisi ile görüşen

ise teslim edileceğinin belirtildiğini,
daha sonra ise polis ekiplerine teslim edildiğini, buradan tekrar teslim edildiği jandarmanın kendisini bir daha

1980), 26 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Aralık ayının son haftasında,
yanında çalıştığı avukatın faturalarını yatırmak üzere bankaya giderken askerlik şubesi yakınlarında, simalarına

ip edildiğini, minibüste bulunan polislerden birinin kendisini
çağırdığını, son olarak; 29 Aralık 2003 tarihinde Diyarbakır’ın Melikahmet semtinde bulunan bir dükkanda
alışveriş yaparken, dükkan sahibinin kendisini, takip edildiği yönünde uyardığını ve yine 2002 yılının Şubat
ayında gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını, olaya ilişkin dava açıldığını, dava kapsamında iki
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Cahit Demir
DEHAP Batman İl Örgütü'nün Türkiy
basın açıklamasına katıldıktan sonra evine giderken, 2 sivil polis tarafından gözaltına alınan DEHAP Gençlik
Kolları üyesi Cahit Demir (18), polislerin kendisine ajanlık teklif ettiğin
yardımcı olmam ve DEHAP'tan ayrılmam karşılığında bana ev, maaş ve iş teklifinde bulundular” dedi. Demir,
polislerin kendisine “Seni iyi tanıyoruz. DEHAP'a neden gidiyorsun? Seni orada harcarlar. Bu yolun sonu yok.
Gel bize katıl sana ev, araba, iş verelim hayatını yaşa, işini de yap” denildiğini belirtti. Demir, Batman
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, sivil polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. (DİHA

Amil Kirman
Ankara Ulus Vergi Dairesi Müdürlü
yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından; “Ayağını denk al, hareketlerini kontrol et”
denilerek tehdit edildiğini belirtti. (Evrensel

Mehmet Faik Yiğit (1975)
Mehmet Faik Yiğit, 4 Şubat günü İzmir İrfan Nadi İlköğretim Okulu önünde, kırmızı bir Reno Tekx arabaya,
polis olduğunu söyleyen kişilerce zorla bindirilerek gözlerinin bağlandığını ve ormanlık bir alana götürülerek
sorgulandığını belirtti. Yurtdışındaki abisi Sadrettin Yiğit hakkında sorular sorulduğunu, abisinin adresi ve
telefon numarasının istendiğini belirterek, gerekli bilgileri vermediği ve Buca DEHAP İlçe Örgütüne gittiği
takdirde öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

Naif Aynaz
DEHAP'ın Batman merkeze bağlı Balpınar (Giresira) beldesi belediye başkan aday adayı Naif Aynaz, 8 Şubat
günü gözaltına alınarak götürüldüğü Jandarma Komutanlığı'nda bulunan bir başçavuş tarafından tehdit edildiğini
belirterek, “Beni Ahmet Başçavuş denilen bir yetkilinin yanına götürdüler. Başçavuş bana, geçtiğimiz günlerde
DEHAP'lı yöneticilerle birlikte aday adaylarının tanıtıldığı toplantıyı kastederek, 'Kahvehanede PKK'liler ile
toplantı yaptığınızı biliyoruz, sen de teröristsin. Bundan son
köyleri arasındaki 60 kilometrelik alanda sıkılacak tek bir kurşundan sen sorumlusun. Askerlerimin tırnağından
akacak tek damla kan için seni sorumlu biliyoruz' dediler. Hiçbir suçum ve sabıkam olmamasına
suçlamalara maruz kalmam beni şaşırttı” dedi. (DİHA

Faruk Atlı
YÖDER Başkanı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Faruk Atlı (1984), 12 Şubat günü İHD Van şubesine
yazılı başvurusunda, 10 Şubat günü okulun merkezi kafeteryasında ark
kampus içinde hem de farklı yerlerde rastladığı Kerem adında kişinin yanına gelerek ,“Ben istihbarattanım biraz
konuşabilir miyiz” dediğini, kabul etmesi üzerine kafeteryadan çıkınca Fiat Siena marka bir arabanın yanla
geldiğini, arabada bulunan kişinin de istihbarattan olduğunu ve adının Mete olduğunu söylediğini, sahile
gittiklerinde Mete denen kişinin kendisine bazı yapılanmalardan haberdar olduğunu söylediğini, bunu reddetmesi
ve kendisinin tüzel bir kişiliğinin olduğunu, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiğini söyleyerek gitmesi gerektiğini
söylemesi üzerine Mete denilen kişinin Mart ve Nisan aylarında gelişecek eylemlerden ve bu eylemlere
öğrencilerin katılacağı yönünde bilgisi olduğunu söyleyip, öğrencilerin b
istemediklerini belirterek, o zaman gelişecek şeylerden haberdar olmak istediğini, eğer kendilerine daha önceden
olacakları söylerse kimsenin zarar görmeyeceğini belirttiğini, kendisinin YÖDER’in başkanı olduğunu
belirttiğini, ayrılmak üzereyken bu konuşmadan kimsenin haberinin olmamasını söylemesi üzerine kendisi de
basına ve gerekli yerlere başvuracağını söylediğini, bunu yaparsa çok kötü olacağını ve kendisine zarar geleceği
yönünde tehdit edildiğini, bir gün sonra aynı şahsın k
reddetmesi üzerine, basına bildirirse kötü olacağı yönünde tekrar tehdit edildiğini belirtti.(İHD

Murat Ergün (1986)
Murat Ergün, 13 Şubat günü İzmir’in Buca ilçesi Kuruçeşme semtinde 35 CAS..... p
otomobil içinde bulunan ve daha önce hiç görmediği dört kişi tarafından takip edildiğini, tenha bir yerde
yolunun kesildiğini ve arabanın arka kapısından inen bir kişi tarafından durdurulduğunu, bu kişinin kendisini
polis olarak tanıttığını ve gözaltına alınacağını ifade ettiğini, bu şekilde gözaltına alınmasının yasadışı olduğunu,
hiçbir şekilde arabaya binmeyeceğini söylemesi üzerine şiddet kullanarak zorla arabaya bindirilmeye
çalışıldığını, aracın içinde bulunan bir başka polis
esnada olayı fark eden bir gencin müdahalesi sonucu kurtulduğunu ifade etti. (İHD İzmir) (DİHA
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DEHAP Batman İl Örgütü'nün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerine destek amacıyla yaptığı
basın açıklamasına katıldıktan sonra evine giderken, 2 sivil polis tarafından gözaltına alınan DEHAP Gençlik
Kolları üyesi Cahit Demir (18), polislerin kendisine ajanlık teklif ettiğini ileri sürdü. Demir, “Polisler, onlara
yardımcı olmam ve DEHAP'tan ayrılmam karşılığında bana ev, maaş ve iş teklifinde bulundular” dedi. Demir,
polislerin kendisine “Seni iyi tanıyoruz. DEHAP'a neden gidiyorsun? Seni orada harcarlar. Bu yolun sonu yok.

el bize katıl sana ev, araba, iş verelim hayatını yaşa, işini de yap” denildiğini belirtti. Demir, Batman
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, sivil polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. (DİHA

Ankara Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü işyeri temsilcisi Amil Kirman, 3 Şubat günü, Ulus’ta İş Bankası önünde,
yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından; “Ayağını denk al, hareketlerini kontrol et”
denilerek tehdit edildiğini belirtti. (Evrensel-17.02.04)

Mehmet Faik Yiğit, 4 Şubat günü İzmir İrfan Nadi İlköğretim Okulu önünde, kırmızı bir Reno Tekx arabaya,
polis olduğunu söyleyen kişilerce zorla bindirilerek gözlerinin bağlandığını ve ormanlık bir alana götürülerek

rtdışındaki abisi Sadrettin Yiğit hakkında sorular sorulduğunu, abisinin adresi ve
telefon numarasının istendiğini belirterek, gerekli bilgileri vermediği ve Buca DEHAP İlçe Örgütüne gittiği
takdirde öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti. (İHD İzmir)

DEHAP'ın Batman merkeze bağlı Balpınar (Giresira) beldesi belediye başkan aday adayı Naif Aynaz, 8 Şubat
günü gözaltına alınarak götürüldüğü Jandarma Komutanlığı'nda bulunan bir başçavuş tarafından tehdit edildiğini

çavuş denilen bir yetkilinin yanına götürdüler. Başçavuş bana, geçtiğimiz günlerde
DEHAP'lı yöneticilerle birlikte aday adaylarının tanıtıldığı toplantıyı kastederek, 'Kahvehanede PKK'liler ile
toplantı yaptığınızı biliyoruz, sen de teröristsin. Bundan sonra sana yaklaşımımız böyle olacak. Sinan ve Suçeken
köyleri arasındaki 60 kilometrelik alanda sıkılacak tek bir kurşundan sen sorumlusun. Askerlerimin tırnağından
akacak tek damla kan için seni sorumlu biliyoruz' dediler. Hiçbir suçum ve sabıkam olmamasına
suçlamalara maruz kalmam beni şaşırttı” dedi. (DİHA-09.02.04.)

YÖDER Başkanı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Faruk Atlı (1984), 12 Şubat günü İHD Van şubesine
yazılı başvurusunda, 10 Şubat günü okulun merkezi kafeteryasında arkadaşlarla otururken daha önce de hem
kampus içinde hem de farklı yerlerde rastladığı Kerem adında kişinin yanına gelerek ,“Ben istihbarattanım biraz
konuşabilir miyiz” dediğini, kabul etmesi üzerine kafeteryadan çıkınca Fiat Siena marka bir arabanın yanla
geldiğini, arabada bulunan kişinin de istihbarattan olduğunu ve adının Mete olduğunu söylediğini, sahile
gittiklerinde Mete denen kişinin kendisine bazı yapılanmalardan haberdar olduğunu söylediğini, bunu reddetmesi

olduğunu, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiğini söyleyerek gitmesi gerektiğini
söylemesi üzerine Mete denilen kişinin Mart ve Nisan aylarında gelişecek eylemlerden ve bu eylemlere
öğrencilerin katılacağı yönünde bilgisi olduğunu söyleyip, öğrencilerin bu süreçte zarar görmesini
istemediklerini belirterek, o zaman gelişecek şeylerden haberdar olmak istediğini, eğer kendilerine daha önceden
olacakları söylerse kimsenin zarar görmeyeceğini belirttiğini, kendisinin YÖDER’in başkanı olduğunu

ılmak üzereyken bu konuşmadan kimsenin haberinin olmamasını söylemesi üzerine kendisi de
basına ve gerekli yerlere başvuracağını söylediğini, bunu yaparsa çok kötü olacağını ve kendisine zarar geleceği
yönünde tehdit edildiğini, bir gün sonra aynı şahsın kendisini telefonla arayarak görüşme talep ettiğini,
reddetmesi üzerine, basına bildirirse kötü olacağı yönünde tekrar tehdit edildiğini belirtti.(İHD

Murat Ergün, 13 Şubat günü İzmir’in Buca ilçesi Kuruçeşme semtinde 35 CAS..... p
otomobil içinde bulunan ve daha önce hiç görmediği dört kişi tarafından takip edildiğini, tenha bir yerde
yolunun kesildiğini ve arabanın arka kapısından inen bir kişi tarafından durdurulduğunu, bu kişinin kendisini

ıttığını ve gözaltına alınacağını ifade ettiğini, bu şekilde gözaltına alınmasının yasadışı olduğunu,
hiçbir şekilde arabaya binmeyeceğini söylemesi üzerine şiddet kullanarak zorla arabaya bindirilmeye
çalışıldığını, aracın içinde bulunan bir başka polisin yakasından tutarak, arabanın içine çekmeye çalıştığını, bu
esnada olayı fark eden bir gencin müdahalesi sonucu kurtulduğunu ifade etti. (İHD İzmir) (DİHA
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e Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerine destek amacıyla yaptığı
basın açıklamasına katıldıktan sonra evine giderken, 2 sivil polis tarafından gözaltına alınan DEHAP Gençlik

i ileri sürdü. Demir, “Polisler, onlara
yardımcı olmam ve DEHAP'tan ayrılmam karşılığında bana ev, maaş ve iş teklifinde bulundular” dedi. Demir,
polislerin kendisine “Seni iyi tanıyoruz. DEHAP'a neden gidiyorsun? Seni orada harcarlar. Bu yolun sonu yok.

el bize katıl sana ev, araba, iş verelim hayatını yaşa, işini de yap” denildiğini belirtti. Demir, Batman
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, sivil polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. (DİHA-14.01.04)

ğü işyeri temsilcisi Amil Kirman, 3 Şubat günü, Ulus’ta İş Bankası önünde,
yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından; “Ayağını denk al, hareketlerini kontrol et”

Mehmet Faik Yiğit, 4 Şubat günü İzmir İrfan Nadi İlköğretim Okulu önünde, kırmızı bir Reno Tekx arabaya,
polis olduğunu söyleyen kişilerce zorla bindirilerek gözlerinin bağlandığını ve ormanlık bir alana götürülerek

rtdışındaki abisi Sadrettin Yiğit hakkında sorular sorulduğunu, abisinin adresi ve
telefon numarasının istendiğini belirterek, gerekli bilgileri vermediği ve Buca DEHAP İlçe Örgütüne gittiği

DEHAP'ın Batman merkeze bağlı Balpınar (Giresira) beldesi belediye başkan aday adayı Naif Aynaz, 8 Şubat
günü gözaltına alınarak götürüldüğü Jandarma Komutanlığı'nda bulunan bir başçavuş tarafından tehdit edildiğini

çavuş denilen bir yetkilinin yanına götürdüler. Başçavuş bana, geçtiğimiz günlerde
DEHAP'lı yöneticilerle birlikte aday adaylarının tanıtıldığı toplantıyı kastederek, 'Kahvehanede PKK'liler ile

ra sana yaklaşımımız böyle olacak. Sinan ve Suçeken
köyleri arasındaki 60 kilometrelik alanda sıkılacak tek bir kurşundan sen sorumlusun. Askerlerimin tırnağından
akacak tek damla kan için seni sorumlu biliyoruz' dediler. Hiçbir suçum ve sabıkam olmamasına rağmen bu

YÖDER Başkanı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Faruk Atlı (1984), 12 Şubat günü İHD Van şubesine
adaşlarla otururken daha önce de hem

kampus içinde hem de farklı yerlerde rastladığı Kerem adında kişinin yanına gelerek ,“Ben istihbarattanım biraz
konuşabilir miyiz” dediğini, kabul etmesi üzerine kafeteryadan çıkınca Fiat Siena marka bir arabanın yanlarına
geldiğini, arabada bulunan kişinin de istihbarattan olduğunu ve adının Mete olduğunu söylediğini, sahile
gittiklerinde Mete denen kişinin kendisine bazı yapılanmalardan haberdar olduğunu söylediğini, bunu reddetmesi

olduğunu, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiğini söyleyerek gitmesi gerektiğini
söylemesi üzerine Mete denilen kişinin Mart ve Nisan aylarında gelişecek eylemlerden ve bu eylemlere

u süreçte zarar görmesini
istemediklerini belirterek, o zaman gelişecek şeylerden haberdar olmak istediğini, eğer kendilerine daha önceden
olacakları söylerse kimsenin zarar görmeyeceğini belirttiğini, kendisinin YÖDER’in başkanı olduğunu

ılmak üzereyken bu konuşmadan kimsenin haberinin olmamasını söylemesi üzerine kendisi de
basına ve gerekli yerlere başvuracağını söylediğini, bunu yaparsa çok kötü olacağını ve kendisine zarar geleceği

endisini telefonla arayarak görüşme talep ettiğini,
reddetmesi üzerine, basına bildirirse kötü olacağı yönünde tekrar tehdit edildiğini belirtti.(İHD-Van)

Murat Ergün, 13 Şubat günü İzmir’in Buca ilçesi Kuruçeşme semtinde 35 CAS..... plakalı Toros marka
otomobil içinde bulunan ve daha önce hiç görmediği dört kişi tarafından takip edildiğini, tenha bir yerde
yolunun kesildiğini ve arabanın arka kapısından inen bir kişi tarafından durdurulduğunu, bu kişinin kendisini

ıttığını ve gözaltına alınacağını ifade ettiğini, bu şekilde gözaltına alınmasının yasadışı olduğunu,
hiçbir şekilde arabaya binmeyeceğini söylemesi üzerine şiddet kullanarak zorla arabaya bindirilmeye

in yakasından tutarak, arabanın içine çekmeye çalıştığını, bu
esnada olayı fark eden bir gencin müdahalesi sonucu kurtulduğunu ifade etti. (İHD İzmir) (DİHA-01.03.04)
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Burhanettin Ateş (1981)
19 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan
semtinde yolda yürürken, boyunlarına kefiye saran sivil giyimli iki kişi tarafından durdurularak kimliğinin
sorulduğunu, kimliklerini göstererek polis olduklarını belirten bu kişilerin bu civarda bir olayın geliştiği
konuda bilgisinin olup olmadığını sorduklarını, bilmediğini söylemesi üzerine adresini ve telefon numarasını
aldıktan sonra kendisini bıraktıklarını, 1,5
Karakolu’na götürdüklerini, kendisi ile Kürtçe konuşarak anadilinin ne olduğunun sorulduğunu, bilmediğini,
annesine sormaları gerektiğini söylemesi üzerine tokat attıklarını belirtti. Ateş, polislerin kendisine Dicle Fırat
Kültür Merkezi’ne gittiğini gördüklerini söyleyerek, or
vermesini istediklerini, kabul ederse iyi bir hayat yaşayacağı, eğer etmezse kötü olacağı yönünde tehdit
edildiğini, reddetmesi üzerine, kendisine küfür ve hakaretlerde bulunulduğunu, yaklaşık dört saat bu
tutulduktan sonra araba ile Balıkçılarbaşı semtine bırakıldığını belirtti.

Bülent Kızılay (1974)
2 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Kızılay, Kumburgaz’daki evinde, Selimpaşa
jandarması ve İstanbul Gasp bürosu
edildiğini, kendisine ait olan 34.SAW 57 plakalı aracına haksız bir şekilde el konulduğunu, avukat çağırmasına
izin verilmediğini, dört gün boyunca doktora çıkarılmadığını, haksız yere
suçlandığını belirtti.

Erdem Eraslan
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcılığı yapan Erdem Eraslan, 6 Mart günü
evine giderken Suruç caddesi üzerinde, kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi
Polislerin, dağıtımı bırakmaması durumunda gözaltına alacakları yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen
Erarslan, “Bana 'Bu gazeteyi dağıtmaya devam edersen seni gözaltına alırız' dediler” ifadesinde bulundu.
(DİHA-07.03.04)

Şerif Sevim
Şerif Sevim,6 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 3 Mart günü İzmir
çalışan babasının yanına giden iki sivil polisin, “oğlunun yasadışı işlere karıştığı, ESP’ye gitmeye devam ettiği
takdirde gözaltına alacakları” tehdidinde bulunduklarını iddia etti. (İHD İzmir)

Şengül Yıldırım Çapartaş (1967)
Şengül Yıldırım Çapartaş, 6 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, ESP’nin Menemen’de seçim
çalışmalarını yaptığı sırada, sivil polislerin çalışma ark
İzmir)

Haydar Tekin
DEHAP Batman eski il başkanı Haydar Tekin 11 Mart günü Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Şérşér köyünde
seçim çalışmaları yürütürken,Yolağzı köyünün korucubaşı ,MHP İl Genel Mecli
bilinmeyen Gökhan isimli JİTEM mensubu tarafından kameraya çekildiğini, buna karşı çıktığını ve durumu
jandarmaya bildireceğini söylediğini, ancak JİTEM üyesinin istediği yere şikayet edebileceği yönünde, kendisini
tehdit ettiğini belirtti. Kendi söylemediği halde JİTEM mensubunun “Atatürk’e ve Cumhuriyete hakaret
edemezsin” diye bağırdığını, bunun üzerine gözaltına alındığını, jandarma gözetiminde ifade verdiği Savcılık
tarafından tutuklandığını, 5 gün cezaevinde kaldığını, 3 m
Tekin, söz konusu olayda, haksızlığa uğradığını beyan etti. (İHD Diyarbakır)

Mehmet Ali Ünvercan (1984)
11 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Ali Ünvercan, 8 Mart
alındığını, götürüldüğü TEM Şubesi’nde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, kendisine 500 milyon lira para
karşılığında ajanlık teklif edildiğini belirtti.

Medeni Kaymaz (1942)
17 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Medeni Kayma
olduklarını söyleyen 3 sivil polisin eve gelerek, Uşak Cezaevinden tahliye olan kızı Sadiye’nin DEHAP’a
gitmemesini ve ayda bir Emniyete gidip imza vermesini istediklerini, aksi takdirde kızının tekrar cezaevine
girebileceğini söyleyerek tehdit ettiklerini beyan etti. (İHD İzmir)
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19 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Burhanettin Ateş, 16 Şubat günü Balıkçılarbaşı
semtinde yolda yürürken, boyunlarına kefiye saran sivil giyimli iki kişi tarafından durdurularak kimliğinin
sorulduğunu, kimliklerini göstererek polis olduklarını belirten bu kişilerin bu civarda bir olayın geliştiği
konuda bilgisinin olup olmadığını sorduklarını, bilmediğini söylemesi üzerine adresini ve telefon numarasını
aldıktan sonra kendisini bıraktıklarını, 1,5-2 saat sonra eve bir polis ekibinin gelerek kendisini aldığını ve Çarşı

ini, kendisi ile Kürtçe konuşarak anadilinin ne olduğunun sorulduğunu, bilmediğini,
annesine sormaları gerektiğini söylemesi üzerine tokat attıklarını belirtti. Ateş, polislerin kendisine Dicle Fırat
Kültür Merkezi’ne gittiğini gördüklerini söyleyerek, orada neler olup bittiği konusunda kendilerine bilgi
vermesini istediklerini, kabul ederse iyi bir hayat yaşayacağı, eğer etmezse kötü olacağı yönünde tehdit
edildiğini, reddetmesi üzerine, kendisine küfür ve hakaretlerde bulunulduğunu, yaklaşık dört saat bu
tutulduktan sonra araba ile Balıkçılarbaşı semtine bırakıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

2 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Kızılay, Kumburgaz’daki evinde, Selimpaşa
jandarması ve İstanbul Gasp bürosu tarafından gözaltına alındığını, ağzına silah dayayarak ölümle tehdit
edildiğini, kendisine ait olan 34.SAW 57 plakalı aracına haksız bir şekilde el konulduğunu, avukat çağırmasına
izin verilmediğini, dört gün boyunca doktora çıkarılmadığını, haksız yere ” gasp ve çete üyesi olmakla”

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcılığı yapan Erdem Eraslan, 6 Mart günü
evine giderken Suruç caddesi üzerinde, kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Polislerin, dağıtımı bırakmaması durumunda gözaltına alacakları yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen
Erarslan, “Bana 'Bu gazeteyi dağıtmaya devam edersen seni gözaltına alırız' dediler” ifadesinde bulundu.

Şerif Sevim,6 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 3 Mart günü İzmir-Menemen dolmuş hattında
çalışan babasının yanına giden iki sivil polisin, “oğlunun yasadışı işlere karıştığı, ESP’ye gitmeye devam ettiği

a alacakları” tehdidinde bulunduklarını iddia etti. (İHD İzmir)

Şengül Yıldırım Çapartaş, 6 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, ESP’nin Menemen’de seçim
çalışmalarını yaptığı sırada, sivil polislerin çalışma arkadaşlarına sözlü tacizde bulunduklarını ifade etti. (İHD

DEHAP Batman eski il başkanı Haydar Tekin 11 Mart günü Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Şérşér köyünde
seçim çalışmaları yürütürken,Yolağzı köyünün korucubaşı ,MHP İl Genel Meclis üyesi Sabri Gök ile soyadı
bilinmeyen Gökhan isimli JİTEM mensubu tarafından kameraya çekildiğini, buna karşı çıktığını ve durumu
jandarmaya bildireceğini söylediğini, ancak JİTEM üyesinin istediği yere şikayet edebileceği yönünde, kendisini

ini belirtti. Kendi söylemediği halde JİTEM mensubunun “Atatürk’e ve Cumhuriyete hakaret
edemezsin” diye bağırdığını, bunun üzerine gözaltına alındığını, jandarma gözetiminde ifade verdiği Savcılık
tarafından tutuklandığını, 5 gün cezaevinde kaldığını, 3 milyar lira kefalet ödeyerek serbest bırakıldığını belirten
Tekin, söz konusu olayda, haksızlığa uğradığını beyan etti. (İHD Diyarbakır)

11 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Ali Ünvercan, 8 Mart
alındığını, götürüldüğü TEM Şubesi’nde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, kendisine 500 milyon lira para
karşılığında ajanlık teklif edildiğini belirtti.

17 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Medeni Kaymaz, 12 Mart günü TEM şubesi’nden
olduklarını söyleyen 3 sivil polisin eve gelerek, Uşak Cezaevinden tahliye olan kızı Sadiye’nin DEHAP’a
gitmemesini ve ayda bir Emniyete gidip imza vermesini istediklerini, aksi takdirde kızının tekrar cezaevine

ni söyleyerek tehdit ettiklerini beyan etti. (İHD İzmir)
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16 Şubat günü Balıkçılarbaşı
semtinde yolda yürürken, boyunlarına kefiye saran sivil giyimli iki kişi tarafından durdurularak kimliğinin
sorulduğunu, kimliklerini göstererek polis olduklarını belirten bu kişilerin bu civarda bir olayın geliştiğini, bu
konuda bilgisinin olup olmadığını sorduklarını, bilmediğini söylemesi üzerine adresini ve telefon numarasını

2 saat sonra eve bir polis ekibinin gelerek kendisini aldığını ve Çarşı
ini, kendisi ile Kürtçe konuşarak anadilinin ne olduğunun sorulduğunu, bilmediğini,

annesine sormaları gerektiğini söylemesi üzerine tokat attıklarını belirtti. Ateş, polislerin kendisine Dicle Fırat
ada neler olup bittiği konusunda kendilerine bilgi

vermesini istediklerini, kabul ederse iyi bir hayat yaşayacağı, eğer etmezse kötü olacağı yönünde tehdit
edildiğini, reddetmesi üzerine, kendisine küfür ve hakaretlerde bulunulduğunu, yaklaşık dört saat burada

2 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bülent Kızılay, Kumburgaz’daki evinde, Selimpaşa
tarafından gözaltına alındığını, ağzına silah dayayarak ölümle tehdit

edildiğini, kendisine ait olan 34.SAW 57 plakalı aracına haksız bir şekilde el konulduğunu, avukat çağırmasına
” gasp ve çete üyesi olmakla”

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcılığı yapan Erdem Eraslan, 6 Mart günü
tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Polislerin, dağıtımı bırakmaması durumunda gözaltına alacakları yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen
Erarslan, “Bana 'Bu gazeteyi dağıtmaya devam edersen seni gözaltına alırız' dediler” ifadesinde bulundu.

Menemen dolmuş hattında
çalışan babasının yanına giden iki sivil polisin, “oğlunun yasadışı işlere karıştığı, ESP’ye gitmeye devam ettiği

Şengül Yıldırım Çapartaş, 6 Mart günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, ESP’nin Menemen’de seçim
adaşlarına sözlü tacizde bulunduklarını ifade etti. (İHD

DEHAP Batman eski il başkanı Haydar Tekin 11 Mart günü Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Şérşér köyünde
s üyesi Sabri Gök ile soyadı

bilinmeyen Gökhan isimli JİTEM mensubu tarafından kameraya çekildiğini, buna karşı çıktığını ve durumu
jandarmaya bildireceğini söylediğini, ancak JİTEM üyesinin istediği yere şikayet edebileceği yönünde, kendisini

ini belirtti. Kendi söylemediği halde JİTEM mensubunun “Atatürk’e ve Cumhuriyete hakaret
edemezsin” diye bağırdığını, bunun üzerine gözaltına alındığını, jandarma gözetiminde ifade verdiği Savcılık

ilyar lira kefalet ödeyerek serbest bırakıldığını belirten

11 Mart günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Ali Ünvercan, 8 Mart günü gözaltına
alındığını, götürüldüğü TEM Şubesi’nde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, kendisine 500 milyon lira para

z, 12 Mart günü TEM şubesi’nden
olduklarını söyleyen 3 sivil polisin eve gelerek, Uşak Cezaevinden tahliye olan kızı Sadiye’nin DEHAP’a
gitmemesini ve ayda bir Emniyete gidip imza vermesini istediklerini, aksi takdirde kızının tekrar cezaevine
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19 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda C.B, 22 Ekim 2003 tarihinde 6 arkadaşı ile birlikte
Diyarbakır merkezde, “kırsala gittikleri” gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, 3 gün
Savcılığa çıkarılan 3 arkadaşının tutuklandığını ve 2 ay cezaevinde kaldıklarını, cezaevinden çıktıktan sonra
kendisine ve arkadaşlarına cep telefonlarından sürekli gizli numara ile cevapsız çağrılar gelmeye başladığını, son
olarak 15 Mart günü kendisini gizli numaradan arayan birisinin, “seninle işim var, görüşmemiz gerekiyor,
Saraykapı Karakolu’nda başçavuş Kemal ile görüşeceksin” dediğini, kabul etmemesi üzerine, “gelmezsen biz
seni getirmeyi biliriz.” diyerek tehdit ettiğin

Ayhan Bakar
Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra polis kontrol noktasında adres ve kimlik bilgileri
alınan Ayhan Bakar, akşam DEHAP İl binasının önünde, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından z
bir otomobile bindirilerek, eski mezarlığın yanına götürüldüğünü, kendisine işbirliği yapmak için para teklif
edildiğini, reddetmesi üzerine ölümle tehdit edildiğini belirtti. (Kaynak İHD Adıyaman Şubesi)

Nedim Kayar (1981) ve Abdulhayat Kayar (1966)
Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
köyünde çiftçilik yaptıklarını, dedeleri adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül
ayında tarlalarını sürüp tohum attıklarını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in, yanına
gelerek tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, bunun üzerine tarlanın tapulu bir şekilde kendilerine ait
olduğunu, istiyorsa dava açabileceğini belirttiklerini, ekimden bir
yaptıkları incelemeden sonra sorunun mahkeme tarafından çözülebileceğini söyleyerek ayrıldığını, 2 gün sonra 7
traktör 3 taksi ile 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şü
tarafından araçların kontrol edilmesini istediklerini, karakolun taleplerini kabul etmediğini, tohum ektiği tarlanın
Mermer Jandarma Karakolu kontrolünde tekrar sürüldüğünü, daha sonra gittikleri karakolda uzman çavuş Adem
tarafından tehdit edildiklerini, karakolda ifadelerinin alınırken beyanlarının zapta geçmediğini, karakol komutanı
tarafından, verdikleri ifadeler nedeniyle sürekli küfür ve hakarete maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini,
okuma-yazma bilmedikleri halde kendilerini

50 köylü
Batman'ın Gercüş ilçesinde 8 Mart günü meydana gelen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan mayın patlaması
sonrasında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, Jandarma Tabur Komutanlığı'na ça
dayak, tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını iddia etti.
köylerinde oturan 30 kişi, 17 Mart günü Tabur Komutanlığı'na çağrıldı. Sivil giyimli kişilere ifade veren
köylülerden 24'ü serbest bırakılırken, 6'sı da gece saatlerine kadar bekletildi. 18 Mart günü de 20 kişi aynı
şekilde ifade verdi. Köylüler, ifade vermeleri sırasında askerlerin kendilerini tehdit ettiklerini belirterek, “Tabur
Komutanlığı tarafından çağrılanların çoğu
giren ya da DEHAP'a yakınlığı ile bilinen kişiler. Belirli aralıklarla tabura çağırıyorlar. Her gün ayrı ayrı
köylerden birkaç kişi çağrılıyor. 'Mayını kim koydu?' diye soruyorlar. Biz bilm
dayak atarak, 'O zaman bunlar gökten mi indi? Siz bakmazsanız kim bakacak bunlara? Nerden yiyecek
alacaklar? Nasıl yaşıyorlar?' diyorlar. 'Kesinlikle siz barındırıyorsunuz. Ya söylersiniz ya da sizi rahat
bırakmayacağız' diye tehdit ediyorlar” dediler. Gercüş Jandarma Tabur Komutanlığı yetkilileri ise, köylülerin
gözaltına alınmadığını, sadece ifadelerine başvurulduğunu ifade ettiler.

Şerzat Yiğit
Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl köyünde ika
Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Mümtaz Yiğit tarafından tehdit edildiğini belirtti. Bir kardeşini çatışmada
yitirdiğini, kendisinin de çevre köylerde DGB için çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle baskı gördüğünü be
Yiğit, “Son olarak 16 Mart günü gözaltına alındım. Nusaybin Jandarma Komutanlığı’na götürülüp bir gün
tutuldum. Burada binbaşı beni çağırarak küfür etti. Serbest kalmadan önce, ‘ya bizim istediğimiz gibi
yaşayacaksın, ya da bu bölgeyi terk edeceksin
istiyorlar” şeklinde beyanlarda bulundu. (İHD Mardin

Melike Alp (1953)
Melike Alp, 30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, SHP’d
Çarıklı beldesi belediye başkan adayı olduğunu, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde mükerrer oy
kullanıldığını, konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na (YSK) yazılı olarak itirazda bulunduğunu,
ayrıca ANAP adayının yakınları tarafından, baskı ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Ahmet Şahin
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19 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda C.B, 22 Ekim 2003 tarihinde 6 arkadaşı ile birlikte
Diyarbakır merkezde, “kırsala gittikleri” gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, 3 günlük gözaltı süresinden sonra
Savcılığa çıkarılan 3 arkadaşının tutuklandığını ve 2 ay cezaevinde kaldıklarını, cezaevinden çıktıktan sonra
kendisine ve arkadaşlarına cep telefonlarından sürekli gizli numara ile cevapsız çağrılar gelmeye başladığını, son

larak 15 Mart günü kendisini gizli numaradan arayan birisinin, “seninle işim var, görüşmemiz gerekiyor,
Saraykapı Karakolu’nda başçavuş Kemal ile görüşeceksin” dediğini, kabul etmemesi üzerine, “gelmezsen biz
seni getirmeyi biliriz.” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra polis kontrol noktasında adres ve kimlik bilgileri
alınan Ayhan Bakar, akşam DEHAP İl binasının önünde, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından z
bir otomobile bindirilerek, eski mezarlığın yanına götürüldüğünü, kendisine işbirliği yapmak için para teklif
edildiğini, reddetmesi üzerine ölümle tehdit edildiğini belirtti. (Kaynak İHD Adıyaman Şubesi)

Abdulhayat Kayar (1966)
Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
köyünde çiftçilik yaptıklarını, dedeleri adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül

attıklarını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in, yanına
gelerek tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, bunun üzerine tarlanın tapulu bir şekilde kendilerine ait
olduğunu, istiyorsa dava açabileceğini belirttiklerini, ekimden bir hafta sonra 2 sivil devlet memurunun tarlada
yaptıkları incelemeden sonra sorunun mahkeme tarafından çözülebileceğini söyleyerek ayrıldığını, 2 gün sonra 7
traktör 3 taksi ile 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şü
tarafından araçların kontrol edilmesini istediklerini, karakolun taleplerini kabul etmediğini, tohum ektiği tarlanın
Mermer Jandarma Karakolu kontrolünde tekrar sürüldüğünü, daha sonra gittikleri karakolda uzman çavuş Adem

hdit edildiklerini, karakolda ifadelerinin alınırken beyanlarının zapta geçmediğini, karakol komutanı
tarafından, verdikleri ifadeler nedeniyle sürekli küfür ve hakarete maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini,

yazma bilmedikleri halde kendilerini zorla ifade imzalatıldığını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Batman'ın Gercüş ilçesinde 8 Mart günü meydana gelen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan mayın patlaması
sonrasında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, Jandarma Tabur Komutanlığı'na çağrılan 50'ye yakın köylü,
dayak, tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını iddia etti. Başova, Yassıca, Düzmeşe, Kesiksu, Başar ve Akburç
köylerinde oturan 30 kişi, 17 Mart günü Tabur Komutanlığı'na çağrıldı. Sivil giyimli kişilere ifade veren

4'ü serbest bırakılırken, 6'sı da gece saatlerine kadar bekletildi. 18 Mart günü de 20 kişi aynı
şekilde ifade verdi. Köylüler, ifade vermeleri sırasında askerlerin kendilerini tehdit ettiklerini belirterek, “Tabur
Komutanlığı tarafından çağrılanların çoğunluğu çocukları gerillada olan, daha önce PKK davasından cezaevine
giren ya da DEHAP'a yakınlığı ile bilinen kişiler. Belirli aralıklarla tabura çağırıyorlar. Her gün ayrı ayrı
köylerden birkaç kişi çağrılıyor. 'Mayını kim koydu?' diye soruyorlar. Biz bilmediğimizi söyleyince küfür edip,
dayak atarak, 'O zaman bunlar gökten mi indi? Siz bakmazsanız kim bakacak bunlara? Nerden yiyecek
alacaklar? Nasıl yaşıyorlar?' diyorlar. 'Kesinlikle siz barındırıyorsunuz. Ya söylersiniz ya da sizi rahat

ye tehdit ediyorlar” dediler. Gercüş Jandarma Tabur Komutanlığı yetkilileri ise, köylülerin
gözaltına alınmadığını, sadece ifadelerine başvurulduğunu ifade ettiler. (Özgür Gündem-28.03.04)

Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl köyünde ikamet eden Şerzat Yiğit, Nusaybin Jandarma
Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Mümtaz Yiğit tarafından tehdit edildiğini belirtti. Bir kardeşini çatışmada
yitirdiğini, kendisinin de çevre köylerde DGB için çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle baskı gördüğünü be
Yiğit, “Son olarak 16 Mart günü gözaltına alındım. Nusaybin Jandarma Komutanlığı’na götürülüp bir gün
tutuldum. Burada binbaşı beni çağırarak küfür etti. Serbest kalmadan önce, ‘ya bizim istediğimiz gibi
yaşayacaksın, ya da bu bölgeyi terk edeceksin’ diye beni tehdit etti. Benim DEHAP veya SHP ile çalışmamamı
istiyorlar” şeklinde beyanlarda bulundu. (İHD Mardin - 27 Mart 2004/ Yeniden Ülkede Özgür Gündem)

Melike Alp, 30 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, SHP’den Diyarbakır merkeze bağlı
Çarıklı beldesi belediye başkan adayı olduğunu, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde mükerrer oy
kullanıldığını, konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na (YSK) yazılı olarak itirazda bulunduğunu,

adayının yakınları tarafından, baskı ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)
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19 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda C.B, 22 Ekim 2003 tarihinde 6 arkadaşı ile birlikte
lük gözaltı süresinden sonra

Savcılığa çıkarılan 3 arkadaşının tutuklandığını ve 2 ay cezaevinde kaldıklarını, cezaevinden çıktıktan sonra
kendisine ve arkadaşlarına cep telefonlarından sürekli gizli numara ile cevapsız çağrılar gelmeye başladığını, son

larak 15 Mart günü kendisini gizli numaradan arayan birisinin, “seninle işim var, görüşmemiz gerekiyor,
Saraykapı Karakolu’nda başçavuş Kemal ile görüşeceksin” dediğini, kabul etmemesi üzerine, “gelmezsen biz

Adıyaman’da, 21 Mart günü Newroz kutlamalarından sonra polis kontrol noktasında adres ve kimlik bilgileri
alınan Ayhan Bakar, akşam DEHAP İl binasının önünde, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından zorla
bir otomobile bindirilerek, eski mezarlığın yanına götürüldüğünü, kendisine işbirliği yapmak için para teklif
edildiğini, reddetmesi üzerine ölümle tehdit edildiğini belirtti. (Kaynak İHD Adıyaman Şubesi)

Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
köyünde çiftçilik yaptıklarını, dedeleri adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül

attıklarını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in, yanına
gelerek tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, bunun üzerine tarlanın tapulu bir şekilde kendilerine ait

hafta sonra 2 sivil devlet memurunun tarlada
yaptıkları incelemeden sonra sorunun mahkeme tarafından çözülebileceğini söyleyerek ayrıldığını, 2 gün sonra 7
traktör 3 taksi ile 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şüphelenerek karakol
tarafından araçların kontrol edilmesini istediklerini, karakolun taleplerini kabul etmediğini, tohum ektiği tarlanın
Mermer Jandarma Karakolu kontrolünde tekrar sürüldüğünü, daha sonra gittikleri karakolda uzman çavuş Adem

hdit edildiklerini, karakolda ifadelerinin alınırken beyanlarının zapta geçmediğini, karakol komutanı
tarafından, verdikleri ifadeler nedeniyle sürekli küfür ve hakarete maruz kaldıklarını ve tehdit edildiklerini,

zorla ifade imzalatıldığını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Batman'ın Gercüş ilçesinde 8 Mart günü meydana gelen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan mayın patlaması
ğrılan 50'ye yakın köylü,

Başova, Yassıca, Düzmeşe, Kesiksu, Başar ve Akburç
köylerinde oturan 30 kişi, 17 Mart günü Tabur Komutanlığı'na çağrıldı. Sivil giyimli kişilere ifade veren

4'ü serbest bırakılırken, 6'sı da gece saatlerine kadar bekletildi. 18 Mart günü de 20 kişi aynı
şekilde ifade verdi. Köylüler, ifade vermeleri sırasında askerlerin kendilerini tehdit ettiklerini belirterek, “Tabur

nluğu çocukları gerillada olan, daha önce PKK davasından cezaevine
giren ya da DEHAP'a yakınlığı ile bilinen kişiler. Belirli aralıklarla tabura çağırıyorlar. Her gün ayrı ayrı

ediğimizi söyleyince küfür edip,
dayak atarak, 'O zaman bunlar gökten mi indi? Siz bakmazsanız kim bakacak bunlara? Nerden yiyecek
alacaklar? Nasıl yaşıyorlar?' diyorlar. 'Kesinlikle siz barındırıyorsunuz. Ya söylersiniz ya da sizi rahat

ye tehdit ediyorlar” dediler. Gercüş Jandarma Tabur Komutanlığı yetkilileri ise, köylülerin
28.03.04)

met eden Şerzat Yiğit, Nusaybin Jandarma
Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Mümtaz Yiğit tarafından tehdit edildiğini belirtti. Bir kardeşini çatışmada
yitirdiğini, kendisinin de çevre köylerde DGB için çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle baskı gördüğünü belirten
Yiğit, “Son olarak 16 Mart günü gözaltına alındım. Nusaybin Jandarma Komutanlığı’na götürülüp bir gün
tutuldum. Burada binbaşı beni çağırarak küfür etti. Serbest kalmadan önce, ‘ya bizim istediğimiz gibi

’ diye beni tehdit etti. Benim DEHAP veya SHP ile çalışmamamı
27 Mart 2004/ Yeniden Ülkede Özgür Gündem)

en Diyarbakır merkeze bağlı
Çarıklı beldesi belediye başkan adayı olduğunu, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde mükerrer oy
kullanıldığını, konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na (YSK) yazılı olarak itirazda bulunduğunu,

adayının yakınları tarafından, baskı ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)
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1 Nisan günü, Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart akşamı
Karahisar Jandarma Karakol Komutanı'nın kendis
da köyden ayrılmasını isteyerek, ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Şahin, şunları söyledi: "Karakol Komutanı
Murat, beni karakola çağırdı, ben de gittim. Komutan, seçimlerden önce Koçbaşı köyüne
SHP'ye oy vermeye zorladığımı söyledi. Sözlü hakaretlerde bulundu, daha sonra da 'Seni öldüreceğim, köyden
kovacağım, evine bomba koyacağım' dedi." Şahin, Karakol Komutanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını
da söyledi. Karakol yetkilileri ise, olayla ilgili olarak bilgi vermedi

Tahir Aydın
3 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan SHP İl Genel Meclis ve İHD Siirt Şube
(1964), 28 Mart yerel seçiminden sonra telefonla tehdit edildiğini ve sivil polisler tarafından devamlı takip
edildiğini belirtti.

Hasan Hüseyin Akdoğan
3 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hasan Hüseyin Akdoğan (1966), c
olduktan sonra, Esenler Emniyet Müdürlüğü
bunu reddettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını, evine kadar gelip kendisini
rahatsız etmeye başladıklarını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

Ahmet Düşkün
Hakkari merkezde ikamet eden Ahmet Düşkün (1974); 5 Nisan günü öğlen saatlerinde evine gelen sivil giyimli
bir polisin kimliğini istediğini ve bir sonraki gün yanına para alarak, sabah saat
gelmesini söylediğini belirtti. 6 Nisan günü karakola gittiğini, aynı polisle beraber Foto Renk adlı bir fotoğrafçı
dükkanına girdiklerini, burada sağ, sol ve ön taraftan olmak üzere fotoğrafının çekildiğini belirtti. Fotoğraf
kendisine verilmediğini ve gerekçesini sorduğundaysa polisin, “zamanı gelince öğrenirsin” şeklinde cevap
verdiğini bildirdi.

Sezgin Çorman ve Özgür Akbaş
5 Nisan günü Bergama İlçe Jandarma Komutanı Macit Sarıkaya’nın baskın yaptığı Tepeköy
gazetesi hakkında, “Bu gazeteyi okuyan vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir” şeklinde
konuştuktan sonra, okurlardan Sezgin Çorman ile Özgür Aktaş’ı tehdit ettiği belirtildi.
“Başçavuş bana baskı yaptı, uzun süre
için bana vatan haini muamelesi yaptı. Beni ve kahveci Özgür Akbaş’ı göstererek. ‘Bu gazeteden Bergama’ya üç
tane geliyor. İkisini kimlerin okuduğunu biliyorduk. Demek ki üçüncüsü de s
yanlış bildiğini, Evrensel’in Bergama’da birçok bayide bulunduğunu, ilçede her gün onlarca gazete satıldığını
söyledim. Başçavuş bizi tehdide devam etti. Bir hafta önce başka bir olayla ilgili gittiğim karakolda kimliğime el
koydu, hala vermedi. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Hamza Avcı
5 Nisan günü yeşil kart başvurusu için arkadaşı Mehmet Aslan’la birlikte karakola giden Hamza Avcı, adını
bilmediği ama seçimlerde görevli polis olarak hatırladığı memu
edildiğini ve işlemleri yapılmadan karakoldan kovulduğunu belirtti.

Misbah Berk
15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Misbah Berk (70), 11 Nisan günü eve gelen iki
resmi polis memurunun, eşi Nebahat Berk’in sürekli basın açıklamalarına katıldığını, bu nedenle Vali ile birlikte
yapılacak toplantıya katılması gerektiğini söylediklerini, eşinin evde olmadığını söylemesi üzerine polislerin
gittiğini, komşuların kendisine 2 gündür sivil polislerin ev
Nisan günü cep telefonunu arayan birinin küfürler ederek “seninle görüşürüz” dediğini belirtti.

Fesih Morkoyun
16 Nisan günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Ekinyolu Köyünden Fesih Morkoyun
Jandarma Karakolu mensupları ve polis olduklarını söyleyen kişilerce tehdit edildiğini belirtti. (İHD Bingöl)

Sema Peynirci
Adana’da, TAYAD üyesi Sema Peynirci,
duyurusunda bulunacağını açıkladı. Adana Dayanışma Derneği’nde 23 Nisan günü açıklama yapan Peynirci,
evinin basıldığını, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini belirtti.
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1 Nisan günü, Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart akşamı
Karahisar Jandarma Karakol Komutanı'nın kendisini karakola çağırarak önce hakarette bulunduğunu, ardından
da köyden ayrılmasını isteyerek, ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Şahin, şunları söyledi: "Karakol Komutanı
Murat, beni karakola çağırdı, ben de gittim. Komutan, seçimlerden önce Koçbaşı köyüne
SHP'ye oy vermeye zorladığımı söyledi. Sözlü hakaretlerde bulundu, daha sonra da 'Seni öldüreceğim, köyden
kovacağım, evine bomba koyacağım' dedi." Şahin, Karakol Komutanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını

lileri ise, olayla ilgili olarak bilgi vermedi.

3 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan SHP İl Genel Meclis ve İHD Siirt Şube
(1964), 28 Mart yerel seçiminden sonra telefonla tehdit edildiğini ve sivil polisler tarafından devamlı takip

3 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hasan Hüseyin Akdoğan (1966), c
Esenler Emniyet Müdürlüğü TEM Şube polislerinin kendisinden kimlik fotokopisi istediğini,

bunu reddettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını, evine kadar gelip kendisini
larını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

Hakkari merkezde ikamet eden Ahmet Düşkün (1974); 5 Nisan günü öğlen saatlerinde evine gelen sivil giyimli
bir polisin kimliğini istediğini ve bir sonraki gün yanına para alarak, sabah saat 08.00’da Tuşba Karakolu
gelmesini söylediğini belirtti. 6 Nisan günü karakola gittiğini, aynı polisle beraber Foto Renk adlı bir fotoğrafçı
dükkanına girdiklerini, burada sağ, sol ve ön taraftan olmak üzere fotoğrafının çekildiğini belirtti. Fotoğraf
kendisine verilmediğini ve gerekçesini sorduğundaysa polisin, “zamanı gelince öğrenirsin” şeklinde cevap

5 Nisan günü Bergama İlçe Jandarma Komutanı Macit Sarıkaya’nın baskın yaptığı Tepeköy
gazetesi hakkında, “Bu gazeteyi okuyan vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir” şeklinde
konuştuktan sonra, okurlardan Sezgin Çorman ile Özgür Aktaş’ı tehdit ettiği belirtildi.
“Başçavuş bana baskı yaptı, uzun süre bağırdı çağırdı, gazete hakkında hakaretler yağdırdı. Evrensel okuduğum
için bana vatan haini muamelesi yaptı. Beni ve kahveci Özgür Akbaş’ı göstererek. ‘Bu gazeteden Bergama’ya üç
tane geliyor. İkisini kimlerin okuduğunu biliyorduk. Demek ki üçüncüsü de sizsiniz’ dedi. Ben de kendisine
yanlış bildiğini, Evrensel’in Bergama’da birçok bayide bulunduğunu, ilçede her gün onlarca gazete satıldığını
söyledim. Başçavuş bizi tehdide devam etti. Bir hafta önce başka bir olayla ilgili gittiğim karakolda kimliğime el
koydu, hala vermedi. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

5 Nisan günü yeşil kart başvurusu için arkadaşı Mehmet Aslan’la birlikte karakola giden Hamza Avcı, adını
bilmediği ama seçimlerde görevli polis olarak hatırladığı memurun hakaretlerine maruz kaldığını, tehdit
edildiğini ve işlemleri yapılmadan karakoldan kovulduğunu belirtti.

15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Misbah Berk (70), 11 Nisan günü eve gelen iki
bahat Berk’in sürekli basın açıklamalarına katıldığını, bu nedenle Vali ile birlikte

yapılacak toplantıya katılması gerektiğini söylediklerini, eşinin evde olmadığını söylemesi üzerine polislerin
gittiğini, komşuların kendisine 2 gündür sivil polislerin evin etrafında sürekli olarak dolaştığını belirttiğini, 15
Nisan günü cep telefonunu arayan birinin küfürler ederek “seninle görüşürüz” dediğini belirtti.

16 Nisan günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Ekinyolu Köyünden Fesih Morkoyun
Jandarma Karakolu mensupları ve polis olduklarını söyleyen kişilerce tehdit edildiğini belirtti. (İHD Bingöl)

Adana’da, TAYAD üyesi Sema Peynirci, TEM Şube polisleri tarafından tehdit edildiğini belirterek, suç
ulunacağını açıkladı. Adana Dayanışma Derneği’nde 23 Nisan günü açıklama yapan Peynirci,

evinin basıldığını, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini belirtti.
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1 Nisan günü, Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde ikamet eden Ahmet Şahin, 29 Mart akşamı
ini karakola çağırarak önce hakarette bulunduğunu, ardından

da köyden ayrılmasını isteyerek, ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Şahin, şunları söyledi: "Karakol Komutanı
Murat, beni karakola çağırdı, ben de gittim. Komutan, seçimlerden önce Koçbaşı köyüne giderek burada halkı
SHP'ye oy vermeye zorladığımı söyledi. Sözlü hakaretlerde bulundu, daha sonra da 'Seni öldüreceğim, köyden
kovacağım, evine bomba koyacağım' dedi." Şahin, Karakol Komutanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını

3 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan SHP İl Genel Meclis ve İHD Siirt Şube üyesi Tahir Aydın
(1964), 28 Mart yerel seçiminden sonra telefonla tehdit edildiğini ve sivil polisler tarafından devamlı takip

3 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hasan Hüseyin Akdoğan (1966), cezaevinden tahliye
kendisinden kimlik fotokopisi istediğini,

bunu reddettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını, evine kadar gelip kendisini

Hakkari merkezde ikamet eden Ahmet Düşkün (1974); 5 Nisan günü öğlen saatlerinde evine gelen sivil giyimli
08.00’da Tuşba Karakolu’na

gelmesini söylediğini belirtti. 6 Nisan günü karakola gittiğini, aynı polisle beraber Foto Renk adlı bir fotoğrafçı
dükkanına girdiklerini, burada sağ, sol ve ön taraftan olmak üzere fotoğrafının çekildiğini belirtti. Fotoğrafların
kendisine verilmediğini ve gerekçesini sorduğundaysa polisin, “zamanı gelince öğrenirsin” şeklinde cevap

5 Nisan günü Bergama İlçe Jandarma Komutanı Macit Sarıkaya’nın baskın yaptığı Tepeköy köyünde, Evrensel
gazetesi hakkında, “Bu gazeteyi okuyan vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir” şeklinde
konuştuktan sonra, okurlardan Sezgin Çorman ile Özgür Aktaş’ı tehdit ettiği belirtildi. Sezgin Çorman,

bağırdı çağırdı, gazete hakkında hakaretler yağdırdı. Evrensel okuduğum
için bana vatan haini muamelesi yaptı. Beni ve kahveci Özgür Akbaş’ı göstererek. ‘Bu gazeteden Bergama’ya üç

izsiniz’ dedi. Ben de kendisine
yanlış bildiğini, Evrensel’in Bergama’da birçok bayide bulunduğunu, ilçede her gün onlarca gazete satıldığını
söyledim. Başçavuş bizi tehdide devam etti. Bir hafta önce başka bir olayla ilgili gittiğim karakolda kimliğime el

5 Nisan günü yeşil kart başvurusu için arkadaşı Mehmet Aslan’la birlikte karakola giden Hamza Avcı, adını
run hakaretlerine maruz kaldığını, tehdit

15 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Misbah Berk (70), 11 Nisan günü eve gelen iki
bahat Berk’in sürekli basın açıklamalarına katıldığını, bu nedenle Vali ile birlikte

yapılacak toplantıya katılması gerektiğini söylediklerini, eşinin evde olmadığını söylemesi üzerine polislerin
in etrafında sürekli olarak dolaştığını belirttiğini, 15

Nisan günü cep telefonunu arayan birinin küfürler ederek “seninle görüşürüz” dediğini belirtti.

16 Nisan günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Ekinyolu Köyünden Fesih Morkoyun (1968), Ekinyolu
Jandarma Karakolu mensupları ve polis olduklarını söyleyen kişilerce tehdit edildiğini belirtti. (İHD Bingöl)

polisleri tarafından tehdit edildiğini belirterek, suç
ulunacağını açıkladı. Adana Dayanışma Derneği’nde 23 Nisan günü açıklama yapan Peynirci,
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A.K.
24 Nisan günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan A.K şu beyanda bulundu: “Ben 14
Mermer Karakol Komutanı ve aynı yerde görevli olan
olan Şeyhmus Çelik ve Ahmet Kurt’a; ‘Efrada
hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunmu
rahatsız etmektedir. Bana, şikayet dilekçemin geri alınması konusunda baskı
karakol komutanı beni çağırarak, bir kağıt uzattı ve zorla imzalamamı istedi. Ben istem
imzalattı.Yine 28 Mart günü, bu kez ailemle karakola çağırdı. Hakkımızda şikayetin olduğunu söyledi; iddiaları
reddettim. Yine bana, içeriğini bilmediğim kağıdı imzalattı. Mermer Karakol Komutanı bununla da kalmayıp iki
günde bir muhtara telefon açıp, A.K. gelsin, diye haber
yönünde bir dilekçe yazalım. Daha sonra sana tarlayı vereceğim; 6 milyar da para veririm. Emekliliğime birkaç
yıl kaldı. Cezaevinde bulunan kardeşini de, 10 günlüğüne izin
her hangi bir mahkeme kararı olmadan tarlayı kaldırdım.’ diyor. Daha sonra da tehdit etmeye başlıyor: ‘Bak ben
karakol komutanıyım; seni terörist diye alırım. Kemiklerin cezaevinde çürür. Sana yazığım geli
başına topla’ diyor. Bu tehditlerden dolayı bir haftadır köydeki evime gidemiyorum
ediyorum”.

Metin Yıldız
Ankara Batıkent’te işportacılık yapan DEHAP üyesi Metin Yıldız, 15 Mayıs günü yanına yaklaşan sivil polisler
tarafından kaçırılarak, Bağlum’da boş bir araziye götürüldüğünü, burada tehdit edilerek muhbirlik yapmaya
zorlandığını, kendisini kaçıranların “Daha sonra görüşürüz” diyerek kendisini Batıkent’de bıraktığını belirtti.

Murat Farisoğulları
4 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Murat Farisoğulları (1976) şu beyanda bulundu: “4
Haziran günü, İHD Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mehdi Perinçek’in oğlunun cenaze töreninden sonra,
başsağlığı dilemek için topluca taziye yeri
Güvenlik şube amiri olduğunu düşündüğüm yetkili , elinde kamera olan polise beni göstererek,
ileride bize lazım olur’ diyerek, kameraya çektiler.”

Şeyho Karadağ, Yusuf Erdil, Murat Atay ve Şerif Yılmaz
Öldürülen 3 HPG gerillasından Bülten Doğan’ın ölümünün 40. gününde yapılacak anma törenine katılmak için 9
Haziran günü Adıyaman’dan yola çıkan,
Komisyonu sorumlusu Murat Atay ve Özgür Parti Merkez İlçe Başkanı Şerif Yılmaz, Hançıplak köyüne
giderken, güvenlik güçlerince köy girişinde durdurulduklarını, kimlikleri alındıktan ve bindikleri otomobil
arandıktan sonra öldürülmekle tehdit edildiklerini, kimlikler
belirttiler.

Sait Öztürk
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Sait Öztürk, 5
günü Yıldırım Jandarma Karakolu ekipleri tarafından
Gündem-07.06.2004)

Naci Aslan
Hakkari'de Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımı yapan Naci Aslan, 10 Haziran günü çevre yolunda gazete
dağıttığı sırada 30 AK 131 plakalı transit ara
durdurularak gazeteyi satmaması yönünde tehdit edildiğini ve kendisine onur kırıcı hakaretlerde bulunulduğunu
iddia etti. Aracın içinde bulunan özel
doldururuz" dediğini belirten Aslan, İHD Hakkari şubesine başvurdu.

Seyda Perinçek
12 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Seyda Perinçek (1979), Adana’da yargısız infazla
yaşamını yitiren amcasının oğlu Şiyar Perinçek’in, 4 Haziran günü Diyarbakır’da d
sonra taziye yerine gittiğini, burada güvenlik kuvvetlerinin kahvenin önünde oturarak gelen gideni kameraya
çektiklerini, gazete almak için bakkala giderken, güvenlik kuvvetleri tarafından çağrıldığını, kimliğini
istediklerini kendilerine kimliğini verdiğini ve alma nedenlerini sorduğunu, gerekçe olarak mezarlıkta slogan
attığını öne sürdüklerini ve kamera kayıtlarını gösterdiklerini, daha sonra, “seninle sonra görüşürüz” diyerek
tehdit ettiklerini belirtti. Perinçek, 10 Hazira
gelen bir araç tekerleği ile, temizlik aracına vurarak devirdiğini, araçtan daha önce kimliğini isteyip kendisini
tehdit eden polis ile birilikte üç kişinin indiğini, kendisine hakaret edere
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24 Nisan günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan A.K şu beyanda bulundu: “Ben 14
Mermer Karakol Komutanı ve aynı yerde görevli olan uzman çavuş Adem … ile Sıçan k
olan Şeyhmus Çelik ve Ahmet Kurt’a; ‘Efrada kötü muamele, darp, görevi kötüye kullanma , tehdit ve
akaretten dolayı suç duyurusunda bulunmuştum. Davacı olduğum karakol komutanı, bir haftadan beri beni

rahatsız etmektedir. Bana, şikayet dilekçemin geri alınması konusunda baskı yapıyor. 18 Mart günü, Mermer
arakol komutanı beni çağırarak, bir kağıt uzattı ve zorla imzalamamı istedi. Ben istem

imzalattı.Yine 28 Mart günü, bu kez ailemle karakola çağırdı. Hakkımızda şikayetin olduğunu söyledi; iddiaları
reddettim. Yine bana, içeriğini bilmediğim kağıdı imzalattı. Mermer Karakol Komutanı bununla da kalmayıp iki

on açıp, A.K. gelsin, diye haber gönderiyor. Yanına gittiğimde;
yönünde bir dilekçe yazalım. Daha sonra sana tarlayı vereceğim; 6 milyar da para veririm. Emekliliğime birkaç
yıl kaldı. Cezaevinde bulunan kardeşini de, 10 günlüğüne izine getireceğim. Barışalım. Ben de suçluyum, elimde
her hangi bir mahkeme kararı olmadan tarlayı kaldırdım.’ diyor. Daha sonra da tehdit etmeye başlıyor: ‘Bak ben
karakol komutanıyım; seni terörist diye alırım. Kemiklerin cezaevinde çürür. Sana yazığım geli
başına topla’ diyor. Bu tehditlerden dolayı bir haftadır köydeki evime gidemiyorum

Batıkent’te işportacılık yapan DEHAP üyesi Metin Yıldız, 15 Mayıs günü yanına yaklaşan sivil polisler
tarafından kaçırılarak, Bağlum’da boş bir araziye götürüldüğünü, burada tehdit edilerek muhbirlik yapmaya
zorlandığını, kendisini kaçıranların “Daha sonra görüşürüz” diyerek kendisini Batıkent’de bıraktığını belirtti.

4 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Murat Farisoğulları (1976) şu beyanda bulundu: “4
Haziran günü, İHD Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mehdi Perinçek’in oğlunun cenaze töreninden sonra,
başsağlığı dilemek için topluca taziye yerine gitmek isterken, güvenlik kuvvetlerinin engeliyle karşılaştık.
Güvenlik şube amiri olduğunu düşündüğüm yetkili , elinde kamera olan polise beni göstererek,

diyerek, kameraya çektiler.”

rdil, Murat Atay ve Şerif Yılmaz
Öldürülen 3 HPG gerillasından Bülten Doğan’ın ölümünün 40. gününde yapılacak anma törenine katılmak için 9

n günü Adıyaman’dan yola çıkan, DEHAP İl örgütünden Şeyho Karadağ, Yusuf Erdil, Gençlik
Murat Atay ve Özgür Parti Merkez İlçe Başkanı Şerif Yılmaz, Hançıplak köyüne

giderken, güvenlik güçlerince köy girişinde durdurulduklarını, kimlikleri alındıktan ve bindikleri otomobil
arandıktan sonra öldürülmekle tehdit edildiklerini, kimlikleriyle birlikte, kameraya farklı açılardan çekildiklerini

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Sait Öztürk, 5
günü Yıldırım Jandarma Karakolu ekipleri tarafından, ajanlık yapması için tehdit edildiğini belirtti. (Özgür

Hakkari'de Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımı yapan Naci Aslan, 10 Haziran günü çevre yolunda gazete
dağıttığı sırada 30 AK 131 plakalı transit aracın içinde bulunan yaklaşık 10 özel h
durdurularak gazeteyi satmaması yönünde tehdit edildiğini ve kendisine onur kırıcı hakaretlerde bulunulduğunu

zel timlerin, kendisine "bu gazeteyi satmaya devam ed
ni belirten Aslan, İHD Hakkari şubesine başvurdu.

12 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Seyda Perinçek (1979), Adana’da yargısız infazla
yaşamını yitiren amcasının oğlu Şiyar Perinçek’in, 4 Haziran günü Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreninden
sonra taziye yerine gittiğini, burada güvenlik kuvvetlerinin kahvenin önünde oturarak gelen gideni kameraya
çektiklerini, gazete almak için bakkala giderken, güvenlik kuvvetleri tarafından çağrıldığını, kimliğini

kendilerine kimliğini verdiğini ve alma nedenlerini sorduğunu, gerekçe olarak mezarlıkta slogan
attığını öne sürdüklerini ve kamera kayıtlarını gösterdiklerini, daha sonra, “seninle sonra görüşürüz” diyerek
tehdit ettiklerini belirtti. Perinçek, 10 Haziran günü Lefkoşa caddesinde temizlik aracı ile çalışırken, arkadan
gelen bir araç tekerleği ile, temizlik aracına vurarak devirdiğini, araçtan daha önce kimliğini isteyip kendisini
tehdit eden polis ile birilikte üç kişinin indiğini, kendisine hakaret ederek, “niye önüne bakmıyorsun” diye

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

24 Nisan günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan A.K şu beyanda bulundu: “Ben 14 Mart günü,
köyünde ikamet etmekte

vi kötüye kullanma , tehdit ve
omutanı, bir haftadan beri beni
yapıyor. 18 Mart günü, Mermer

arakol komutanı beni çağırarak, bir kağıt uzattı ve zorla imzalamamı istedi. Ben istemeyince zorla
imzalattı.Yine 28 Mart günü, bu kez ailemle karakola çağırdı. Hakkımızda şikayetin olduğunu söyledi; iddiaları
reddettim. Yine bana, içeriğini bilmediğim kağıdı imzalattı. Mermer Karakol Komutanı bununla da kalmayıp iki

gönderiyor. Yanına gittiğimde; ‘Davadan vazgeçtiğin
yönünde bir dilekçe yazalım. Daha sonra sana tarlayı vereceğim; 6 milyar da para veririm. Emekliliğime birkaç

e getireceğim. Barışalım. Ben de suçluyum, elimde
her hangi bir mahkeme kararı olmadan tarlayı kaldırdım.’ diyor. Daha sonra da tehdit etmeye başlıyor: ‘Bak ben
karakol komutanıyım; seni terörist diye alırım. Kemiklerin cezaevinde çürür. Sana yazığım geliyor. Aklını
başına topla’ diyor. Bu tehditlerden dolayı bir haftadır köydeki evime gidemiyorum. Hayatımdan endişe

Batıkent’te işportacılık yapan DEHAP üyesi Metin Yıldız, 15 Mayıs günü yanına yaklaşan sivil polisler
tarafından kaçırılarak, Bağlum’da boş bir araziye götürüldüğünü, burada tehdit edilerek muhbirlik yapmaya
zorlandığını, kendisini kaçıranların “Daha sonra görüşürüz” diyerek kendisini Batıkent’de bıraktığını belirtti.

4 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Murat Farisoğulları (1976) şu beyanda bulundu: “4
Haziran günü, İHD Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Mehdi Perinçek’in oğlunun cenaze töreninden sonra,

ne gitmek isterken, güvenlik kuvvetlerinin engeliyle karşılaştık.
Güvenlik şube amiri olduğunu düşündüğüm yetkili , elinde kamera olan polise beni göstererek, ‘bunu iyi çekin,

Öldürülen 3 HPG gerillasından Bülten Doğan’ın ölümünün 40. gününde yapılacak anma törenine katılmak için 9
DEHAP İl örgütünden Şeyho Karadağ, Yusuf Erdil, Gençlik

Murat Atay ve Özgür Parti Merkez İlçe Başkanı Şerif Yılmaz, Hançıplak köyüne
giderken, güvenlik güçlerince köy girişinde durdurulduklarını, kimlikleri alındıktan ve bindikleri otomobil

kameraya farklı açılardan çekildiklerini

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Ülkede Özgür Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan Sait Öztürk, 5 Haziran
hdit edildiğini belirtti. (Özgür

Hakkari'de Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımı yapan Naci Aslan, 10 Haziran günü çevre yolunda gazete
hareket timi tarafından

durdurularak gazeteyi satmaması yönünde tehdit edildiğini ve kendisine onur kırıcı hakaretlerde bulunulduğunu
kendisine "bu gazeteyi satmaya devam edersen ağzını kurşunla

12 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Seyda Perinçek (1979), Adana’da yargısız infazla
üzenlenen cenaze töreninden

sonra taziye yerine gittiğini, burada güvenlik kuvvetlerinin kahvenin önünde oturarak gelen gideni kameraya
çektiklerini, gazete almak için bakkala giderken, güvenlik kuvvetleri tarafından çağrıldığını, kimliğini

kendilerine kimliğini verdiğini ve alma nedenlerini sorduğunu, gerekçe olarak mezarlıkta slogan
attığını öne sürdüklerini ve kamera kayıtlarını gösterdiklerini, daha sonra, “seninle sonra görüşürüz” diyerek

n günü Lefkoşa caddesinde temizlik aracı ile çalışırken, arkadan
gelen bir araç tekerleği ile, temizlik aracına vurarak devirdiğini, araçtan daha önce kimliğini isteyip kendisini

k, “niye önüne bakmıyorsun” diye
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bağırdığını, o sırada orada bulunanların müdahale etmesi üzerine kendisini “seninle sonra görüşürüz” diye tehdit
ederek ayrıldıklarını belirtti.

Özcan Tümen
İHD üyesi Özcan Tümen, Adıyaman merkez
kayıtlı bulunduğu köylerinin kendi yetkileri dahilinde” bulunduğunu belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
açmış olduğu isim değiştirme talepli davaya ile hangi araba ile işyerine gidip geldiği, kendi arabası olup
olmadığı, niçin isim değişikliği talebinde bulunduğu gibi konularda sor

M. Yılmaz Sarı
17 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Yılmaz Sarı; evde olmadığı sırada sivil polislerin
evini bastığını, evde sadece yaşlı ni
ayrıldıklarını, kendisinin Sosyalist Barikat dergisinin çalışanı olmasından dolayı bu ev baskınının gerçekleştiğini
belirtti.

Bedri Şahin, Turgut Çağatay, Hasan Polat, Mustafa Işık, Ö
Korkankorkmaz ve Taner Görgü
30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı DEHAP İl Gen
üyeleri; DEHAP İl binasında yapmış oldukları etkinlikten sonra parti binası önünde sivil
bilgilerinin alındığını, kamerayla gizli çekim yapıldığını ve tehdit edildiklerini belirttiler. (İHD Bingöl)

Aziz Demir
30 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Aziz Demir (1979), aynı gün saat 12.00 civarlarında
polis olduklarını söyleyen sivil giyimli ve elinde telsiz olan bir kişinin
kimliğini istediğini, vermek istemeyince zorla aldığını ve orada bulunan kırtasiyede kimliğinin fotokopisini
çektiğini belirtti.

Yakup İnce
Temmuz ayında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Yakup İnce (1986), 19 Kasım 2003 tarihinde
Sargazi Beldesi’nde yapılan meşaleli gösteri sırasında jandarmalar tarafından dövülerek gözaltına alındığını
belirterek, karakolda dayak yiyerek baskı altında
kendisine “Eğer isim verirsen ailene dokunmayacağız” dediklerini ve araması için telefon numarası verildiğini,
karakola gelen sivil jandarmaların kendisinden ısrarla bölgede faaliyet göste
aleyhine ifade vermesini istediklerini, jandarmanın baskısı sonucu tanımadığı insanların aleyhine ifade vermek
zorunda kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Halime Kısrık
20 Temmuz günü Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül
Halime Kısrık, görüş sonrası Gül’ün korumaları tarafından “sonra görüşürüz” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (
21 Temmuz 2004 Ülkede Özgür Gündem Gazetesi)

Deniz Yeşilyurt
23 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Deniz Yeşilyurt (1984), cezaevinden tahliye
olduktan sonra polis takibine maruz kalmaya başladığını, sürekli olarak evine gelen polislerin kendisi hakkında
sorular sorduğunu, DEHAP gittiği zaman takibe alındığını, diğe
alınan DEHAP Gençlik Kolları üyelerine aleyhinde ifade vermeleri yönünde baskı yapıldığını, TMŞ’ye bağlı
polislerin çevresindekilere sürekli olarak “bir açı”ğını bulup alacağız” diye tehditlerde bulundukla
(İHD İstanbul)

Hülya Örs
26 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Hülya Örs(1977); 13 Temmuz günü Mit’ten olduklarını
söyleyen dört kişinin, ailesinin oturduğu Aydın
aracın içinde sorguladıklarını ifade etti.
23 Temmuz günü evi telefonla ara
üzereyken, evinin sokağında serv
yaşlarında orta boylu, saçları geriye taralı , esmer bir şahsın arabadan sözlü tacizde bulun
girinceye kadar araba ile takip ettiğini, aracın plakasını almak üzere geri
oradan uzaklaştıklarını belirtti.
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bağırdığını, o sırada orada bulunanların müdahale etmesi üzerine kendisini “seninle sonra görüşürüz” diye tehdit

İHD üyesi Özcan Tümen, Adıyaman merkezdeki evine gelen 1 astsubay ve silahlı 1 er tarafından, “nüfusa
kayıtlı bulunduğu köylerinin kendi yetkileri dahilinde” bulunduğunu belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
açmış olduğu isim değiştirme talepli davaya ile hangi araba ile işyerine gidip geldiği, kendi arabası olup

dığı, niçin isim değişikliği talebinde bulunduğu gibi konularda sorgulandığını belirtti.

17 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Yılmaz Sarı; evde olmadığı sırada sivil polislerin
nesinin olduğunu, polislerin kendisine küfürlü hakaretlerde bulunarak evden

ayrıldıklarını, kendisinin Sosyalist Barikat dergisinin çalışanı olmasından dolayı bu ev baskınının gerçekleştiğini

Bedri Şahin, Turgut Çağatay, Hasan Polat, Mustafa Işık, Önder Çulun, Emrah Yurtsever, Taner

30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı DEHAP İl Gen
inasında yapmış oldukları etkinlikten sonra parti binası önünde sivil polis ekiplerince kimlik

bilgilerinin alındığını, kamerayla gizli çekim yapıldığını ve tehdit edildiklerini belirttiler. (İHD Bingöl)

30 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Aziz Demir (1979), aynı gün saat 12.00 civarlarında
olduklarını söyleyen sivil giyimli ve elinde telsiz olan bir kişinin, Cumhuriyet caddesinde yanın

kimliğini istediğini, vermek istemeyince zorla aldığını ve orada bulunan kırtasiyede kimliğinin fotokopisini

ayında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Yakup İnce (1986), 19 Kasım 2003 tarihinde
Sargazi Beldesi’nde yapılan meşaleli gösteri sırasında jandarmalar tarafından dövülerek gözaltına alındığını
belirterek, karakolda dayak yiyerek baskı altında ajanlık kabul ettirildiğini, okumadığı kağıtların imzalatıldığını,
kendisine “Eğer isim verirsen ailene dokunmayacağız” dediklerini ve araması için telefon numarası verildiğini,
karakola gelen sivil jandarmaların kendisinden ısrarla bölgede faaliyet gösterdiğini iddia ettikleri bazı ESP’liler
aleyhine ifade vermesini istediklerini, jandarmanın baskısı sonucu tanımadığı insanların aleyhine ifade vermek
zorunda kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

20 Temmuz günü Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül’ü ziyaret eden Barış anneleri inisiyatifi üyelerinden
Halime Kısrık, görüş sonrası Gül’ün korumaları tarafından “sonra görüşürüz” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (
21 Temmuz 2004 Ülkede Özgür Gündem Gazetesi)

bul şubesine yazılı başvuruda bulunan Deniz Yeşilyurt (1984), cezaevinden tahliye
olduktan sonra polis takibine maruz kalmaya başladığını, sürekli olarak evine gelen polislerin kendisi hakkında
sorular sorduğunu, DEHAP gittiği zaman takibe alındığını, diğer aile bireylerinin de takip edildiğini, gözaltına
alınan DEHAP Gençlik Kolları üyelerine aleyhinde ifade vermeleri yönünde baskı yapıldığını, TMŞ’ye bağlı
polislerin çevresindekilere sürekli olarak “bir açı”ğını bulup alacağız” diye tehditlerde bulundukla

26 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Hülya Örs(1977); 13 Temmuz günü Mit’ten olduklarını
söyleyen dört kişinin, ailesinin oturduğu Aydın-Köşk’te bulunan evine gittiğini, annesini evden alarak beyaz
aracın içinde sorguladıklarını ifade etti. Bu kişilerin tekrar geleceklerini ifade ederek mahalleden ayrıldıklarını,
23 Temmuz günü evi telefonla aradıklarını, 25 Temmuz günü ise, gece 02.15’te servisle evine gitmek
üzereyken, evinin sokağında servisten indiği sırada plakasını alamadığı kırmızı bir araçtan; yaklaşık 30
yaşlarında orta boylu, saçları geriye taralı , esmer bir şahsın arabadan sözlü tacizde bulun
girinceye kadar araba ile takip ettiğini, aracın plakasını almak üzere geri döndüğünde ise, bu kişilerin hızla
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bağırdığını, o sırada orada bulunanların müdahale etmesi üzerine kendisini “seninle sonra görüşürüz” diye tehdit

ay ve silahlı 1 er tarafından, “nüfusa
kayıtlı bulunduğu köylerinin kendi yetkileri dahilinde” bulunduğunu belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
açmış olduğu isim değiştirme talepli davaya ile hangi araba ile işyerine gidip geldiği, kendi arabası olup

belirtti.

17 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Yılmaz Sarı; evde olmadığı sırada sivil polislerin,
nin olduğunu, polislerin kendisine küfürlü hakaretlerde bulunarak evden

ayrıldıklarını, kendisinin Sosyalist Barikat dergisinin çalışanı olmasından dolayı bu ev baskınının gerçekleştiğini

nder Çulun, Emrah Yurtsever, Taner

30 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı DEHAP İl Gençlik Kolları
polis ekiplerince kimlik

bilgilerinin alındığını, kamerayla gizli çekim yapıldığını ve tehdit edildiklerini belirttiler. (İHD Bingöl)

30 Haziran günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Aziz Demir (1979), aynı gün saat 12.00 civarlarında,
, Cumhuriyet caddesinde yanına gelerek

kimliğini istediğini, vermek istemeyince zorla aldığını ve orada bulunan kırtasiyede kimliğinin fotokopisini

ayında İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Yakup İnce (1986), 19 Kasım 2003 tarihinde
Sargazi Beldesi’nde yapılan meşaleli gösteri sırasında jandarmalar tarafından dövülerek gözaltına alındığını

ajanlık kabul ettirildiğini, okumadığı kağıtların imzalatıldığını,
kendisine “Eğer isim verirsen ailene dokunmayacağız” dediklerini ve araması için telefon numarası verildiğini,

rdiğini iddia ettikleri bazı ESP’liler
aleyhine ifade vermesini istediklerini, jandarmanın baskısı sonucu tanımadığı insanların aleyhine ifade vermek

’ü ziyaret eden Barış anneleri inisiyatifi üyelerinden
Halime Kısrık, görüş sonrası Gül’ün korumaları tarafından “sonra görüşürüz” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (

bul şubesine yazılı başvuruda bulunan Deniz Yeşilyurt (1984), cezaevinden tahliye
olduktan sonra polis takibine maruz kalmaya başladığını, sürekli olarak evine gelen polislerin kendisi hakkında

r aile bireylerinin de takip edildiğini, gözaltına
alınan DEHAP Gençlik Kolları üyelerine aleyhinde ifade vermeleri yönünde baskı yapıldığını, TMŞ’ye bağlı
polislerin çevresindekilere sürekli olarak “bir açı”ğını bulup alacağız” diye tehditlerde bulunduklarını belirtti.

26 Temmuz günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Hülya Örs(1977); 13 Temmuz günü Mit’ten olduklarını
Köşk’te bulunan evine gittiğini, annesini evden alarak beyaz bir

tekrar geleceklerini ifade ederek mahalleden ayrıldıklarını,
gece 02.15’te servisle evine gitmek

isten indiği sırada plakasını alamadığı kırmızı bir araçtan; yaklaşık 30
yaşlarında orta boylu, saçları geriye taralı , esmer bir şahsın arabadan sözlü tacizde bulunduğunu ve eve

döndüğünde ise, bu kişilerin hızla
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Çetin Gezer
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Çetin Gezer, Şubat 2004 tarihinden bu yana
polis tarafından takip edildiğini, bundan dolayı tedirgin olduğu
yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Nevzat Işık (1985), Reşit Karakaya (1985), Sami Avras (1983), Gülistan Basutçu (1986), Gülizar Güney
(1979), Cemile Özdemir (1981) ve İhsan Tankara (1985)
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, DEHAP
Genlik Kolları üyeleri olduklarını, bir aya yakın süredir polislerce takip edildiklerini ve bundan tedirgin
olduklarını beyan ederek hukuki yardım talebinde bulundular. (İHD İs

Kadriye Kanat
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan DEHAP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı
Kadriye Kanat(1978), bir aya yakın süredir Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce takip edildiğini
ve bundan tedirgin olduğunu beyan ederek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD İstanbul)

Kudret Gülün
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Kudret Gülün (1982), yaklaşık iki aydır
sürekli olarak polis tarafından takip edilmekte olduğunu,
edildiğini, sözlü tacize maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Zeki Çelik
29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Zeki Çelik(1960), Temmuz ayının başından
itibaren kendisi, eşi ve çocuklarının polis tarafından takip edildiğini, 23 Temmuz günü evinin polis tarafından
basılarak arandığını belirtti. (İHD İstanbul)

Fatma Morsümbül
8 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Morsümbül, şu beyanda bulundu: “6
Ağustos günü Gençlik Platformunun Balıkçılarbaşı Semtinde düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak
istedim. Ancak girişte güvenlik kuvvetlerince kimliğim kameraya çekildi. Basın açıklaması bittikten sonra
güvenlik kuvvetleri kitleye müdahale ettiler. Ben ve bir a
ederek gözaltına alınmamızı anons etti. Hemen yolumuzu değiştirerek yöneticisi olduğum partiye doğru gittim.
Aynı zamanda sivil giyimli polislerin evimin etrafında gezmesi, arabayla yanımdan geçerken sö
bulunmaları gibi olaylar beni kaygılandırıyor.” (İHD Diyarbakır)

Meral Türkmen
18 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuran Meral Türkmen, 10.08.2004 tarihinde kendisini telefonla arayan
ve ismini filiz olduğunu söyleyen birinin kendisinden
arkasından gelen siyah renkli bir arabaya zorla bindirilerek boş bir araziye götürüldüğünü, arabanın içinde
gözlerinin bağlandığını, boş arazide sabah kadar tutulduğunu, eylem ve etkinliklere neden
soruların sorulduğunu ve kendilerine ajanlık yapması için baskı yapıldığını, daha sonra boş arazide bırakıldığını
belirtti. (İHD Adana) (Özgür Gündem

Mücahit Yürek
20 Ağustos günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Mücahit Y
günü Özgür Yurttaşlık Dilekçesi imza toplama çalışmasındayken gözaltına alındık. Gözaltında susma hakkımızı
kullandık. Daha sonra Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldük. Kontrolden sonra tekrar Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldük. Beni Batman Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüler. Evi aramak için izin istedim.
Türkçe dışında konuşmamamı istediler. Gece şubede kaldıktan sonra tekrar sabah Yavuz Selim Mah. 5 no’lu
Sağlık Ocağına götürdüler. Savcılığa giderken arabada ‘Türkler
denildi. Bende ‘10 yıl önce Kürtler yoktur diyordunuz. Şimdi ne oldu da birden Kürtleri kabul ediyorsunuz’
dedim. Türk Vatandaşı olduğumu fakat Türk olmadığımı Kürt olduğumu söyledim. ‘Türk değilsen burada
yaşamaya hakkın yok. Git başka yerde yaşa’ dediler. Küfürler,hakaretlerde bulundular. ‘Sizin gibileri gaz
dökerek yakarım. Siz Kürtler bunları hak ediyorsunuz’ dediler. Sonra yanımda hırsızlıktan yakalanan çocuğu
göstererek, ‘Ben buna her imkanı sağlarım ke
dökerek yakarım’ dediler. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra Savcılık kararıyla serbest bırakıldık.’’ (İHD
Batman)

Mahir Yılmaz Sarı
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29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Çetin Gezer, Şubat 2004 tarihinden bu yana
polis tarafından takip edildiğini, bundan dolayı tedirgin olduğunu ve evine gidemediğini belirterek hukuki

Nevzat Işık (1985), Reşit Karakaya (1985), Sami Avras (1983), Gülistan Basutçu (1986), Gülizar Güney
(1979), Cemile Özdemir (1981) ve İhsan Tankara (1985)

anbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, DEHAP
Genlik Kolları üyeleri olduklarını, bir aya yakın süredir polislerce takip edildiklerini ve bundan tedirgin
olduklarını beyan ederek hukuki yardım talebinde bulundular. (İHD İstanbul)

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan DEHAP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı
Kadriye Kanat(1978), bir aya yakın süredir Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce takip edildiğini

uğunu beyan ederek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD İstanbul)

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Kudret Gülün (1982), yaklaşık iki aydır
sürekli olarak polis tarafından takip edilmekte olduğunu, özellikle toplu taşıma araçlarında ve yolda takip
edildiğini, sözlü tacize maruz kaldığını belirtti. (İHD İstanbul)

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Zeki Çelik(1960), Temmuz ayının başından
çocuklarının polis tarafından takip edildiğini, 23 Temmuz günü evinin polis tarafından

basılarak arandığını belirtti. (İHD İstanbul)

8 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Morsümbül, şu beyanda bulundu: “6
günü Gençlik Platformunun Balıkçılarbaşı Semtinde düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak

istedim. Ancak girişte güvenlik kuvvetlerince kimliğim kameraya çekildi. Basın açıklaması bittikten sonra
güvenlik kuvvetleri kitleye müdahale ettiler. Ben ve bir arkadaşım yolda yürürken bir polis telsizle bizi tarif
ederek gözaltına alınmamızı anons etti. Hemen yolumuzu değiştirerek yöneticisi olduğum partiye doğru gittim.
Aynı zamanda sivil giyimli polislerin evimin etrafında gezmesi, arabayla yanımdan geçerken sö
bulunmaları gibi olaylar beni kaygılandırıyor.” (İHD Diyarbakır)

18 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuran Meral Türkmen, 10.08.2004 tarihinde kendisini telefonla arayan
ve ismini filiz olduğunu söyleyen birinin kendisinden PTT önüne gelmesini istediğini, belirtilen yere gittiğinde
arkasından gelen siyah renkli bir arabaya zorla bindirilerek boş bir araziye götürüldüğünü, arabanın içinde
gözlerinin bağlandığını, boş arazide sabah kadar tutulduğunu, eylem ve etkinliklere neden
soruların sorulduğunu ve kendilerine ajanlık yapması için baskı yapıldığını, daha sonra boş arazide bırakıldığını
belirtti. (İHD Adana) (Özgür Gündem-24.08.04)

20 Ağustos günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Mücahit Yürek şu beyanda bulundu: “18 Ağustos
günü Özgür Yurttaşlık Dilekçesi imza toplama çalışmasındayken gözaltına alındık. Gözaltında susma hakkımızı
kullandık. Daha sonra Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldük. Kontrolden sonra tekrar Emniyet

götürüldük. Beni Batman Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüler. Evi aramak için izin istedim.
Türkçe dışında konuşmamamı istediler. Gece şubede kaldıktan sonra tekrar sabah Yavuz Selim Mah. 5 no’lu
Sağlık Ocağına götürdüler. Savcılığa giderken arabada ‘Türkler ve Kürtler eşit yaşıyor. Neden öyle yapıyorsun’
denildi. Bende ‘10 yıl önce Kürtler yoktur diyordunuz. Şimdi ne oldu da birden Kürtleri kabul ediyorsunuz’
dedim. Türk Vatandaşı olduğumu fakat Türk olmadığımı Kürt olduğumu söyledim. ‘Türk değilsen burada
aşamaya hakkın yok. Git başka yerde yaşa’ dediler. Küfürler,hakaretlerde bulundular. ‘Sizin gibileri gaz

dökerek yakarım. Siz Kürtler bunları hak ediyorsunuz’ dediler. Sonra yanımda hırsızlıktan yakalanan çocuğu
göstererek, ‘Ben buna her imkanı sağlarım kendi elimle beslerim saygı gösteririm. Ama senin gibilerini gaz
dökerek yakarım’ dediler. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra Savcılık kararıyla serbest bırakıldık.’’ (İHD
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29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Çetin Gezer, Şubat 2004 tarihinden bu yana
nu ve evine gidemediğini belirterek hukuki

Nevzat Işık (1985), Reşit Karakaya (1985), Sami Avras (1983), Gülistan Basutçu (1986), Gülizar Güney

anbul şubesine yazılı başvuruda bulunan yukarıda isimleri yazılı kişiler, DEHAP
Genlik Kolları üyeleri olduklarını, bir aya yakın süredir polislerce takip edildiklerini ve bundan tedirgin

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan DEHAP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı
Kadriye Kanat(1978), bir aya yakın süredir Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce takip edildiğini

uğunu beyan ederek derneğimizden hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD İstanbul)

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Kudret Gülün (1982), yaklaşık iki aydır
özellikle toplu taşıma araçlarında ve yolda takip

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Zeki Çelik(1960), Temmuz ayının başından
çocuklarının polis tarafından takip edildiğini, 23 Temmuz günü evinin polis tarafından

8 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Morsümbül, şu beyanda bulundu: “6
günü Gençlik Platformunun Balıkçılarbaşı Semtinde düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak

istedim. Ancak girişte güvenlik kuvvetlerince kimliğim kameraya çekildi. Basın açıklaması bittikten sonra
rkadaşım yolda yürürken bir polis telsizle bizi tarif

ederek gözaltına alınmamızı anons etti. Hemen yolumuzu değiştirerek yöneticisi olduğum partiye doğru gittim.
Aynı zamanda sivil giyimli polislerin evimin etrafında gezmesi, arabayla yanımdan geçerken sözlü tacizlerde

18 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuran Meral Türkmen, 10.08.2004 tarihinde kendisini telefonla arayan
PTT önüne gelmesini istediğini, belirtilen yere gittiğinde

arkasından gelen siyah renkli bir arabaya zorla bindirilerek boş bir araziye götürüldüğünü, arabanın içinde
gözlerinin bağlandığını, boş arazide sabah kadar tutulduğunu, eylem ve etkinliklere neden katıldığına dair
soruların sorulduğunu ve kendilerine ajanlık yapması için baskı yapıldığını, daha sonra boş arazide bırakıldığını

ürek şu beyanda bulundu: “18 Ağustos
günü Özgür Yurttaşlık Dilekçesi imza toplama çalışmasındayken gözaltına alındık. Gözaltında susma hakkımızı
kullandık. Daha sonra Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldük. Kontrolden sonra tekrar Emniyet

götürüldük. Beni Batman Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüler. Evi aramak için izin istedim.
Türkçe dışında konuşmamamı istediler. Gece şubede kaldıktan sonra tekrar sabah Yavuz Selim Mah. 5 no’lu

ve Kürtler eşit yaşıyor. Neden öyle yapıyorsun’
denildi. Bende ‘10 yıl önce Kürtler yoktur diyordunuz. Şimdi ne oldu da birden Kürtleri kabul ediyorsunuz’
dedim. Türk Vatandaşı olduğumu fakat Türk olmadığımı Kürt olduğumu söyledim. ‘Türk değilsen burada
aşamaya hakkın yok. Git başka yerde yaşa’ dediler. Küfürler,hakaretlerde bulundular. ‘Sizin gibileri gaz

dökerek yakarım. Siz Kürtler bunları hak ediyorsunuz’ dediler. Sonra yanımda hırsızlıktan yakalanan çocuğu
ndi elimle beslerim saygı gösteririm. Ama senin gibilerini gaz

dökerek yakarım’ dediler. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra Savcılık kararıyla serbest bırakıldık.’’ (İHD
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27 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Mahir
yanına giderken yolda polisler tarafından arabadan durdurulduğunu ve başka bir arabaya bindirildiğini, arabada
sürekli tehdit edildiğini, GBT sonucu geldikten sonra serbest bırakıldığını belirti. (İHD Adana) (0
DIHA)

Hamdullah Kıran
İHD İzmir şubesine yazılı başvuruda bulunan Hamdullah Kıran, 1992 yılından 2002 yılına kadar cezaevinde
kaldığını, tahliye olduktan sonra İHD ve DEHAP’ta çalıştığını, bu süreden sonra sürekli rahatsız edildiğini, son
olarak 13 Nisan günü gece saat 22.00 civarında çalışmadan döndüğü sırada kırmızı Renault marka bir arabanın
önünde durduğunu, gözlerinin bağlayarak ormanlık bir alana götürüldüğünü ve burada iki saat tutulduğunu,
ormanlık alanda kendisine hakaret edilerek,
serbest bırakıldığını belirtti. Kıran, evde olmadığı sırada bu kişilerin eve gelerek ailesini rahatsız ettiklerini,
bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü’nü aradığını, “neden beni sürekli rahats
emniyete gelebiliriz” dediğinde ise kendisine bu uygulamanın kendileriyle ilgilisinin bulunmadığının ifade
edildiğini, Savcılığa da başvuru yaptığını belirtti. (İHD İzmir)

Ubeydullah Hakan
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle 4 Eylül günü Van'da düzenlenen mitingde bir polis memuru tarafından
ölümle tehdit edildiğini kaydeden DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan, adını bilmediği polis memurunu
fotoğraflarından teşhis ederek avukatı Murat Timur aracılığıyla savcılığa suç duyu
DIHA)

Ahmet Korkmaz
Denizli Emniyeti'nde görevli polis memurları B.S., M.G. ve T.Ö. ile lunapark işletmecisi A.Ş.Y'nin, yurtdışında
işçi olarak çalışan Ahmet Korkmaz'a tehdit yoluyla 20 milyar liralık senet imzalattığı iddia e
üzerine gözaltına alınan, B.S., M.G. ve A.Ş.Y. tutuklanırken, polis M.Ö. hakkında da gıyabi tutuklama kararı
verildi. (Milliyet-04.09.2004)

Erdal Eraslan
Ülkede Özgür Gündem Şanlıurfa dağıtımcısı Erdal Eraslan (1987), 20 Eylül günü İHD Şanl
başvuruda, yaklaşık beş ay önce gazete dağıtımı yaparken sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından kimliğine el
konulduğunu, 19 Eylül günü kendisini telefonla arayan bir şahsın “biz sana bu gazeteyi dağıtma diye uyarıda
bulunduk, sen hala dağıtıyorsun demek bizi ciddiye almıyorsun, geçen defa şanslıydın bu defa yakalarsak şansın
hiç olmaz” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (İHD Urfa)

Zülfü Arslan ve Haydar Kaplan
Tunceli Jandarma Alay Komutanı Namık Dursun'un Mazgirt'e bağlı Kızılcı
tehdit ederek istifaya zorladığı iddia edildi. 18 Eylül günü bölgede çıkan çatışmanın ardından gece saat 23.00
sıralarında Kızılcık köyüne, sabaha doğru saat 05.00'te ise Balkan köyüne baskın yapan Tunceli Jardarma Alay
Komutanı Namık Dursun, köy muhtarlarına küfürler etti. Muhtarlara ajanlık teklifinde bulunan Dursun, daha
sonra mühürleri alarak muhtarları istifaya zorladı. Alay komutanı Namık Dursun'un muhtarları tartaklamaya da
kalktığı öne sürüldü. Kızılcık köyü muhtarı
alay komutanı beni çağırdı. Gittim, bana ‘Ben terörist babasının elini sıkmam’ dedi. Bende ‘senin elini sıkan
yok’ dedim. Bana ‘gel seni kaymakama götüreceğim istifa edeceksin’ dedi. Ben kabu
ailemin ve köylünün yanında ağza alınmayacak küfürler etti. Beni dövmeye kalktı. Mühürlerimi aldı, birinci
azaya verdi o kabul etmedi. Sonra ikinci ve üçüncü azaya verdi, onlarda okur yazar olmadıklarını söylediler ve
mühürleri almadılar. Mühürleri zorla ikinci azaya verdi. Sonra bana bir kağıt uzatarak bunu imzalamamı söyledi.
Kağıtta 'kızım örgüt üyesi olduğu için kamu görevi yapamam' ifadesi vardı. Kabul etmedim, imzalamadım”.
Arslan, alay komutanının kendisine "senin Türkiye Cumhur
köyü muhtarı Haydar Kaplan ise alay komutanı Dursun'un kendisine ajanlık teklif ettiğini ileri sürdü.
Komutanın, "bize çalışacaksın" dediğini anlatan Kaplan, tehditler karşısında istifa etmek zorunda kald
belirtti. (Evrensel-22.09.2004)

Özgür Emre
30 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Özgür Emre(1983), şu beyanda bulundu: “25 Eylül günü
Hakkari’de, arkadaşımın düğününe giderken Zernek Jandarma arama noktasında otobüsten indirildim. İsmini
öğrenemediğim, o gün görevli uzman çavuşa bir soru
seni istihbarata teslim edeceğiz. Sen işimize çok yarayacaksın, seni sonra bulacağız” diyerek tehdit etti. Ellerinde
bulunan isim listesine göre aşağı indirildim. 100.Yıl Üniversitesi öğrenci kimliğime
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27 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Mahir Yılmaz Sarı, Adana’dan Osmaniye’ye ailesinin
yanına giderken yolda polisler tarafından arabadan durdurulduğunu ve başka bir arabaya bindirildiğini, arabada
sürekli tehdit edildiğini, GBT sonucu geldikten sonra serbest bırakıldığını belirti. (İHD Adana) (0

İHD İzmir şubesine yazılı başvuruda bulunan Hamdullah Kıran, 1992 yılından 2002 yılına kadar cezaevinde
kaldığını, tahliye olduktan sonra İHD ve DEHAP’ta çalıştığını, bu süreden sonra sürekli rahatsız edildiğini, son

rak 13 Nisan günü gece saat 22.00 civarında çalışmadan döndüğü sırada kırmızı Renault marka bir arabanın
önünde durduğunu, gözlerinin bağlayarak ormanlık bir alana götürüldüğünü ve burada iki saat tutulduğunu,
ormanlık alanda kendisine hakaret edilerek, öldürmekle tehdit edildiğini, “bu senin son şansındır” denilerek
serbest bırakıldığını belirtti. Kıran, evde olmadığı sırada bu kişilerin eve gelerek ailesini rahatsız ettiklerini,
bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü’nü aradığını, “neden beni sürekli rahatsız ediyorsunuz, çağırdığınız taktirde
emniyete gelebiliriz” dediğinde ise kendisine bu uygulamanın kendileriyle ilgilisinin bulunmadığının ifade
edildiğini, Savcılığa da başvuru yaptığını belirtti. (İHD İzmir)

ilesiyle 4 Eylül günü Van'da düzenlenen mitingde bir polis memuru tarafından
ölümle tehdit edildiğini kaydeden DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan, adını bilmediği polis memurunu
fotoğraflarından teşhis ederek avukatı Murat Timur aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. (11.09.2004

Denizli Emniyeti'nde görevli polis memurları B.S., M.G. ve T.Ö. ile lunapark işletmecisi A.Ş.Y'nin, yurtdışında
işçi olarak çalışan Ahmet Korkmaz'a tehdit yoluyla 20 milyar liralık senet imzalattığı iddia e
üzerine gözaltına alınan, B.S., M.G. ve A.Ş.Y. tutuklanırken, polis M.Ö. hakkında da gıyabi tutuklama kararı

Ülkede Özgür Gündem Şanlıurfa dağıtımcısı Erdal Eraslan (1987), 20 Eylül günü İHD Şanl
başvuruda, yaklaşık beş ay önce gazete dağıtımı yaparken sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından kimliğine el
konulduğunu, 19 Eylül günü kendisini telefonla arayan bir şahsın “biz sana bu gazeteyi dağıtma diye uyarıda

hala dağıtıyorsun demek bizi ciddiye almıyorsun, geçen defa şanslıydın bu defa yakalarsak şansın
hiç olmaz” diyerek tehdit ettiğini belirtti. (İHD Urfa)

Tunceli Jandarma Alay Komutanı Namık Dursun'un Mazgirt'e bağlı Kızılcık ve Balkan köylerinde muhtarları
tehdit ederek istifaya zorladığı iddia edildi. 18 Eylül günü bölgede çıkan çatışmanın ardından gece saat 23.00
sıralarında Kızılcık köyüne, sabaha doğru saat 05.00'te ise Balkan köyüne baskın yapan Tunceli Jardarma Alay

mutanı Namık Dursun, köy muhtarlarına küfürler etti. Muhtarlara ajanlık teklifinde bulunan Dursun, daha
sonra mühürleri alarak muhtarları istifaya zorladı. Alay komutanı Namık Dursun'un muhtarları tartaklamaya da
kalktığı öne sürüldü. Kızılcık köyü muhtarı Zülfü Arslan şu beyanda bulundu; “Gece saat 23.00'de köye gelen
alay komutanı beni çağırdı. Gittim, bana ‘Ben terörist babasının elini sıkmam’ dedi. Bende ‘senin elini sıkan
yok’ dedim. Bana ‘gel seni kaymakama götüreceğim istifa edeceksin’ dedi. Ben kabul etmedim. Sonra bana
ailemin ve köylünün yanında ağza alınmayacak küfürler etti. Beni dövmeye kalktı. Mühürlerimi aldı, birinci
azaya verdi o kabul etmedi. Sonra ikinci ve üçüncü azaya verdi, onlarda okur yazar olmadıklarını söylediler ve

lar. Mühürleri zorla ikinci azaya verdi. Sonra bana bir kağıt uzatarak bunu imzalamamı söyledi.
Kağıtta 'kızım örgüt üyesi olduğu için kamu görevi yapamam' ifadesi vardı. Kabul etmedim, imzalamadım”.
Arslan, alay komutanının kendisine "senin Türkiye Cumhuriyeti'nde yerin yok" dediğini de iddia etti. Balkan
köyü muhtarı Haydar Kaplan ise alay komutanı Dursun'un kendisine ajanlık teklif ettiğini ileri sürdü.
Komutanın, "bize çalışacaksın" dediğini anlatan Kaplan, tehditler karşısında istifa etmek zorunda kald

30 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Özgür Emre(1983), şu beyanda bulundu: “25 Eylül günü
Hakkari’de, arkadaşımın düğününe giderken Zernek Jandarma arama noktasında otobüsten indirildim. İsmini
öğrenemediğim, o gün görevli uzman çavuşa bir sorun mu olduğunu sorduğumda, “inşallah birazdan çıkacak,
seni istihbarata teslim edeceğiz. Sen işimize çok yarayacaksın, seni sonra bulacağız” diyerek tehdit etti. Ellerinde
bulunan isim listesine göre aşağı indirildim. 100.Yıl Üniversitesi öğrenci kimliğime el koydular ve bırakıldım.
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Yılmaz Sarı, Adana’dan Osmaniye’ye ailesinin
yanına giderken yolda polisler tarafından arabadan durdurulduğunu ve başka bir arabaya bindirildiğini, arabada
sürekli tehdit edildiğini, GBT sonucu geldikten sonra serbest bırakıldığını belirti. (İHD Adana) (08.09.2004-

İHD İzmir şubesine yazılı başvuruda bulunan Hamdullah Kıran, 1992 yılından 2002 yılına kadar cezaevinde
kaldığını, tahliye olduktan sonra İHD ve DEHAP’ta çalıştığını, bu süreden sonra sürekli rahatsız edildiğini, son

rak 13 Nisan günü gece saat 22.00 civarında çalışmadan döndüğü sırada kırmızı Renault marka bir arabanın
önünde durduğunu, gözlerinin bağlayarak ormanlık bir alana götürüldüğünü ve burada iki saat tutulduğunu,

öldürmekle tehdit edildiğini, “bu senin son şansındır” denilerek
serbest bırakıldığını belirtti. Kıran, evde olmadığı sırada bu kişilerin eve gelerek ailesini rahatsız ettiklerini,

ız ediyorsunuz, çağırdığınız taktirde
emniyete gelebiliriz” dediğinde ise kendisine bu uygulamanın kendileriyle ilgilisinin bulunmadığının ifade

ilesiyle 4 Eylül günü Van'da düzenlenen mitingde bir polis memuru tarafından
ölümle tehdit edildiğini kaydeden DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan, adını bilmediği polis memurunu

rusunda bulundu. (11.09.2004-

Denizli Emniyeti'nde görevli polis memurları B.S., M.G. ve T.Ö. ile lunapark işletmecisi A.Ş.Y'nin, yurtdışında
işçi olarak çalışan Ahmet Korkmaz'a tehdit yoluyla 20 milyar liralık senet imzalattığı iddia edildi. Şikâyet
üzerine gözaltına alınan, B.S., M.G. ve A.Ş.Y. tutuklanırken, polis M.Ö. hakkında da gıyabi tutuklama kararı

Ülkede Özgür Gündem Şanlıurfa dağıtımcısı Erdal Eraslan (1987), 20 Eylül günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı
başvuruda, yaklaşık beş ay önce gazete dağıtımı yaparken sivil giyimli güvenlik güçleri tarafından kimliğine el
konulduğunu, 19 Eylül günü kendisini telefonla arayan bir şahsın “biz sana bu gazeteyi dağıtma diye uyarıda

hala dağıtıyorsun demek bizi ciddiye almıyorsun, geçen defa şanslıydın bu defa yakalarsak şansın

k ve Balkan köylerinde muhtarları
tehdit ederek istifaya zorladığı iddia edildi. 18 Eylül günü bölgede çıkan çatışmanın ardından gece saat 23.00
sıralarında Kızılcık köyüne, sabaha doğru saat 05.00'te ise Balkan köyüne baskın yapan Tunceli Jardarma Alay

mutanı Namık Dursun, köy muhtarlarına küfürler etti. Muhtarlara ajanlık teklifinde bulunan Dursun, daha
sonra mühürleri alarak muhtarları istifaya zorladı. Alay komutanı Namık Dursun'un muhtarları tartaklamaya da

Zülfü Arslan şu beyanda bulundu; “Gece saat 23.00'de köye gelen
alay komutanı beni çağırdı. Gittim, bana ‘Ben terörist babasının elini sıkmam’ dedi. Bende ‘senin elini sıkan

l etmedim. Sonra bana
ailemin ve köylünün yanında ağza alınmayacak küfürler etti. Beni dövmeye kalktı. Mühürlerimi aldı, birinci
azaya verdi o kabul etmedi. Sonra ikinci ve üçüncü azaya verdi, onlarda okur yazar olmadıklarını söylediler ve

lar. Mühürleri zorla ikinci azaya verdi. Sonra bana bir kağıt uzatarak bunu imzalamamı söyledi.
Kağıtta 'kızım örgüt üyesi olduğu için kamu görevi yapamam' ifadesi vardı. Kabul etmedim, imzalamadım”.

iyeti'nde yerin yok" dediğini de iddia etti. Balkan
köyü muhtarı Haydar Kaplan ise alay komutanı Dursun'un kendisine ajanlık teklif ettiğini ileri sürdü.
Komutanın, "bize çalışacaksın" dediğini anlatan Kaplan, tehditler karşısında istifa etmek zorunda kaldığını

30 Eylül günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Özgür Emre(1983), şu beyanda bulundu: “25 Eylül günü
Hakkari’de, arkadaşımın düğününe giderken Zernek Jandarma arama noktasında otobüsten indirildim. İsmini

n mu olduğunu sorduğumda, “inşallah birazdan çıkacak,
seni istihbarata teslim edeceğiz. Sen işimize çok yarayacaksın, seni sonra bulacağız” diyerek tehdit etti. Ellerinde

el koydular ve bırakıldım.
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Daha sonra Van ve Gürpınar Savcılığına başvurdum. Adıma düzenlenen herhangi bir dosya ve arama emrinin
olmadığını öğrendim. Kimliğim halen kendilerindedir.” (İHD Van)

Ahmet Yaman
Hacettepe Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Ahmet
aydır sivil polisler tarafından takip edildiğini belirterek konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak için
yardım talep etti. (İHD Ankara)

Mehmet Oran
7 Ekim günü İHD İstanbul şubesine
Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kürtçe anadilinin tercihli öğrenim dili olması talebinde
bulunduğunu, 16-01-2002 ile 05-07-
bugüne kadar kendisine ve ailesine karşı baskı uygulanmakta olduğunu, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğunda
TMŞ’den çağrıldığını ve “senin için iyi olmaz, dilekçeni hemen geri al” diye tehdit edildiğini, eşine de “akıllı
dursun bir şey yapmasın, sizin için iyi olmaz” dendiğini belirtti. (İHD İstanbul)

İ.K. ve K.K
İ.K. 4 Ekim günü yaptığı başvuruda, Diyarbakır’ın Hani İlçesinde ikamet ettiklerini, JİTEM elemanları
tarafından keyfi olarak gözaltına alındıklarını ve tehdit edildiklerini belirttiler.

Emrah Doğan (1988)
8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Doğan, 24 Eylül günü sivil olarak evlerine gelen
jandarma karakolu görevlilerinin arama izni olmadıkları halde evlerine girdiklerini, oğlu Emrah Doğan ile yalnız
konuşmak istediklerini belirttiklerini, içerideki odada oğluna Serkan isimli bir arkadaşı hakkında sorular
sorduklarını, daha sonra oğlu Emrah’ı çay içmek bahanesiyle Ordulular Derneği’ne götürdüklerini, oğluna orada,
“sana araba veririz, kızlarla gezersin, sana ayda 300
yapılıyor, bize bildir” dediklerini, oğlunun bunu reddettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

B Ekinci (1979), Mücahit Yalçın (1982) ve Cem Emir (1985)
Yukarıda isimleri yazılı kişiler 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda Urfa Canlı Kalkan
Girişim üyelerinin Tunceli’de yürütülen operasyonları durdurmak için 6 Ekim günü Tunceli’ye yapmak
istedikleri yolculuğu Dicle Haber Ajansı olarak takip etmek istediklerini, Canl
araçta olduklarını, Tunceli Elmalı Jandarma Komutanlığı Seyitli Köprüsü kontrol noktasında aracın
durdurulduğunu, kendilerinin araçtan indirilerek gözaltına alındıklarını, telefonlarının kapatıldığını, gözaltı
alındıklarına dair yasal işlem yapılmadığını, yarım saat kadar sonra serbest bırakıldıklarını, Evrensel Gazetesi
Muhabiri Cem Emir’in de yaklaşık olarak 5 saat boyunca gözaltında tutulduğunu belirttiler. Mağdurlar, tutanak
tutulmasını istemelerine rağmen her hangi bir
üzerinden yola çıkan canlı kalkan grubunu izlemek, görüntülemek ve haber yapmak üzere yola çıktıklarını,
Pertek ilçesi Feribot Limanında limanda bekleyen bir rütbeli asker tarafından bir köşey
almamalarının söylediğini, Tunceli İl Valisinin kararı okunduğunda kendilerine sadece bu bölümünün
çekebileceğinin söylendiğini, bu sırada çekim yaparken çıkan arbedeyi görüntülediklerini, ortam sakinleştikten
sonra askerlerden birinin kendilerini çağırarak, “Size çekmeyin demedim mi” dediğini, gerekçenin ne olduğunun
sorduklarında, kendisinin istediğini ve çekim yapmalarına gıcık olduğunu belirttiğini, itiraz etmelerine rağmen
görüntülerin silinmesinin istendiğini, kendisine Savcılığa çı
yaşamını çektikleri gerekçesiyle şikayetçi olacağını söylediğini, olayların kamuyu ilgilendirdiğini
söylediklerinde bir arkadaşlarına dönerek “yakın çekim ister misin” diyerek tehdit ettiğini, yarım saat süre
tartışmanın ardından görüntülerin silindiğini belirti. (İHD Diyarbakır)

Mehmet Şirin Demir
Gerçüş ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Demir (1971), 11 Ekim günü İHD Batman şubesine
yaptığı başvuruda, 11 Ekim günü köyle ilgili evrakları so
Komutanlığı’ndan çıktıktan sonra saat 14.10 civarlarında gizli numaradan cep telefonunu arayan ve ismini
söylemeyen bir şahsın “terör örgütüne yardım ediyorsun, seni öldüreceğim, her an ölüme hazır ol’’ diye tehdit
ettiğini, 28 Mart yerel seçimleri sırasında Gökhan ismindeki astsubayın muhtar adayı olmaması konusunda
kendisini tehdit ettiğini, çevredeki her terör olayından sonra Gercüş Jandarma Komutanlığı’ndaki Yüzbaşı
Ahmet Vatansever tarafında tehdit edildiklerini,
olursa ilk kurşunu yiyen sen olursun” dendiğini belirtti. (İHD Batman)

İlhan Karakurt
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Daha sonra Van ve Gürpınar Savcılığına başvurdum. Adıma düzenlenen herhangi bir dosya ve arama emrinin
olmadığını öğrendim. Kimliğim halen kendilerindedir.” (İHD Van)

Hacettepe Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Ahmet Yaman 5 Ekim günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda, 5
aydır sivil polisler tarafından takip edildiğini belirterek konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak için

7 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Oran (1964), 16
Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kürtçe anadilinin tercihli öğrenim dili olması talebinde

-2002 tarihleri arasında Bayrampaşa cezaevinde tutuklu kaldığını, bu
bugüne kadar kendisine ve ailesine karşı baskı uygulanmakta olduğunu, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğunda
TMŞ’den çağrıldığını ve “senin için iyi olmaz, dilekçeni hemen geri al” diye tehdit edildiğini, eşine de “akıllı

sizin için iyi olmaz” dendiğini belirtti. (İHD İstanbul)

İ.K. 4 Ekim günü yaptığı başvuruda, Diyarbakır’ın Hani İlçesinde ikamet ettiklerini, JİTEM elemanları
tarafından keyfi olarak gözaltına alındıklarını ve tehdit edildiklerini belirttiler. (İHD Diyarbakır)

8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Doğan, 24 Eylül günü sivil olarak evlerine gelen
jandarma karakolu görevlilerinin arama izni olmadıkları halde evlerine girdiklerini, oğlu Emrah Doğan ile yalnız
konuşmak istediklerini belirttiklerini, içerideki odada oğluna Serkan isimli bir arkadaşı hakkında sorular
sorduklarını, daha sonra oğlu Emrah’ı çay içmek bahanesiyle Ordulular Derneği’ne götürdüklerini, oğluna orada,

n, sana ayda 300-400 milyon para da veririz, Ay Işığı Sanat Merkezinde neler
yapılıyor, bize bildir” dediklerini, oğlunun bunu reddettiğini belirtti. (İHD İstanbul)

B Ekinci (1979), Mücahit Yalçın (1982) ve Cem Emir (1985)
r 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda Urfa Canlı Kalkan

Girişim üyelerinin Tunceli’de yürütülen operasyonları durdurmak için 6 Ekim günü Tunceli’ye yapmak
istedikleri yolculuğu Dicle Haber Ajansı olarak takip etmek istediklerini, Canlı Kalkan ekibiyle birlikte aynı
araçta olduklarını, Tunceli Elmalı Jandarma Komutanlığı Seyitli Köprüsü kontrol noktasında aracın
durdurulduğunu, kendilerinin araçtan indirilerek gözaltına alındıklarını, telefonlarının kapatıldığını, gözaltı

dair yasal işlem yapılmadığını, yarım saat kadar sonra serbest bırakıldıklarını, Evrensel Gazetesi
Muhabiri Cem Emir’in de yaklaşık olarak 5 saat boyunca gözaltında tutulduğunu belirttiler. Mağdurlar, tutanak
tutulmasını istemelerine rağmen her hangi bir tutanak tutulmadığını, yine 8 Ekim günü Tunceli’ye doğru Pertek
üzerinden yola çıkan canlı kalkan grubunu izlemek, görüntülemek ve haber yapmak üzere yola çıktıklarını,
Pertek ilçesi Feribot Limanında limanda bekleyen bir rütbeli asker tarafından bir köşey
almamalarının söylediğini, Tunceli İl Valisinin kararı okunduğunda kendilerine sadece bu bölümünün
çekebileceğinin söylendiğini, bu sırada çekim yaparken çıkan arbedeyi görüntülediklerini, ortam sakinleştikten

endilerini çağırarak, “Size çekmeyin demedim mi” dediğini, gerekçenin ne olduğunun
sorduklarında, kendisinin istediğini ve çekim yapmalarına gıcık olduğunu belirttiğini, itiraz etmelerine rağmen
görüntülerin silinmesinin istendiğini, kendisine Savcılığa çıkacaklarını söylediklerinde, kendisinin de özel
yaşamını çektikleri gerekçesiyle şikayetçi olacağını söylediğini, olayların kamuyu ilgilendirdiğini
söylediklerinde bir arkadaşlarına dönerek “yakın çekim ister misin” diyerek tehdit ettiğini, yarım saat süre
tartışmanın ardından görüntülerin silindiğini belirti. (İHD Diyarbakır)

Gerçüş ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Demir (1971), 11 Ekim günü İHD Batman şubesine
yaptığı başvuruda, 11 Ekim günü köyle ilgili evrakları sormak için gittiği Gercüş İlçe Jandarma
Komutanlığı’ndan çıktıktan sonra saat 14.10 civarlarında gizli numaradan cep telefonunu arayan ve ismini
söylemeyen bir şahsın “terör örgütüne yardım ediyorsun, seni öldüreceğim, her an ölüme hazır ol’’ diye tehdit

tiğini, 28 Mart yerel seçimleri sırasında Gökhan ismindeki astsubayın muhtar adayı olmaması konusunda
kendisini tehdit ettiğini, çevredeki her terör olayından sonra Gercüş Jandarma Komutanlığı’ndaki Yüzbaşı
Ahmet Vatansever tarafında tehdit edildiklerini, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını, “bu yörede bir şey
olursa ilk kurşunu yiyen sen olursun” dendiğini belirtti. (İHD Batman)
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Daha sonra Van ve Gürpınar Savcılığına başvurdum. Adıma düzenlenen herhangi bir dosya ve arama emrinin

Yaman 5 Ekim günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda, 5
aydır sivil polisler tarafından takip edildiğini belirterek konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak için

başvuruda bulunan Mehmet Oran (1964), 16-01-2002 tarihinde
Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kürtçe anadilinin tercihli öğrenim dili olması talebinde

2002 tarihleri arasında Bayrampaşa cezaevinde tutuklu kaldığını, bu tarihten
bugüne kadar kendisine ve ailesine karşı baskı uygulanmakta olduğunu, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğunda
TMŞ’den çağrıldığını ve “senin için iyi olmaz, dilekçeni hemen geri al” diye tehdit edildiğini, eşine de “akıllı

İ.K. 4 Ekim günü yaptığı başvuruda, Diyarbakır’ın Hani İlçesinde ikamet ettiklerini, JİTEM elemanları
(İHD Diyarbakır)

8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Doğan, 24 Eylül günü sivil olarak evlerine gelen
jandarma karakolu görevlilerinin arama izni olmadıkları halde evlerine girdiklerini, oğlu Emrah Doğan ile yalnız
konuşmak istediklerini belirttiklerini, içerideki odada oğluna Serkan isimli bir arkadaşı hakkında sorular
sorduklarını, daha sonra oğlu Emrah’ı çay içmek bahanesiyle Ordulular Derneği’ne götürdüklerini, oğluna orada,

400 milyon para da veririz, Ay Işığı Sanat Merkezinde neler

r 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda Urfa Canlı Kalkan
Girişim üyelerinin Tunceli’de yürütülen operasyonları durdurmak için 6 Ekim günü Tunceli’ye yapmak

ı Kalkan ekibiyle birlikte aynı
araçta olduklarını, Tunceli Elmalı Jandarma Komutanlığı Seyitli Köprüsü kontrol noktasında aracın
durdurulduğunu, kendilerinin araçtan indirilerek gözaltına alındıklarını, telefonlarının kapatıldığını, gözaltı

dair yasal işlem yapılmadığını, yarım saat kadar sonra serbest bırakıldıklarını, Evrensel Gazetesi
Muhabiri Cem Emir’in de yaklaşık olarak 5 saat boyunca gözaltında tutulduğunu belirttiler. Mağdurlar, tutanak

tutanak tutulmadığını, yine 8 Ekim günü Tunceli’ye doğru Pertek
üzerinden yola çıkan canlı kalkan grubunu izlemek, görüntülemek ve haber yapmak üzere yola çıktıklarını,
Pertek ilçesi Feribot Limanında limanda bekleyen bir rütbeli asker tarafından bir köşeye alınarak görüntü
almamalarının söylediğini, Tunceli İl Valisinin kararı okunduğunda kendilerine sadece bu bölümünün
çekebileceğinin söylendiğini, bu sırada çekim yaparken çıkan arbedeyi görüntülediklerini, ortam sakinleştikten

endilerini çağırarak, “Size çekmeyin demedim mi” dediğini, gerekçenin ne olduğunun
sorduklarında, kendisinin istediğini ve çekim yapmalarına gıcık olduğunu belirttiğini, itiraz etmelerine rağmen

kacaklarını söylediklerinde, kendisinin de özel
yaşamını çektikleri gerekçesiyle şikayetçi olacağını söylediğini, olayların kamuyu ilgilendirdiğini
söylediklerinde bir arkadaşlarına dönerek “yakın çekim ister misin” diyerek tehdit ettiğini, yarım saat süren

Gerçüş ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Demir (1971), 11 Ekim günü İHD Batman şubesine
rmak için gittiği Gercüş İlçe Jandarma

Komutanlığı’ndan çıktıktan sonra saat 14.10 civarlarında gizli numaradan cep telefonunu arayan ve ismini
söylemeyen bir şahsın “terör örgütüne yardım ediyorsun, seni öldüreceğim, her an ölüme hazır ol’’ diye tehdit

tiğini, 28 Mart yerel seçimleri sırasında Gökhan ismindeki astsubayın muhtar adayı olmaması konusunda
kendisini tehdit ettiğini, çevredeki her terör olayından sonra Gercüş Jandarma Komutanlığı’ndaki Yüzbaşı

küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını, “bu yörede bir şey
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Cezaevinde 9.5 yıl kaldıktan sonra Ekim ayı başında tahliye olan İlhan Karakurt, polis tarafından tehdit edi
ve baskılara maruz kaldığını iddia etti. 17 Ekim günü EMEP Antalya İl Örgütü’nde düzenlenen basın
toplantısında Karakurt’un cezaevinden çıktıktan sonra evine gelen ve kendilerini terörle mücadele ekipleri
olarak tanıtan kişiler tarafından, “Daha işi
18.10.04)

Hacer Koçak
13 Ekim günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan ve aynı zamanda İHD Mersin şubesi Yönetim Kurulu
yedek üyesi Hacer Koçak, TMŞ polisleri tarafından uzun zaman
işyeri çevresinde devam ettiğini belirtti.

Ercan Ulaş Arslan
Ercan Ulaş Arslan 29 Ekim günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Ege Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu,
28 Ekim günü üniversitesinde çıktığı
kimlik sorduğu, bu sırada belini sağ eliyle kavradığını ve diğer bir polisinde yardıma geldiğini, hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözaltına alınmak istendiğini, polislerin elinden ku
polisler tarafından takip edildiğini, sonra peşini bıraktıklarını ifade etti. (İHD İzmir)

19 Aralık 2000 cezaevleri operasyonunda yaralanan ve 2002 yılında altı ay süreyle tahliye edilen Songül
İnce’nin yurtdışına kaçması sonrası ailesinin baskı gördüğü iddia edildi. Polislerin sürekli evlerine baskın
düzenlediğini belirten Halis İnce, “Evimizde arama yapıyorlar. Bize sürekli hakaret ediyorlar. 14 Eylül günü
evimizi sabaha doğru bastıklarında çocuklar çok
evimize geldi. Geçenlerde sabaha karşı yine evimizi bastılar” dedi. (İHD İstanbul)

Kamer Şemci
Bingöl ili Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyüne bağlı Aktaş mezrasına kayıtlı Kamer Şemci 3 Ka
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 29 Ekim günü gece saat 20.00
basıldığını, bu on kişiden 5’inin Karlıova’ya bağlı Çırık köyü korucuları olduğunu, diğer 5 kişinin ise sivil
giyimli olduğunu, eve girer girmez koruculardan birinin kendisine “hayvan senin dişlerini kırarız sen teröristleri
besliyorsun, onları besliyorsun neden bize haber vermiyorsun” gibi sözlü hakaretlerde bulunduğunu, istemediği
halde gece evinde kaldıklarını belirtti. (İHD Diyar

Ayşan Yurtçiçek ve ailesi
6 Kasım günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Ayşan Yurtçiçek, Silvan’a bağlı Dönerkaya köyünde,
kendilerine komşu ve korucu olan Fehmi Yetiş ve Fikret Yetiş’in ailesini sürekli tehdit ettiğini ve köyden
çıkmaları için baskı uyguladıklarını belirtti.

Bedri Anşin
6 Kasım günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Bedri Anşin, 6 Kasım
günü YÖK’ü protesto etmek için yapmış oldukları basın açıklamasından sonra sivil giyimli polislerin basın
açıklaması metnini zorla almak istediklerini, kamerayla çekim yaptıklarını, küfürlü sözlerle kendilerine hakaret
ettiklerini, basın açıklamasına katılan arkadaşlarının kimlik bilgilerini aldıklarını belirtti. (İHD Bingöl)

Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı olarak görev yapan 28 muhtarın, 10 Kasım günü ilçede yapılan toplantıda Tunceli
Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun tarafından “başınızı ezerim” şeklinde tehdit edildikleri
belirtildi. (26 Kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem

Yasin Güngör
Yasin Güngör 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Akhisar Emniyet Müdür Yardımcısı
Süleyman Obuz tarafından İHD’ye yaptığı işkence başvuru ile ilgili olarak makamına çağrıldığını, Obuz’un
kendisine “Zaten karım beni terk etti. Çocuklarım da ben
başka kimse alamaz. Kimseden korkum yok v.b.” gibi söylemlerde bulunduğunu ve ayağını denk alması, bir
daha karşısına çıkmaması söylenerek “yoksa sana yapacağımı bilirim” şeklinde tehdit edildiğini b
İzmir)

Mehmet Yeler
Mehmet Yeler 23 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 08.11.2004 tarihinde öldürülen kardeşi Ali
Yeler’in faillerine ilişkin ellerinde gerekli bilgi ve belge bulunmasına rağmen bu konuda her hangi bir işlem
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Cezaevinde 9.5 yıl kaldıktan sonra Ekim ayı başında tahliye olan İlhan Karakurt, polis tarafından tehdit edi
ve baskılara maruz kaldığını iddia etti. 17 Ekim günü EMEP Antalya İl Örgütü’nde düzenlenen basın
toplantısında Karakurt’un cezaevinden çıktıktan sonra evine gelen ve kendilerini terörle mücadele ekipleri
olarak tanıtan kişiler tarafından, “Daha işimiz bitmedi, görüşeceğiz” şeklinde tehdit edildiği belirtildi. (Evrensel

13 Ekim günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan ve aynı zamanda İHD Mersin şubesi Yönetim Kurulu
yedek üyesi Hacer Koçak, TMŞ polisleri tarafından uzun zamandan beridir takip edildiğini, takiplerin evi ve
işyeri çevresinde devam ettiğini belirtti.

Ercan Ulaş Arslan 29 Ekim günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Ege Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu,
28 Ekim günü üniversitesinde çıktığı sırada sürekli okul içinde dolaşan sivil polislerden birinin yanına gelerek
kimlik sorduğu, bu sırada belini sağ eliyle kavradığını ve diğer bir polisinde yardıma geldiğini, hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözaltına alınmak istendiğini, polislerin elinden kurtularak yolun karşı tarafına geçtiğini, bir süre
polisler tarafından takip edildiğini, sonra peşini bıraktıklarını ifade etti. (İHD İzmir)

19 Aralık 2000 cezaevleri operasyonunda yaralanan ve 2002 yılında altı ay süreyle tahliye edilen Songül
yurtdışına kaçması sonrası ailesinin baskı gördüğü iddia edildi. Polislerin sürekli evlerine baskın

düzenlediğini belirten Halis İnce, “Evimizde arama yapıyorlar. Bize sürekli hakaret ediyorlar. 14 Eylül günü
evimizi sabaha doğru bastıklarında çocuklar çok korktu. Psikolojileri bozuldu. İki gün sonra başka bir ekip tekrar
evimize geldi. Geçenlerde sabaha karşı yine evimizi bastılar” dedi. (İHD İstanbul)

Bingöl ili Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyüne bağlı Aktaş mezrasına kayıtlı Kamer Şemci 3 Ka
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 29 Ekim günü gece saat 20.00-21.00 sıralarında 10 kişi tarafından evinin
basıldığını, bu on kişiden 5’inin Karlıova’ya bağlı Çırık köyü korucuları olduğunu, diğer 5 kişinin ise sivil

girer girmez koruculardan birinin kendisine “hayvan senin dişlerini kırarız sen teröristleri
besliyorsun, onları besliyorsun neden bize haber vermiyorsun” gibi sözlü hakaretlerde bulunduğunu, istemediği
halde gece evinde kaldıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

6 Kasım günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Ayşan Yurtçiçek, Silvan’a bağlı Dönerkaya köyünde,
kendilerine komşu ve korucu olan Fehmi Yetiş ve Fikret Yetiş’in ailesini sürekli tehdit ettiğini ve köyden

baskı uyguladıklarını belirtti.

6 Kasım günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Bedri Anşin, 6 Kasım
günü YÖK’ü protesto etmek için yapmış oldukları basın açıklamasından sonra sivil giyimli polislerin basın

laması metnini zorla almak istediklerini, kamerayla çekim yaptıklarını, küfürlü sözlerle kendilerine hakaret
ettiklerini, basın açıklamasına katılan arkadaşlarının kimlik bilgilerini aldıklarını belirtti. (İHD Bingöl)

ak görev yapan 28 muhtarın, 10 Kasım günü ilçede yapılan toplantıda Tunceli
Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun tarafından “başınızı ezerim” şeklinde tehdit edildikleri
belirtildi. (26 Kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem-Evrensel)

in Güngör 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Akhisar Emniyet Müdür Yardımcısı
Süleyman Obuz tarafından İHD’ye yaptığı işkence başvuru ile ilgili olarak makamına çağrıldığını, Obuz’un
kendisine “Zaten karım beni terk etti. Çocuklarım da benden ayrı yaşıyorlar. Bir tek canım var, onu da Allah’tan
başka kimse alamaz. Kimseden korkum yok v.b.” gibi söylemlerde bulunduğunu ve ayağını denk alması, bir
daha karşısına çıkmaması söylenerek “yoksa sana yapacağımı bilirim” şeklinde tehdit edildiğini b

Mehmet Yeler 23 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 08.11.2004 tarihinde öldürülen kardeşi Ali
Yeler’in faillerine ilişkin ellerinde gerekli bilgi ve belge bulunmasına rağmen bu konuda her hangi bir işlem
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Cezaevinde 9.5 yıl kaldıktan sonra Ekim ayı başında tahliye olan İlhan Karakurt, polis tarafından tehdit edildiği
ve baskılara maruz kaldığını iddia etti. 17 Ekim günü EMEP Antalya İl Örgütü’nde düzenlenen basın
toplantısında Karakurt’un cezaevinden çıktıktan sonra evine gelen ve kendilerini terörle mücadele ekipleri

miz bitmedi, görüşeceğiz” şeklinde tehdit edildiği belirtildi. (Evrensel-

13 Ekim günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan ve aynı zamanda İHD Mersin şubesi Yönetim Kurulu
dan beridir takip edildiğini, takiplerin evi ve

Ercan Ulaş Arslan 29 Ekim günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Ege Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu,
sırada sürekli okul içinde dolaşan sivil polislerden birinin yanına gelerek

kimlik sorduğu, bu sırada belini sağ eliyle kavradığını ve diğer bir polisinde yardıma geldiğini, hiçbir gerekçe
rtularak yolun karşı tarafına geçtiğini, bir süre

19 Aralık 2000 cezaevleri operasyonunda yaralanan ve 2002 yılında altı ay süreyle tahliye edilen Songül
yurtdışına kaçması sonrası ailesinin baskı gördüğü iddia edildi. Polislerin sürekli evlerine baskın

düzenlediğini belirten Halis İnce, “Evimizde arama yapıyorlar. Bize sürekli hakaret ediyorlar. 14 Eylül günü
korktu. Psikolojileri bozuldu. İki gün sonra başka bir ekip tekrar

Bingöl ili Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyüne bağlı Aktaş mezrasına kayıtlı Kamer Şemci 3 Kasım günü İHD
21.00 sıralarında 10 kişi tarafından evinin

basıldığını, bu on kişiden 5’inin Karlıova’ya bağlı Çırık köyü korucuları olduğunu, diğer 5 kişinin ise sivil
girer girmez koruculardan birinin kendisine “hayvan senin dişlerini kırarız sen teröristleri

besliyorsun, onları besliyorsun neden bize haber vermiyorsun” gibi sözlü hakaretlerde bulunduğunu, istemediği

6 Kasım günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Ayşan Yurtçiçek, Silvan’a bağlı Dönerkaya köyünde,
kendilerine komşu ve korucu olan Fehmi Yetiş ve Fikret Yetiş’in ailesini sürekli tehdit ettiğini ve köyden

6 Kasım günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Bedri Anşin, 6 Kasım
günü YÖK’ü protesto etmek için yapmış oldukları basın açıklamasından sonra sivil giyimli polislerin basın

laması metnini zorla almak istediklerini, kamerayla çekim yaptıklarını, küfürlü sözlerle kendilerine hakaret
ettiklerini, basın açıklamasına katılan arkadaşlarının kimlik bilgilerini aldıklarını belirtti. (İHD Bingöl)

ak görev yapan 28 muhtarın, 10 Kasım günü ilçede yapılan toplantıda Tunceli
Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun tarafından “başınızı ezerim” şeklinde tehdit edildikleri

in Güngör 18 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, Akhisar Emniyet Müdür Yardımcısı
Süleyman Obuz tarafından İHD’ye yaptığı işkence başvuru ile ilgili olarak makamına çağrıldığını, Obuz’un

den ayrı yaşıyorlar. Bir tek canım var, onu da Allah’tan
başka kimse alamaz. Kimseden korkum yok v.b.” gibi söylemlerde bulunduğunu ve ayağını denk alması, bir
daha karşısına çıkmaması söylenerek “yoksa sana yapacağımı bilirim” şeklinde tehdit edildiğini belirtti. (İHD

Mehmet Yeler 23 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 08.11.2004 tarihinde öldürülen kardeşi Ali
Yeler’in faillerine ilişkin ellerinde gerekli bilgi ve belge bulunmasına rağmen bu konuda her hangi bir işlem
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yapılmadığını, faillere yataklık yapan kişilerin kendilerini tehdit ettiklerini, bu tehdidin polis aracılığı ile
yapıldığını belirtti. (İHD İzmir)

Faysal Şeker
26 Kasım günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Faysal Şeker, polisin kendisine baskı ve tehd
ajanlık yaptırdığını belirterek yardım talebinde bulundu.

Hüseyin Vural
26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Vural, PKK davası hükümlüsü olarak kaldığı
cezaevinden 30 Eylül günü tahliye olduğunu, tahliye olduktan sonra pol
başlandığını, 23 Kasım günü polislerin oturduğu semtte bulunan kahveye ve yengesinin evine gidip kendisini ve
ailesini sorduklarını belirtti. (İHD İstanbul)

Hüsna Özdemir
Hüsna Özdemir 4 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine
arama izni olmadan evi aradıklarını, abisi Nezir Özdemir’i sorduklarını, İstanbul’da olduğunu söylediklerinde
“eğer abiniz İstanbul’da değilse hepinizi öldürürüz” şeklinde bizi tehdit ettiklerini bel

S.A, Deniz Turgut, Düzgün Doğan, Bulut Kişin, Zeki Aydın, Özgür Yokuş, Ümit Garlı ve Turan Durak
Yukarıda isimleri yazılı Dicle Üniversitesi öğrencileri İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda,
okuldayken iki arkadaşlarının gözaltına alındığını, o sırada güvenlik kuvvetlerinin kendilerine “daha sonra sizin
de icabınıza bakarız” şeklide tehditlerde bulunduklarını belirtiler. (İHD Diyarbakır)

Ömer Ulu
8 Aralık günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ömer Ulu (198
günü Yenibosna’da kar maskeli kimliği belirsiz kişilerce plakasız bir araçla kaçırıldığını, iki buçuk saat boyunca
ölümle tehdit edildiğini, kafasına silah dayandığını, iki buçuk saatlik bir seyahatin ardından Çobançeşme
civarında serbest bırakıldığını belitti. (İHD İstanbul)

Muhteber Akyol
11 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Muhteber Akyol (1967), 11 yılı geçkin bir süreden beri
ebe hemşire olarak görev yaptığını, halen Torbalı Ana Çocuk Sağlığı’nda
11.45‘de Sağlık Ocağı’nda Başhekim olan Dr. Eda Yağcı’nın kendisini arayarak işyerine çağırdığını, gittiğinde
başhekimin yanında bekleyen iki erkeğin kendisiyle görüşmek üzere muayene odasına gittiğini, kendisine
istihbarattan olduklarını söylediğini, kırsaldaki kardeşi hakkında sorular sorup kendileriyle işbirliği yapmasını,
işbirliği yapmadığı taktirde pasaportuna el koyacaklarını, evini arayacaklarını ve yurtdışına çıkarmayacaklarını
söyleyerek tehdit ettiklerini, bunu re
hiçbir şekilde görüşmediğini” yazdırdıklarını belirtti. Akyol, daha sonra başhekimle görüştüğünde başhekim
istihbarattan geldiklerini bilmediğini, kendisinin tayin istediği içi
vermeyeceğini söylediğini belirtti. (İHD İzmir)

Mevlan Bala
13 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine
Aralık günü eve gelen güvenlik kuvvetlerinin hak
içi ve şehir dışı nereye giderse kendilerine bildirmesi gerektiğini ve vesikalık fotoğraf istediklerini belirttiler.
(İHD Diyarbakır)

Mehmetşah Altun
Mehmetşah Altun 22 Aralık günü İHD Diyarb
Altun’a bisikletle seyir halindeyken bir uzman çavuşun kullandığı aracın çarptığını, uzman çavuşun oğlunu
hastaneye kaldırmadan olay yerinden uzaklaştığını, olay nedeniyle uzman çavuş hakkında şik
dava açıldığını, ancak uzman çavuşun sürekli kendisini arayarak davadan vazgeçmesi konusunda tehdit ettiğini
belirtti. (İHD Diyarbakır)

Remzi Bakır
Remzi Bakır (1962) 30 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine
12 yıl 6 aya mahkum edildiğini, son çıkan TCK’dan dolayı 24 Kasım günü tahliye edildiğini, abisinin evinde
kaldığını, 28 Aralık günü abisinin telefonunu arayan bir kişinin telefon numarasını ve adresini istediğini,
vermediği takdirde sürekli rahatsız edeceklerini söylediklerini, 29 Aralık günü ise Bingöl’ün Genç ilçesinden
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pılmadığını, faillere yataklık yapan kişilerin kendilerini tehdit ettiklerini, bu tehdidin polis aracılığı ile

26 Kasım günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Faysal Şeker, polisin kendisine baskı ve tehd
ajanlık yaptırdığını belirterek yardım talebinde bulundu.

26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Vural, PKK davası hükümlüsü olarak kaldığı
cezaevinden 30 Eylül günü tahliye olduğunu, tahliye olduktan sonra polisler tarafından takip edilmeye
başlandığını, 23 Kasım günü polislerin oturduğu semtte bulunan kahveye ve yengesinin evine gidip kendisini ve
ailesini sorduklarını belirtti. (İHD İstanbul)

Hüsna Özdemir 4 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 3 Aralık günü sivil giyimli 4 polisin
arama izni olmadan evi aradıklarını, abisi Nezir Özdemir’i sorduklarını, İstanbul’da olduğunu söylediklerinde
“eğer abiniz İstanbul’da değilse hepinizi öldürürüz” şeklinde bizi tehdit ettiklerini belirttiler. (İHD Diyarbakır)

S.A, Deniz Turgut, Düzgün Doğan, Bulut Kişin, Zeki Aydın, Özgür Yokuş, Ümit Garlı ve Turan Durak
Yukarıda isimleri yazılı Dicle Üniversitesi öğrencileri İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda,

gözaltına alındığını, o sırada güvenlik kuvvetlerinin kendilerine “daha sonra sizin
de icabınıza bakarız” şeklide tehditlerde bulunduklarını belirtiler. (İHD Diyarbakır)

8 Aralık günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ömer Ulu (1986), politik biri olduğunu, 8 Aralık
günü Yenibosna’da kar maskeli kimliği belirsiz kişilerce plakasız bir araçla kaçırıldığını, iki buçuk saat boyunca
ölümle tehdit edildiğini, kafasına silah dayandığını, iki buçuk saatlik bir seyahatin ardından Çobançeşme
civarında serbest bırakıldığını belitti. (İHD İstanbul)

11 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Muhteber Akyol (1967), 11 yılı geçkin bir süreden beri
ebe hemşire olarak görev yaptığını, halen Torbalı Ana Çocuk Sağlığı’nda çalıştığını, 18 Ekim günü saat
11.45‘de Sağlık Ocağı’nda Başhekim olan Dr. Eda Yağcı’nın kendisini arayarak işyerine çağırdığını, gittiğinde
başhekimin yanında bekleyen iki erkeğin kendisiyle görüşmek üzere muayene odasına gittiğini, kendisine

tan olduklarını söylediğini, kırsaldaki kardeşi hakkında sorular sorup kendileriyle işbirliği yapmasını,
işbirliği yapmadığı taktirde pasaportuna el koyacaklarını, evini arayacaklarını ve yurtdışına çıkarmayacaklarını
söyleyerek tehdit ettiklerini, bunu reddetmesi üzerine bir ajanda sayfasına “1994 yılında İngiltere’ye gittiğini ve
hiçbir şekilde görüşmediğini” yazdırdıklarını belirtti. Akyol, daha sonra başhekimle görüştüğünde başhekim
istihbarattan geldiklerini bilmediğini, kendisinin tayin istediği için geldiğini, bir daha dosyayı kimseye
vermeyeceğini söylediğini belirtti. (İHD İzmir)

günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Mevlan Bala (1981), Nusaybin’de ikamet ettiğini, 8
Aralık günü eve gelen güvenlik kuvvetlerinin hakkıda talimat olduğunu ve 5 yıl boyunca takip edileceğini, şehir
içi ve şehir dışı nereye giderse kendilerine bildirmesi gerektiğini ve vesikalık fotoğraf istediklerini belirttiler.

Mehmetşah Altun 22 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 28 Eylül günü oğlu Haşim
Altun’a bisikletle seyir halindeyken bir uzman çavuşun kullandığı aracın çarptığını, uzman çavuşun oğlunu
hastaneye kaldırmadan olay yerinden uzaklaştığını, olay nedeniyle uzman çavuş hakkında şik
dava açıldığını, ancak uzman çavuşun sürekli kendisini arayarak davadan vazgeçmesi konusunda tehdit ettiğini

günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 1997 yılın
12 yıl 6 aya mahkum edildiğini, son çıkan TCK’dan dolayı 24 Kasım günü tahliye edildiğini, abisinin evinde
kaldığını, 28 Aralık günü abisinin telefonunu arayan bir kişinin telefon numarasını ve adresini istediğini,

sürekli rahatsız edeceklerini söylediklerini, 29 Aralık günü ise Bingöl’ün Genç ilçesinden
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pılmadığını, faillere yataklık yapan kişilerin kendilerini tehdit ettiklerini, bu tehdidin polis aracılığı ile

26 Kasım günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Faysal Şeker, polisin kendisine baskı ve tehdit ile

26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Vural, PKK davası hükümlüsü olarak kaldığı
isler tarafından takip edilmeye

başlandığını, 23 Kasım günü polislerin oturduğu semtte bulunan kahveye ve yengesinin evine gidip kendisini ve

yaptığı başvuruda, 3 Aralık günü sivil giyimli 4 polisin
arama izni olmadan evi aradıklarını, abisi Nezir Özdemir’i sorduklarını, İstanbul’da olduğunu söylediklerinde

irttiler. (İHD Diyarbakır)

S.A, Deniz Turgut, Düzgün Doğan, Bulut Kişin, Zeki Aydın, Özgür Yokuş, Ümit Garlı ve Turan Durak
Yukarıda isimleri yazılı Dicle Üniversitesi öğrencileri İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda,

gözaltına alındığını, o sırada güvenlik kuvvetlerinin kendilerine “daha sonra sizin

6), politik biri olduğunu, 8 Aralık
günü Yenibosna’da kar maskeli kimliği belirsiz kişilerce plakasız bir araçla kaçırıldığını, iki buçuk saat boyunca
ölümle tehdit edildiğini, kafasına silah dayandığını, iki buçuk saatlik bir seyahatin ardından Çobançeşme

11 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Muhteber Akyol (1967), 11 yılı geçkin bir süreden beri
çalıştığını, 18 Ekim günü saat

11.45‘de Sağlık Ocağı’nda Başhekim olan Dr. Eda Yağcı’nın kendisini arayarak işyerine çağırdığını, gittiğinde
başhekimin yanında bekleyen iki erkeğin kendisiyle görüşmek üzere muayene odasına gittiğini, kendisine

tan olduklarını söylediğini, kırsaldaki kardeşi hakkında sorular sorup kendileriyle işbirliği yapmasını,
işbirliği yapmadığı taktirde pasaportuna el koyacaklarını, evini arayacaklarını ve yurtdışına çıkarmayacaklarını

ddetmesi üzerine bir ajanda sayfasına “1994 yılında İngiltere’ye gittiğini ve
hiçbir şekilde görüşmediğini” yazdırdıklarını belirtti. Akyol, daha sonra başhekimle görüştüğünde başhekim

n geldiğini, bir daha dosyayı kimseye

başvuruda bulunan Mevlan Bala (1981), Nusaybin’de ikamet ettiğini, 8
kıda talimat olduğunu ve 5 yıl boyunca takip edileceğini, şehir

içi ve şehir dışı nereye giderse kendilerine bildirmesi gerektiğini ve vesikalık fotoğraf istediklerini belirttiler.

akır şubesine yaptığı başvuruda, 28 Eylül günü oğlu Haşim
Altun’a bisikletle seyir halindeyken bir uzman çavuşun kullandığı aracın çarptığını, uzman çavuşun oğlunu
hastaneye kaldırmadan olay yerinden uzaklaştığını, olay nedeniyle uzman çavuş hakkında şikayetçi olduğunu ve
dava açıldığını, ancak uzman çavuşun sürekli kendisini arayarak davadan vazgeçmesi konusunda tehdit ettiğini

yaptığı başvuruda, 1997 yılında tutuklandığını ve
12 yıl 6 aya mahkum edildiğini, son çıkan TCK’dan dolayı 24 Kasım günü tahliye edildiğini, abisinin evinde
kaldığını, 28 Aralık günü abisinin telefonunu arayan bir kişinin telefon numarasını ve adresini istediğini,

sürekli rahatsız edeceklerini söylediklerini, 29 Aralık günü ise Bingöl’ün Genç ilçesinden
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bulunan Kandemir Petrol’den arayan birinin abisini çağırdığını, abisinin belirtilen yere gittiğinde söz konusu
kişilerin askeriyeden olduklarını ve telefon numarası
gitmezse sürekli rahatsız edileceği konusunda” tehdit ettiklerini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Demet Kılıç
Dicle Üniversitesi öğrencisi Demet Kılıç (1982), 28 Aralık
Aralık 2004 tarihinde gün boyunca sivil giyimli güvenlik kuvvetlerince takip edildiğini, hatta şubeye geldiği
sırada da takip edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

I.12.İşkence Davaları

Melih Şirankan (22), Sinan Dağ (24), Mehmet Fatih Ö
İzmir’de, 2003 yılı içinde araba hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Melih Şirankan (22), Sinan
Dağ (24), Mehmet Fatih Özışık (19) ve M.D’ı (15); hortumla dövüp işkence yaptıkları iddiası ve sanıklara Adli
Tıp Kurumu’nda üç ile beş gün arasında değişen sürede rapor verilmesi üzerine Savcılık, polisler hakkında
“işkence” suçundan 20'şer yıl hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ocak ayı içinde dava açtı.
(Radikal-11.01.04)

Ahmet Kaçan
5 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kaçan, Anafartalar Polis Karakolu’nda görevli
komiser Levent Kantar tarafından, 10 Aralık 2001 tarihinde, saat 09:30’da işyerinden çağrıldığını ve karakolda
gözlerine gözbağı takılarak nezarete alındığını, burada elle
bitimine kadar kendisine işkence yapıldığını beyan etti. Kaçan, hakkındaki tutuklama kararından dolayı karakol
komiserinin “bunu hastaneye götürmeyin başımıza bela olur, direk cezaevine götürün” demesi üz
götürüldüğünü, cezaevinde koğuşa girmeyerek, doktor istemesi üzerine, cezaevi doktorunun, aldığı ciddi darptan
dolayı kendisini Adli Tıp Kurumuna sevk ettiğini ve rapor aldığını ifade etti. Kaçan, 2003 yılında tahliye
olduktan sonra Savcılı’ğa giderek, kendisine işkence yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken 16.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 17 Aralık 2003 tarihinde görüldü. Dava, 24 Ocak
2004 tarihine ertelendi. (İHD İzmir)

İ.A ve B.K
Konya’da, İ.A ve B.K adlı çocuklara (1993) işkence yaptıkları iddiasıyla 4 polis memuru hakkında dava açıldı.
İHD Genel Merkezi tarafından “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlenen işkence davası söyle
gelişti: 16 Eylül 2003 tarihinde, komşularının pastanesind
Merkezi’ne şikayet ettiği İ.A ve B.K, hırsızlık iddiasıyla polisler tarafından, çocukların öğrenim gördüğü
ilköğretim okulundan gözaltına alındılar. Çocukların aileleri karakolun dışında bekletilirken, h
çocuklar, Polis Merkezi’nde komiser Hasan Alpaslan Altuğ’ın odasında, ayakkabı ve çorapları çıkartılarak
falakaya tabi tutuldular. Çocuklar, komiser yardımcısı İsa Akyüz’ün ayaklarını havada tutarken, komiser
Altuğ’un çocuklara 7-8 kere copla vurduğunu belirtiler. Çocuklardan İ.A’nın, evde bulunan ağabey ve ablasının
kendilerini görüp kurtaracağı umuduyla, parayı evlerinin karşısındaki inşaata sakladıklarını söylemesi üzerin,
komiser Altuğ, komiser yardımcısı Akyüz, polis memurları Ziya
inşaata götürürdüler. Paranın bulunamaması üzerine, çocuklar, inşaatta ayrı ayrı odalara alınarak, inşaattan temin
edilen tahta parçalarıyla dövüldüler. Her iki çocuğun pantolon ve külotları çıkartılırken, İ.A, ha
organının sıkıldığını belirtti. Çocuklar, bu sırada, birbirlerini görmediklerini; ancak birbirlerinin ağlamalarını ve
bağrışmalarını duyduklarını belirttiler. İ.A, polisler tarafından kattan kata, aşağıya atılma suretiyle “yalancı
infaz”a tabi tutulurken, maruz kaldığı işkencenin etkisiyle, inşaatın 5. katından kendisini atmaya çalıştığını;
ancak polislerin kendisini tuttuğunu ifade etti. İnşaattan çıkarılan çocuklar, tozlanmış olan elbiselerinin
temizlendiğini ve yüzlerinin çeşmede yıkat
belirttiler. Bu sırada aileler dışarıda beklerken, oğlunun bir odadan diğer odaya götürüldüğü sırada, suratındaki
yaraları ve ağzındaki kan lekelerini gören İ.A’nın annesinin tepkisi ve Savc
üzerine, çocuklar aynı gün öğleden sonra ailelerine teslim edildiler. Vücutlarındaki işkence izleri açık bir
biçimde görülen çocuklar, aileleri tarafından, aynı gün saat 21.45’te hastaneye götürülerek doktor raporu aldıla
Konya Numune Hastanesi’ne götürülen çocukların adli muayeneleri sonucunda, B.K’nın “sol ayak dış yanında
0,5 cm. çaplı ekimozun” mevcut olduğu belirtildi. 27 Ekim 2003 tarihinde çocuk cerrahi uzmanı tarafından
yapılan muayenede ise patolojik bulgunun bu
İ.A’nın ise, “yüzünün solunda ekimotik görünümlü, çizgileri biraz kalınca 4
lezyonların yaklaşık 3,5,7,7 cm. uzunluklarında ve yaklaşık 10
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bulunan Kandemir Petrol’den arayan birinin abisini çağırdığını, abisinin belirtilen yere gittiğinde söz konusu
kişilerin askeriyeden olduklarını ve telefon numarası ile adresini isteyerek “kendisine iş bulduklarını, eğer
gitmezse sürekli rahatsız edileceği konusunda” tehdit ettiklerini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi öğrencisi Demet Kılıç (1982), 28 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptı
Aralık 2004 tarihinde gün boyunca sivil giyimli güvenlik kuvvetlerince takip edildiğini, hatta şubeye geldiği
sırada da takip edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Melih Şirankan (22), Sinan Dağ (24), Mehmet Fatih Özışık (19) ve M.D (15)
İzmir’de, 2003 yılı içinde araba hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Melih Şirankan (22), Sinan
Dağ (24), Mehmet Fatih Özışık (19) ve M.D’ı (15); hortumla dövüp işkence yaptıkları iddiası ve sanıklara Adli

nda üç ile beş gün arasında değişen sürede rapor verilmesi üzerine Savcılık, polisler hakkında
“işkence” suçundan 20'şer yıl hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ocak ayı içinde dava açtı.

İzmir şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kaçan, Anafartalar Polis Karakolu’nda görevli
komiser Levent Kantar tarafından, 10 Aralık 2001 tarihinde, saat 09:30’da işyerinden çağrıldığını ve karakolda
gözlerine gözbağı takılarak nezarete alındığını, burada elleri nezarethanenin demirlerine kelepçelenerek, mesai
bitimine kadar kendisine işkence yapıldığını beyan etti. Kaçan, hakkındaki tutuklama kararından dolayı karakol
komiserinin “bunu hastaneye götürmeyin başımıza bela olur, direk cezaevine götürün” demesi üz
götürüldüğünü, cezaevinde koğuşa girmeyerek, doktor istemesi üzerine, cezaevi doktorunun, aldığı ciddi darptan
dolayı kendisini Adli Tıp Kurumuna sevk ettiğini ve rapor aldığını ifade etti. Kaçan, 2003 yılında tahliye

’ğa giderek, kendisine işkence yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken 16.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 17 Aralık 2003 tarihinde görüldü. Dava, 24 Ocak

B.K adlı çocuklara (1993) işkence yaptıkları iddiasıyla 4 polis memuru hakkında dava açıldı.
İHD Genel Merkezi tarafından “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlenen işkence davası söyle
gelişti: 16 Eylül 2003 tarihinde, komşularının pastanesinden çalınan paranın “şüphelisi” olarak Özalkent Polis
Merkezi’ne şikayet ettiği İ.A ve B.K, hırsızlık iddiasıyla polisler tarafından, çocukların öğrenim gördüğü
ilköğretim okulundan gözaltına alındılar. Çocukların aileleri karakolun dışında bekletilirken, h
çocuklar, Polis Merkezi’nde komiser Hasan Alpaslan Altuğ’ın odasında, ayakkabı ve çorapları çıkartılarak
falakaya tabi tutuldular. Çocuklar, komiser yardımcısı İsa Akyüz’ün ayaklarını havada tutarken, komiser

copla vurduğunu belirtiler. Çocuklardan İ.A’nın, evde bulunan ağabey ve ablasının
kendilerini görüp kurtaracağı umuduyla, parayı evlerinin karşısındaki inşaata sakladıklarını söylemesi üzerin,
komiser Altuğ, komiser yardımcısı Akyüz, polis memurları Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz, çocukları alarak
inşaata götürürdüler. Paranın bulunamaması üzerine, çocuklar, inşaatta ayrı ayrı odalara alınarak, inşaattan temin
edilen tahta parçalarıyla dövüldüler. Her iki çocuğun pantolon ve külotları çıkartılırken, İ.A, ha
organının sıkıldığını belirtti. Çocuklar, bu sırada, birbirlerini görmediklerini; ancak birbirlerinin ağlamalarını ve
bağrışmalarını duyduklarını belirttiler. İ.A, polisler tarafından kattan kata, aşağıya atılma suretiyle “yalancı

a tabi tutulurken, maruz kaldığı işkencenin etkisiyle, inşaatın 5. katından kendisini atmaya çalıştığını;
ancak polislerin kendisini tuttuğunu ifade etti. İnşaattan çıkarılan çocuklar, tozlanmış olan elbiselerinin
temizlendiğini ve yüzlerinin çeşmede yıkattırıldığını ve daha sonra tekrar polis merkezine getirildiklerini
belirttiler. Bu sırada aileler dışarıda beklerken, oğlunun bir odadan diğer odaya götürüldüğü sırada, suratındaki
yaraları ve ağzındaki kan lekelerini gören İ.A’nın annesinin tepkisi ve Savcılığa şikayet edeceğini belirtmesi
üzerine, çocuklar aynı gün öğleden sonra ailelerine teslim edildiler. Vücutlarındaki işkence izleri açık bir
biçimde görülen çocuklar, aileleri tarafından, aynı gün saat 21.45’te hastaneye götürülerek doktor raporu aldıla
Konya Numune Hastanesi’ne götürülen çocukların adli muayeneleri sonucunda, B.K’nın “sol ayak dış yanında
0,5 cm. çaplı ekimozun” mevcut olduğu belirtildi. 27 Ekim 2003 tarihinde çocuk cerrahi uzmanı tarafından
yapılan muayenede ise patolojik bulgunun bulunmadığı, ancak 3 gün iş ve güç kaybının bulunduğu belirtildi.
İ.A’nın ise, “yüzünün solunda ekimotik görünümlü, çizgileri biraz kalınca 4-5 adet lezyon” olduğu, bu
lezyonların yaklaşık 3,5,7,7 cm. uzunluklarında ve yaklaşık 10-15 saat öncesine ait ait ol
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bulunan Kandemir Petrol’den arayan birinin abisini çağırdığını, abisinin belirtilen yere gittiğinde söz konusu
ile adresini isteyerek “kendisine iş bulduklarını, eğer

günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 28
Aralık 2004 tarihinde gün boyunca sivil giyimli güvenlik kuvvetlerince takip edildiğini, hatta şubeye geldiği

İzmir’de, 2003 yılı içinde araba hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Melih Şirankan (22), Sinan
Dağ (24), Mehmet Fatih Özışık (19) ve M.D’ı (15); hortumla dövüp işkence yaptıkları iddiası ve sanıklara Adli

nda üç ile beş gün arasında değişen sürede rapor verilmesi üzerine Savcılık, polisler hakkında
“işkence” suçundan 20'şer yıl hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ocak ayı içinde dava açtı.

İzmir şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kaçan, Anafartalar Polis Karakolu’nda görevli
komiser Levent Kantar tarafından, 10 Aralık 2001 tarihinde, saat 09:30’da işyerinden çağrıldığını ve karakolda

ri nezarethanenin demirlerine kelepçelenerek, mesai
bitimine kadar kendisine işkence yapıldığını beyan etti. Kaçan, hakkındaki tutuklama kararından dolayı karakol
komiserinin “bunu hastaneye götürmeyin başımıza bela olur, direk cezaevine götürün” demesi üzerine cezaevine
götürüldüğünü, cezaevinde koğuşa girmeyerek, doktor istemesi üzerine, cezaevi doktorunun, aldığı ciddi darptan
dolayı kendisini Adli Tıp Kurumuna sevk ettiğini ve rapor aldığını ifade etti. Kaçan, 2003 yılında tahliye

’ğa giderek, kendisine işkence yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken 16.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 17 Aralık 2003 tarihinde görüldü. Dava, 24 Ocak

B.K adlı çocuklara (1993) işkence yaptıkları iddiasıyla 4 polis memuru hakkında dava açıldı.
İHD Genel Merkezi tarafından “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlenen işkence davası söyle

en çalınan paranın “şüphelisi” olarak Özalkent Polis
Merkezi’ne şikayet ettiği İ.A ve B.K, hırsızlık iddiasıyla polisler tarafından, çocukların öğrenim gördüğü
ilköğretim okulundan gözaltına alındılar. Çocukların aileleri karakolun dışında bekletilirken, hırsızlıkla suçlanan
çocuklar, Polis Merkezi’nde komiser Hasan Alpaslan Altuğ’ın odasında, ayakkabı ve çorapları çıkartılarak
falakaya tabi tutuldular. Çocuklar, komiser yardımcısı İsa Akyüz’ün ayaklarını havada tutarken, komiser

copla vurduğunu belirtiler. Çocuklardan İ.A’nın, evde bulunan ağabey ve ablasının
kendilerini görüp kurtaracağı umuduyla, parayı evlerinin karşısındaki inşaata sakladıklarını söylemesi üzerin,

Yıldırım ve Hasan Yılmaz, çocukları alarak
inşaata götürürdüler. Paranın bulunamaması üzerine, çocuklar, inşaatta ayrı ayrı odalara alınarak, inşaattan temin
edilen tahta parçalarıyla dövüldüler. Her iki çocuğun pantolon ve külotları çıkartılırken, İ.A, hayasının ve cinsel
organının sıkıldığını belirtti. Çocuklar, bu sırada, birbirlerini görmediklerini; ancak birbirlerinin ağlamalarını ve
bağrışmalarını duyduklarını belirttiler. İ.A, polisler tarafından kattan kata, aşağıya atılma suretiyle “yalancı

a tabi tutulurken, maruz kaldığı işkencenin etkisiyle, inşaatın 5. katından kendisini atmaya çalıştığını;
ancak polislerin kendisini tuttuğunu ifade etti. İnşaattan çıkarılan çocuklar, tozlanmış olan elbiselerinin

tırıldığını ve daha sonra tekrar polis merkezine getirildiklerini
belirttiler. Bu sırada aileler dışarıda beklerken, oğlunun bir odadan diğer odaya götürüldüğü sırada, suratındaki

ılığa şikayet edeceğini belirtmesi
üzerine, çocuklar aynı gün öğleden sonra ailelerine teslim edildiler. Vücutlarındaki işkence izleri açık bir
biçimde görülen çocuklar, aileleri tarafından, aynı gün saat 21.45’te hastaneye götürülerek doktor raporu aldılar.
Konya Numune Hastanesi’ne götürülen çocukların adli muayeneleri sonucunda, B.K’nın “sol ayak dış yanında
0,5 cm. çaplı ekimozun” mevcut olduğu belirtildi. 27 Ekim 2003 tarihinde çocuk cerrahi uzmanı tarafından

lunmadığı, ancak 3 gün iş ve güç kaybının bulunduğu belirtildi.
5 adet lezyon” olduğu, bu

15 saat öncesine ait ait olduğunun tahmin
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edildiği, üst dudakta 0,5 cm. çaplı iç kısımda erozyon; sağ ayak parmaklarında hafif eritemli lezyonların
bulunduğu, üst ön kesici dişlerden birinde hafif perkisyonla hassasiyet, boynun solunda 0,5 cm. çaplı eritemin
mevcut olduğu belirtildi. İ.A için ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü’nün talebi üzerine psikiyatrik muayene raporu
düzenlendi. Dr. Dilek Gidiş Şahinoğlu adlı psikiyatri uzmanı tarafından verilen 18 Eylül 2003 tarihli raporda,
İ.A’nın yapılan psikiyatrik muayenesinde, özellik arz eden h
edilmediği ve işlediği suçun farik ve mümeyyizi olduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğü
tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, 15 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen raporda
daha önce verilmiş bulunan adli muayene raporları değerlendirilerek, 7 günlük iş göremezlik raporu verildi.
İ.A’nın babası tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Eylül 2003 tarihinde suç duyurusunda
bulunması üzerine başlatılan soruşturma kap
ilgili herkesin ifadesine başvuruldu. İfade işlemiyle birlikte, çocuklar, işkence yapan polislerle yüzleştirildi.
Teşhis amacıyla yapılan yüzleştirmede çocuklar, toplam 11 polis arasından komis
komiser yardımcısı İsa Akyüz, polis memurları Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz’ı, uyguladıkları işkence
yöntemlerini belirterek tek tek teşhis ettiler. İfadelerin alındığı ve yüzleştirmenin gerçekleştiği gün Cumhuriyet
Savcısı Alaaddin Atakan tarafından, İ.A ve B.K’ya işkence yaptıkları iddiasıyla, Hasan Alpaslan Altuğ, İsa
Akyüz, Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz hakkında TCK’nin 243/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları
talebi ile kamu davası açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkeme
yargılanmasına 4 Mart günü başlandı. Yargılamada, müdahil çocukların ve velilerinin ifadeleri ile bir kısım
tanıkların ve sanık Hasan Yılmaz’ın ifadeleri ise, 11 Mayıs günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada alı
Duruşmada, mağdur İ.A, sanık Hasan Yılmaz’ı göstererek, “İnşaatta pantolonumu ve külotumu çıkarttılar,
huzurdaki sanık polis pipimi sıktı ve acıma hissettim. Komiser de bacaklarıma tahta ile vurdu. İnşaatta kimse
yoktu, kimse de görmedi. Dövüldüğüm iç
vermediler” dedi. Çocuklar ayrıntılı olarak gözaltında yaşadıklarını ve birbirlerine yapılanları anlatırken, sanık
polis memuru ise suçlamaları reddetti. Duruşma, diğer üç sanığın ve müdah
Haziran gününe ertelendi. 10 Haziran günü yapılan ve İHD Genel Merkezi yöneticileri tarafından da takip edilen
duruşmada ise, sanık avukatları “yapılan yayınlarda müvekkillerinin suçlu olarak gösterildiğini ileri sürerek”,
duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Müdahil avukat Hakkı Ünal ise, gizlilik talebine karşı çıkarak,
işkencenin kamusal bir suç olup, işkence davalarının açık görülmesinde kamunun yararı bulunduğunu,
işkencenin önlenmesi kararlılığının ve çocuğun üs
Savcısı da mütalaasında, gizlilik koşulları bulunmadığından talebin reddini istedi. Mahkeme, yaptığı
değerlendirme sonucunda, duruşmaların açık yapılmasına ve sanık vekilinin talebinin reddine k
duruşmada ifade veren 3 sanık polis, işkence yapmadıklarını, çocuklarına yönelik hırsızlık suçlamasının gerçek
olmadığının anlaşılması üzerine, çocukları anne
yapmadıklarını, olaydan Çocuk Şubesi’ni haberdar ettiklerini, sadece çocuklara nasihatte bulunduklarını, inşaata
götürmediklerini belirterek suçlamaları reddettiler. Müdahil vekilinin talebi üzerine, mağdur A.İ.’in, sanıkları ve
yaptıkları işkence eylemlerini göstererek anla
tanıyıp tanımadığını ve sanıkları isimleriyle göstermesini söyledi. Mağdur, her üç sanığı, isimleriyle doğru bir
biçimde gösterdi. Mahkeme Başkanı tekrar tekrar sanıkları farklı sıralarla sordu,
biçimde isimlerini söyleyerek gösterdi. A.İ., sanıkları isimleriyle ve uyguladıkları işkence yöntemleriyle birlikte
teşhis ederken duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. (İHD Genel Merkezi)

İsmet Yılmaz
İsmet Yılmaz (1980), 9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu:
yılının Mayıs ayında, bir gece saat 23.00 sıralarında Koşuyolu alt geçidine doğru abim ve iki arkadaşımla birlikte
yürürken, üzerinde polis yazılı olan bir minibüs yanımızda
kontrolü yapacaklarını söylediler ve yüzümüzü duvara çevirdiler. Kimliğimi çıkartmama izin vermeden ayağıma
tekme atıp bana hakaret etmeye başladılar. Ben asker olduğumu ve hakaret etmeye haklarının olmad
söyleyince daha fazla hakaret etmeye başladılar. Bizi apar topar arabaya bindirip Bağlar Karakolu’na götürdüler.
Ellerim arkadan kelepçeli bir şekilde karakola girer girmez beni yerde bulunan üzerine yatırdıkları halıyı
bedenime sardılar ve dövmeye başladılar. Daha sonra saatlerce çıplak bir vaziyette soğuk suyun altında tuttular.
Ertesi gün sabah saat 06.00 sıralarında Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldım. Hastaneye gittim ve 7 günlük
rapor aldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum”.
Mahkemesi’nde devam ediyor. (İHD Diyarbakır)

Zahide Özay (1942)
30 Temmuz 2002 tarihinde, ikamet ettiği İzmir Şirinyer’de, belediyeye ait suyu kaçak kullanan bir kişiyi
uyardığı için resmi polisin saldırısı
uygulamayla karşılaştığı beyanında bulunan Zahide Özay, olay ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na başvuruda
bulunduğunu, bundan dolayı bakanlığının soruşturma başlattığını, ifade için çağ
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edildiği, üst dudakta 0,5 cm. çaplı iç kısımda erozyon; sağ ayak parmaklarında hafif eritemli lezyonların
bulunduğu, üst ön kesici dişlerden birinde hafif perkisyonla hassasiyet, boynun solunda 0,5 cm. çaplı eritemin

. İ.A için ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü’nün talebi üzerine psikiyatrik muayene raporu
düzenlendi. Dr. Dilek Gidiş Şahinoğlu adlı psikiyatri uzmanı tarafından verilen 18 Eylül 2003 tarihli raporda,
İ.A’nın yapılan psikiyatrik muayenesinde, özellik arz eden her hangi bir psikopatolojik bir bulgunun tespit
edilmediği ve işlediği suçun farik ve mümeyyizi olduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğü
tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, 15 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen raporda
daha önce verilmiş bulunan adli muayene raporları değerlendirilerek, 7 günlük iş göremezlik raporu verildi.
İ.A’nın babası tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Eylül 2003 tarihinde suç duyurusunda
bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Ocak 2004 tarihinde kanıtların toplanması amacıyla
ilgili herkesin ifadesine başvuruldu. İfade işlemiyle birlikte, çocuklar, işkence yapan polislerle yüzleştirildi.
Teşhis amacıyla yapılan yüzleştirmede çocuklar, toplam 11 polis arasından komiser Hasan Alpaslan Altuğ,
komiser yardımcısı İsa Akyüz, polis memurları Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz’ı, uyguladıkları işkence
yöntemlerini belirterek tek tek teşhis ettiler. İfadelerin alındığı ve yüzleştirmenin gerçekleştiği gün Cumhuriyet

n Atakan tarafından, İ.A ve B.K’ya işkence yaptıkları iddiasıyla, Hasan Alpaslan Altuğ, İsa
Akyüz, Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz hakkında TCK’nin 243/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları
talebi ile kamu davası açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2004/19 Esas sayılı dosyada sanıkların
yargılanmasına 4 Mart günü başlandı. Yargılamada, müdahil çocukların ve velilerinin ifadeleri ile bir kısım
tanıkların ve sanık Hasan Yılmaz’ın ifadeleri ise, 11 Mayıs günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada alı
Duruşmada, mağdur İ.A, sanık Hasan Yılmaz’ı göstererek, “İnşaatta pantolonumu ve külotumu çıkarttılar,
huzurdaki sanık polis pipimi sıktı ve acıma hissettim. Komiser de bacaklarıma tahta ile vurdu. İnşaatta kimse
yoktu, kimse de görmedi. Dövüldüğüm için 5. kattan atlamayı düşündüm fakat beni tuttular. Atlamama fırsat
vermediler” dedi. Çocuklar ayrıntılı olarak gözaltında yaşadıklarını ve birbirlerine yapılanları anlatırken, sanık
polis memuru ise suçlamaları reddetti. Duruşma, diğer üç sanığın ve müdahil tanıkların dinlenmesi için, 10
Haziran gününe ertelendi. 10 Haziran günü yapılan ve İHD Genel Merkezi yöneticileri tarafından da takip edilen
duruşmada ise, sanık avukatları “yapılan yayınlarda müvekkillerinin suçlu olarak gösterildiğini ileri sürerek”,
duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Müdahil avukat Hakkı Ünal ise, gizlilik talebine karşı çıkarak,
işkencenin kamusal bir suç olup, işkence davalarının açık görülmesinde kamunun yararı bulunduğunu,
işkencenin önlenmesi kararlılığının ve çocuğun üstün çıkarı ilkesinin bunu gerektirdiğini belirtti. Cumhuriyet
Savcısı da mütalaasında, gizlilik koşulları bulunmadığından talebin reddini istedi. Mahkeme, yaptığı
değerlendirme sonucunda, duruşmaların açık yapılmasına ve sanık vekilinin talebinin reddine k
duruşmada ifade veren 3 sanık polis, işkence yapmadıklarını, çocuklarına yönelik hırsızlık suçlamasının gerçek
olmadığının anlaşılması üzerine, çocukları anne- babalarına teslim ettiklerini, hiçbir soruşturma ve sorgulama

ydan Çocuk Şubesi’ni haberdar ettiklerini, sadece çocuklara nasihatte bulunduklarını, inşaata
götürmediklerini belirterek suçlamaları reddettiler. Müdahil vekilinin talebi üzerine, mağdur A.İ.’in, sanıkları ve
yaptıkları işkence eylemlerini göstererek anlatması istendi. Mahkeme başkanı, mağdur A.İ’e, sanıkları ismen
tanıyıp tanımadığını ve sanıkları isimleriyle göstermesini söyledi. Mağdur, her üç sanığı, isimleriyle doğru bir
biçimde gösterdi. Mahkeme Başkanı tekrar tekrar sanıkları farklı sıralarla sordu, ancak mağdur,sanıkları doğru
biçimde isimlerini söyleyerek gösterdi. A.İ., sanıkları isimleriyle ve uyguladıkları işkence yöntemleriyle birlikte
teşhis ederken duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. (İHD Genel Merkezi)

cak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu:
yılının Mayıs ayında, bir gece saat 23.00 sıralarında Koşuyolu alt geçidine doğru abim ve iki arkadaşımla birlikte
yürürken, üzerinde polis yazılı olan bir minibüs yanımızda durdu. Arabadan inen resmi giyimli 5 polis, kimlik
kontrolü yapacaklarını söylediler ve yüzümüzü duvara çevirdiler. Kimliğimi çıkartmama izin vermeden ayağıma
tekme atıp bana hakaret etmeye başladılar. Ben asker olduğumu ve hakaret etmeye haklarının olmad
söyleyince daha fazla hakaret etmeye başladılar. Bizi apar topar arabaya bindirip Bağlar Karakolu’na götürdüler.
Ellerim arkadan kelepçeli bir şekilde karakola girer girmez beni yerde bulunan üzerine yatırdıkları halıyı

başladılar. Daha sonra saatlerce çıplak bir vaziyette soğuk suyun altında tuttular.
Ertesi gün sabah saat 06.00 sıralarında Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldım. Hastaneye gittim ve 7 günlük
rapor aldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum”. Polisler hakkında açılan dava halen Diyarbakır Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam ediyor. (İHD Diyarbakır)

30 Temmuz 2002 tarihinde, ikamet ettiği İzmir Şirinyer’de, belediyeye ait suyu kaçak kullanan bir kişiyi
uyardığı için resmi polisin saldırısına maruz kaldığı ve şikayet amaçlı gittiği Şirinyer Karakolu’nda da aynı
uygulamayla karşılaştığı beyanında bulunan Zahide Özay, olay ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na başvuruda
bulunduğunu, bundan dolayı bakanlığının soruşturma başlattığını, ifade için çağrıldığı İzmir Emniyet
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edildiği, üst dudakta 0,5 cm. çaplı iç kısımda erozyon; sağ ayak parmaklarında hafif eritemli lezyonların
bulunduğu, üst ön kesici dişlerden birinde hafif perkisyonla hassasiyet, boynun solunda 0,5 cm. çaplı eritemin

. İ.A için ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü’nün talebi üzerine psikiyatrik muayene raporu
düzenlendi. Dr. Dilek Gidiş Şahinoğlu adlı psikiyatri uzmanı tarafından verilen 18 Eylül 2003 tarihli raporda,

er hangi bir psikopatolojik bir bulgunun tespit
edilmediği ve işlediği suçun farik ve mümeyyizi olduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğü
tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, 15 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen raporda ise,
daha önce verilmiş bulunan adli muayene raporları değerlendirilerek, 7 günlük iş göremezlik raporu verildi.
İ.A’nın babası tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Eylül 2003 tarihinde suç duyurusunda

samında, 12 Ocak 2004 tarihinde kanıtların toplanması amacıyla
ilgili herkesin ifadesine başvuruldu. İfade işlemiyle birlikte, çocuklar, işkence yapan polislerle yüzleştirildi.

er Hasan Alpaslan Altuğ,
komiser yardımcısı İsa Akyüz, polis memurları Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz’ı, uyguladıkları işkence
yöntemlerini belirterek tek tek teşhis ettiler. İfadelerin alındığı ve yüzleştirmenin gerçekleştiği gün Cumhuriyet

n Atakan tarafından, İ.A ve B.K’ya işkence yaptıkları iddiasıyla, Hasan Alpaslan Altuğ, İsa
Akyüz, Ziya Yıldırım ve Hasan Yılmaz hakkında TCK’nin 243/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları

si’nde 2004/19 Esas sayılı dosyada sanıkların
yargılanmasına 4 Mart günü başlandı. Yargılamada, müdahil çocukların ve velilerinin ifadeleri ile bir kısım
tanıkların ve sanık Hasan Yılmaz’ın ifadeleri ise, 11 Mayıs günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada alındı.
Duruşmada, mağdur İ.A, sanık Hasan Yılmaz’ı göstererek, “İnşaatta pantolonumu ve külotumu çıkarttılar,
huzurdaki sanık polis pipimi sıktı ve acıma hissettim. Komiser de bacaklarıma tahta ile vurdu. İnşaatta kimse

in 5. kattan atlamayı düşündüm fakat beni tuttular. Atlamama fırsat
vermediler” dedi. Çocuklar ayrıntılı olarak gözaltında yaşadıklarını ve birbirlerine yapılanları anlatırken, sanık

il tanıkların dinlenmesi için, 10
Haziran gününe ertelendi. 10 Haziran günü yapılan ve İHD Genel Merkezi yöneticileri tarafından da takip edilen
duruşmada ise, sanık avukatları “yapılan yayınlarda müvekkillerinin suçlu olarak gösterildiğini ileri sürerek”,
duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Müdahil avukat Hakkı Ünal ise, gizlilik talebine karşı çıkarak,
işkencenin kamusal bir suç olup, işkence davalarının açık görülmesinde kamunun yararı bulunduğunu,

tün çıkarı ilkesinin bunu gerektirdiğini belirtti. Cumhuriyet
Savcısı da mütalaasında, gizlilik koşulları bulunmadığından talebin reddini istedi. Mahkeme, yaptığı
değerlendirme sonucunda, duruşmaların açık yapılmasına ve sanık vekilinin talebinin reddine karar verirken,
duruşmada ifade veren 3 sanık polis, işkence yapmadıklarını, çocuklarına yönelik hırsızlık suçlamasının gerçek

babalarına teslim ettiklerini, hiçbir soruşturma ve sorgulama
ydan Çocuk Şubesi’ni haberdar ettiklerini, sadece çocuklara nasihatte bulunduklarını, inşaata

götürmediklerini belirterek suçlamaları reddettiler. Müdahil vekilinin talebi üzerine, mağdur A.İ.’in, sanıkları ve
tması istendi. Mahkeme başkanı, mağdur A.İ’e, sanıkları ismen

tanıyıp tanımadığını ve sanıkları isimleriyle göstermesini söyledi. Mağdur, her üç sanığı, isimleriyle doğru bir
ancak mağdur,sanıkları doğru

biçimde isimlerini söyleyerek gösterdi. A.İ., sanıkları isimleriyle ve uyguladıkları işkence yöntemleriyle birlikte

cak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu: “2001
yılının Mayıs ayında, bir gece saat 23.00 sıralarında Koşuyolu alt geçidine doğru abim ve iki arkadaşımla birlikte

durdu. Arabadan inen resmi giyimli 5 polis, kimlik
kontrolü yapacaklarını söylediler ve yüzümüzü duvara çevirdiler. Kimliğimi çıkartmama izin vermeden ayağıma
tekme atıp bana hakaret etmeye başladılar. Ben asker olduğumu ve hakaret etmeye haklarının olmadığını
söyleyince daha fazla hakaret etmeye başladılar. Bizi apar topar arabaya bindirip Bağlar Karakolu’na götürdüler.
Ellerim arkadan kelepçeli bir şekilde karakola girer girmez beni yerde bulunan üzerine yatırdıkları halıyı

başladılar. Daha sonra saatlerce çıplak bir vaziyette soğuk suyun altında tuttular.
Ertesi gün sabah saat 06.00 sıralarında Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldım. Hastaneye gittim ve 7 günlük

akkında açılan dava halen Diyarbakır Asliye Ceza

30 Temmuz 2002 tarihinde, ikamet ettiği İzmir Şirinyer’de, belediyeye ait suyu kaçak kullanan bir kişiyi
na maruz kaldığı ve şikayet amaçlı gittiği Şirinyer Karakolu’nda da aynı

uygulamayla karşılaştığı beyanında bulunan Zahide Özay, olay ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na başvuruda
rıldığı İzmir Emniyet
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Müdürlüğü’nde ifadesinin alındığını ve gözlükleri olmadığı için verdiği ifadeyi okuyamadığını, daha sonra 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde polise mukavemet ettiği iddiasıyla, kendisi hakkında dava açıldığını, dava
dosyasında ifadesi okunduğunda ifadenin kendisinin verdiği ifadeye uymadığını belirterek, kendisi tarafından
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde polisler hakkında açılan işkence davasının halen devam ettiğini, aynı
olayla ilgili İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunduğunu ve
ilgisi bulunmayan bir polise kınama cezası verildiğini belirterek, davanın İHD tarafından izlenmesi talebinde
bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım 2003 tarihinde, Ankara’daki prot
gösterilerinde eylemciyi tekmeleyen Foto Film Şube Müdürlüğü’nde çalışan ve bekçi kadrosunda görevli polis
kameramanı Durmuş Yıldız ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada, muhakkik olarak görevlendirilen
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Halil
Ocak günü, muhakkike verdiği ifadede olay anında bir şey hatırlamadığını, Çevik Kuvvet’in kullandığı gazdan
etkilendiğini ve kendinde olmadığını söyledi. Soruşturma sonunda muhakkik, Yıld
durdurma cezası istedi. 20 yıllık bekçi Durmuş Yıldız’ın sicili temiz olduğundan İl Disiplin Kurulu, Yıldız’a 6
ay kıdem durdurma cezası verdi. (Zaman

Özgür Ünal
Edremit Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında intihar ettiği idd
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Polis memurlarının “işkence sonucu adam öldürmekten”
yargılandıkları davanın duruşmasında müdahil tanıklar dinlenirken, 13 Nisan günü görülen duruşmada ise,
maktul Özgür Ünal’a ait kesin ölüm raporu için Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının yanıtının gelmediği
görülürken, müdahil avukatları, otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarının temin edilerek bu
bilgilerle birlikte rapor alınması talebinde bul
Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına, fotoğraf ve video kayıtlarının, asının ne şekilde
gerçekleştiği konusunda Adli Tıp Kurumu’nun daha sağlıklı bir rapor hazırlamasına yardımcı olacağı
ilgili iki kurumdan istenmesine karar vererek duruşmayı 11 Mayıs gününe erteledi. (İHD Genel Merkezi)

H.D(17) ve Ü.O(17)
3 Kasım 2003 tarihinde “kapkaççı oldukları” iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan H.D. (17) ve Ü.Ö. (17) adlı
gençlerin işkence gördüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olay nedeniyle Başkomiser Ali Şenöz ve
polis memuru Yılmaz Savaş hakkında dava açtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nun 15’er günlük rapor verdiği
gençlerin; askıya alındığı, hayalarının sıkıldığı, so
tıraş bıçağıyla kazındığı anlatıldı. H.D. ve Ü.O.’nün 15 saat kadar gözaltında tutulduktan sonra aynı gün gece
yarısı ifadeleri alınmadan ve gözaltı kaydı tutulmadan serbest bırakıldıkları be
Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gençlerin, iki polisi fotoğraflarından teşhis ettiklerini anlatan Avukat Hasan
Kop, gençlerin korunması için İstanbul Çocuk Mahkemesi’ne başvurduğunu söyledi (19.01.2004

Şenol Gürkan
Gözaltına alınan Şenol Gürkan’a işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan 8 polisin davasına 30 Nisan günü
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (2004/143 esas sayılı dosya) devam edildi. İHD Genel Merkezi tarafından
“İşkenceye Sessiz Kalma” projesi k
Ahmet Horoz, Recep Comart, Rıfat Doğrul, Atanur Arslan, Erdal Şimşek ve Tekin Taşlıova duruşmada hazır
bulunurken, Murat Dedeoğlu askerde olduğu için katılmadı. Sanıklar verdikleri ifadede
sanığın MLKP operasyonunda gözaltına alınarak yasal işlem yapıldığını belirtirken, sanık avukatları, “Gözaltına
alınanlar, şubeden çıkınca bu tür iddialarda bulunuyorlar, müdahil vekillerinden rica ediyoruz, bu davayı şov
amacıyla kullanmasınlar ve davayı uzatmasınlar. Sanıklardan Atanur Arslan, sorgucu değil, kalem memuru
(yazıcı) olarak görev yapmaktadır. Müştekinin vücudundaki izlerin nasıl meydana geldiğine ilişkin emniyette
tutanak düzenlenmiş, kendisini sağa sola çarparak, du
2001/561 sayılı dosyasında polislerin tuttuğu tutanak vardır” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanık
avukatlara “ Niye, bu çıldırmış mı, kendi kendini sağa sola vurarak yaralamış” dedi. Söz alan müdahi
Elvan Olkun, sanıklardan Atanur Arslan’ın işkence yaptığını, müvekkilinin asliye ceza mahkemesindeki
yargılama sırasında teşhis ettiğini, böylece, kalem görevlilerinin de işkence yaptıklarının ortaya çıktığını
belirterek, davayı uzatma şeklindeki
bitmesini kendilerinin istediğini belirtti. Duruşma, tanıkların ve müştekinin dinlenmesi için tebligat adreslerinin
bildirilmesi ve eksik evrakın tamamlanması için 18 Haziran gününe
duruşmaya, sanıklardan komiser Murat Dedeoğlu ve polis memuru Recep Comart ile avukatları, müşteki Gürkan
ve avukatları katıldı. Dedeoğlu, savunmasında, Gürkan'ın gözaltında olduğu dönemde idari bir soruşturma
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Müdürlüğü’nde ifadesinin alındığını ve gözlükleri olmadığı için verdiği ifadeyi okuyamadığını, daha sonra 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde polise mukavemet ettiği iddiasıyla, kendisi hakkında dava açıldığını, dava

uğunda ifadenin kendisinin verdiği ifadeye uymadığını belirterek, kendisi tarafından
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde polisler hakkında açılan işkence davasının halen devam ettiğini, aynı
olayla ilgili İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunduğunu ve emekli olmak üzere olan ve olayla hiçbir
ilgisi bulunmayan bir polise kınama cezası verildiğini belirterek, davanın İHD tarafından izlenmesi talebinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım 2003 tarihinde, Ankara’daki prot
gösterilerinde eylemciyi tekmeleyen Foto Film Şube Müdürlüğü’nde çalışan ve bekçi kadrosunda görevli polis
kameramanı Durmuş Yıldız ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada, muhakkik olarak görevlendirilen
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yılmazer, hazırladığı dosyayı İl Disiplin Kurulu’na sundu. Yıldız, 6
Ocak günü, muhakkike verdiği ifadede olay anında bir şey hatırlamadığını, Çevik Kuvvet’in kullandığı gazdan
etkilendiğini ve kendinde olmadığını söyledi. Soruşturma sonunda muhakkik, Yıldız hakkında 12 ay kıdem
durdurma cezası istedi. 20 yıllık bekçi Durmuş Yıldız’ın sicili temiz olduğundan İl Disiplin Kurulu, Yıldız’a 6
ay kıdem durdurma cezası verdi. (Zaman-07.01.04)

Edremit Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında intihar ettiği iddia edilen Özgür Ünal’la ilgili davaya, 9 Mart günü
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Polis memurlarının “işkence sonucu adam öldürmekten”
yargılandıkları davanın duruşmasında müdahil tanıklar dinlenirken, 13 Nisan günü görülen duruşmada ise,
maktul Özgür Ünal’a ait kesin ölüm raporu için Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının yanıtının gelmediği
görülürken, müdahil avukatları, otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarının temin edilerek bu
bilgilerle birlikte rapor alınması talebinde bulundular. Mahkeme bu talebi kabul ederek, Edremit Emniyet
Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına, fotoğraf ve video kayıtlarının, asının ne şekilde
gerçekleştiği konusunda Adli Tıp Kurumu’nun daha sağlıklı bir rapor hazırlamasına yardımcı olacağı
ilgili iki kurumdan istenmesine karar vererek duruşmayı 11 Mayıs gününe erteledi. (İHD Genel Merkezi)

3 Kasım 2003 tarihinde “kapkaççı oldukları” iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan H.D. (17) ve Ü.Ö. (17) adlı
şkence gördüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olay nedeniyle Başkomiser Ali Şenöz ve

polis memuru Yılmaz Savaş hakkında dava açtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nun 15’er günlük rapor verdiği
gençlerin; askıya alındığı, hayalarının sıkıldığı, soğuk suyla ıslatılıp vantilatör önünde bekletildiği ve kaşlarının
tıraş bıçağıyla kazındığı anlatıldı. H.D. ve Ü.O.’nün 15 saat kadar gözaltında tutulduktan sonra aynı gün gece
yarısı ifadeleri alınmadan ve gözaltı kaydı tutulmadan serbest bırakıldıkları belirtildi. Dava, İstanbul 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gençlerin, iki polisi fotoğraflarından teşhis ettiklerini anlatan Avukat Hasan
Kop, gençlerin korunması için İstanbul Çocuk Mahkemesi’ne başvurduğunu söyledi (19.01.2004

Gözaltına alınan Şenol Gürkan’a işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan 8 polisin davasına 30 Nisan günü
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (2004/143 esas sayılı dosya) devam edildi. İHD Genel Merkezi tarafından
“İşkenceye Sessiz Kalma” projesi kapsamında izlenen davanın duruşmasına sanıklardan; Gürhan Güraltay,
Ahmet Horoz, Recep Comart, Rıfat Doğrul, Atanur Arslan, Erdal Şimşek ve Tekin Taşlıova duruşmada hazır
bulunurken, Murat Dedeoğlu askerde olduğu için katılmadı. Sanıklar verdikleri ifadede, işkence yapmadıklarını,
sanığın MLKP operasyonunda gözaltına alınarak yasal işlem yapıldığını belirtirken, sanık avukatları, “Gözaltına
alınanlar, şubeden çıkınca bu tür iddialarda bulunuyorlar, müdahil vekillerinden rica ediyoruz, bu davayı şov

kullanmasınlar ve davayı uzatmasınlar. Sanıklardan Atanur Arslan, sorgucu değil, kalem memuru
(yazıcı) olarak görev yapmaktadır. Müştekinin vücudundaki izlerin nasıl meydana geldiğine ilişkin emniyette
tutanak düzenlenmiş, kendisini sağa sola çarparak, duvara vurarak bu izleri yapmıştır. Bu konuda DGM’nin
2001/561 sayılı dosyasında polislerin tuttuğu tutanak vardır” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanık
avukatlara “ Niye, bu çıldırmış mı, kendi kendini sağa sola vurarak yaralamış” dedi. Söz alan müdahi
Elvan Olkun, sanıklardan Atanur Arslan’ın işkence yaptığını, müvekkilinin asliye ceza mahkemesindeki
yargılama sırasında teşhis ettiğini, böylece, kalem görevlilerinin de işkence yaptıklarının ortaya çıktığını
belirterek, davayı uzatma şeklindeki suçlamaların kendileri için söz konusu olamayacağını, davanın bir an evvel
bitmesini kendilerinin istediğini belirtti. Duruşma, tanıkların ve müştekinin dinlenmesi için tebligat adreslerinin
bildirilmesi ve eksik evrakın tamamlanması için 18 Haziran gününe ertelendi. 18 Haziran günü görülen
duruşmaya, sanıklardan komiser Murat Dedeoğlu ve polis memuru Recep Comart ile avukatları, müşteki Gürkan
ve avukatları katıldı. Dedeoğlu, savunmasında, Gürkan'ın gözaltında olduğu dönemde idari bir soruşturma
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Müdürlüğü’nde ifadesinin alındığını ve gözlükleri olmadığı için verdiği ifadeyi okuyamadığını, daha sonra 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde polise mukavemet ettiği iddiasıyla, kendisi hakkında dava açıldığını, dava

uğunda ifadenin kendisinin verdiği ifadeye uymadığını belirterek, kendisi tarafından
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde polisler hakkında açılan işkence davasının halen devam ettiğini, aynı

emekli olmak üzere olan ve olayla hiçbir
ilgisi bulunmayan bir polise kınama cezası verildiğini belirterek, davanın İHD tarafından izlenmesi talebinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım 2003 tarihinde, Ankara’daki protesto
gösterilerinde eylemciyi tekmeleyen Foto Film Şube Müdürlüğü’nde çalışan ve bekçi kadrosunda görevli polis
kameramanı Durmuş Yıldız ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada, muhakkik olarak görevlendirilen

Yılmazer, hazırladığı dosyayı İl Disiplin Kurulu’na sundu. Yıldız, 6
Ocak günü, muhakkike verdiği ifadede olay anında bir şey hatırlamadığını, Çevik Kuvvet’in kullandığı gazdan

ız hakkında 12 ay kıdem
durdurma cezası istedi. 20 yıllık bekçi Durmuş Yıldız’ın sicili temiz olduğundan İl Disiplin Kurulu, Yıldız’a 6

ia edilen Özgür Ünal’la ilgili davaya, 9 Mart günü
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Polis memurlarının “işkence sonucu adam öldürmekten”
yargılandıkları davanın duruşmasında müdahil tanıklar dinlenirken, 13 Nisan günü görülen duruşmada ise,
maktul Özgür Ünal’a ait kesin ölüm raporu için Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının yanıtının gelmediği
görülürken, müdahil avukatları, otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarının temin edilerek bu

undular. Mahkeme bu talebi kabul ederek, Edremit Emniyet
Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılmasına, fotoğraf ve video kayıtlarının, asının ne şekilde
gerçekleştiği konusunda Adli Tıp Kurumu’nun daha sağlıklı bir rapor hazırlamasına yardımcı olacağı kanısı ile
ilgili iki kurumdan istenmesine karar vererek duruşmayı 11 Mayıs gününe erteledi. (İHD Genel Merkezi)

3 Kasım 2003 tarihinde “kapkaççı oldukları” iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan H.D. (17) ve Ü.Ö. (17) adlı
şkence gördüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olay nedeniyle Başkomiser Ali Şenöz ve

polis memuru Yılmaz Savaş hakkında dava açtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nun 15’er günlük rapor verdiği
ğuk suyla ıslatılıp vantilatör önünde bekletildiği ve kaşlarının

tıraş bıçağıyla kazındığı anlatıldı. H.D. ve Ü.O.’nün 15 saat kadar gözaltında tutulduktan sonra aynı gün gece
lirtildi. Dava, İstanbul 4. Ağır

Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gençlerin, iki polisi fotoğraflarından teşhis ettiklerini anlatan Avukat Hasan
Kop, gençlerin korunması için İstanbul Çocuk Mahkemesi’ne başvurduğunu söyledi (19.01.2004-İHD İstanbul).

Gözaltına alınan Şenol Gürkan’a işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan 8 polisin davasına 30 Nisan günü
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (2004/143 esas sayılı dosya) devam edildi. İHD Genel Merkezi tarafından

apsamında izlenen davanın duruşmasına sanıklardan; Gürhan Güraltay,
Ahmet Horoz, Recep Comart, Rıfat Doğrul, Atanur Arslan, Erdal Şimşek ve Tekin Taşlıova duruşmada hazır

, işkence yapmadıklarını,
sanığın MLKP operasyonunda gözaltına alınarak yasal işlem yapıldığını belirtirken, sanık avukatları, “Gözaltına
alınanlar, şubeden çıkınca bu tür iddialarda bulunuyorlar, müdahil vekillerinden rica ediyoruz, bu davayı şov

kullanmasınlar ve davayı uzatmasınlar. Sanıklardan Atanur Arslan, sorgucu değil, kalem memuru
(yazıcı) olarak görev yapmaktadır. Müştekinin vücudundaki izlerin nasıl meydana geldiğine ilişkin emniyette

vara vurarak bu izleri yapmıştır. Bu konuda DGM’nin
2001/561 sayılı dosyasında polislerin tuttuğu tutanak vardır” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanık
avukatlara “ Niye, bu çıldırmış mı, kendi kendini sağa sola vurarak yaralamış” dedi. Söz alan müdahil vekili
Elvan Olkun, sanıklardan Atanur Arslan’ın işkence yaptığını, müvekkilinin asliye ceza mahkemesindeki
yargılama sırasında teşhis ettiğini, böylece, kalem görevlilerinin de işkence yaptıklarının ortaya çıktığını

suçlamaların kendileri için söz konusu olamayacağını, davanın bir an evvel
bitmesini kendilerinin istediğini belirtti. Duruşma, tanıkların ve müştekinin dinlenmesi için tebligat adreslerinin

18 Haziran günü görülen
duruşmaya, sanıklardan komiser Murat Dedeoğlu ve polis memuru Recep Comart ile avukatları, müşteki Gürkan
ve avukatları katıldı. Dedeoğlu, savunmasında, Gürkan'ın gözaltında olduğu dönemde idari bir soruşturma



203 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

dolayısıyla açığa alındığını ifade ederek, müştekiye işkence yapmasının sözkonusu olmadığını kaydetti. Şenol
Gürkan da ifadesinde, yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 6 Haziran 2001 tarihinde gözaltına
alındığını, TEM Şube'ye götürüldüğü ilk gün 5
hücrelere konulduklarını, yemek, su gibi temel ihtiyaçlarının 2 gün boyunca karşılanmadığını, Bulgaristan
doğumlu olması nedeniyle kendisine ”Dimitri” diye hakaret edildiğini öne sürdü. Gürkan, sorgu
kendisine tekme atıldığını, kafasının duvara vurulduğunu, çırılçıplak soyularak taciz edildiğini, üzerine soğuk su
sıkıldığını, deterjanlı su verildiğini söyledi.“Deterjanlı su vermek yeni bir yöntem herhalde” diyen Mahkeme
Başkanı Mustafa Danışman, duruşmadaki sanıkların işkence yapan polis memurları arasında olup olmadığını
sordu. Dedeoğlu ve Comart'ın işkence yapanlar arasında olmadığını söyleyen Gürkan, teşhis sırasında Dedeoğlu
diye başka bir polis memurunun kendisine gösterildiğini anlattı
deterjanlı su içirildiğini ve kafasının duvara vurulduğunu adli tıpta doktoruna söyleyip söylemediğinin
müştekiden sorulmasını istedi. Kendisine yapılanları doktorun yanında polis memuru olmasına rağmen
anlattığını söyleyen Gürkan, doktorun da 3 günlük rapor verdiğini kaydetti. Müştekinin anlatımlarında çelişki
olduğunu ifade eden avukat Bağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde keşif yapılmasını istedi. Bağcı,
6 gün boyunca deterjanlı su içen bir kişinin durum
Mahkeme Başkanı Danışman, keşif yapılması ve deterjanlı su ile ilgili Bağcı'nın taleplerinin reddine karar verdi.
Dedeoğlu'nun suç tarihinde görevde olup olmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden so
bildirmeleri için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verildiğini belirten Danışman, duruşmayı erteledi.
Temmuz günü görülen duruşmada Gürkan’ın avukatları, daha önce ifade veren ancak daha sonra ulaşılamayan
tanık Naki Doğan’a ulaşmak için süre istediler. Mahkeme, süre istemini kabul ederken, sanık polislerden Murat
Dedeoğlu’nun olay tarihlerinde görevli olup olmadığının sorulması için Emniyet Müdürlüğü’ne yeniden yazı
yazılmasına karar verdiç. Duruşma 12 Ağustos’a ertelendi
Murat Dedeoğlu'nun, işkencenin yapıldığı öne sürülen tarihte görevde olup olmadığına ilişkin Ankara Emniyet
Müdürlüğü'ne yazdığı yazıya yanıt geldi. Ancak, Emniyet Müdürlüğü mahkemeye Murat Dedeoğlu adında i
polisin kayıtlı bulunduğundan, hangisinin bilgilerinin istendiğinin tespit edilmediğini bildirdi. Mahkeme, Ankara
Emniyet Müdürlüğü'ne yeniden yazı yazılması için ertelendi. 9 Eylül günü görülen duruşmada, geçen celse
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kendil
açıklaması üzerine, sorgu ekibinde yer alan Dedeoğlu'nun hangisi olduğunun tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne
yazılan müzekkereye cevap geldiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü cevabında davada s
Murat Dedeoğlu'nun o tarihte görevde olmadığını kaydetti. Ankara Valiliği de Dedeoğlu'nun o tarihte görevde
olmadığını bildirdi. Esas hakkındaki savunmasını yapan Şenol Gürkan'ın avukatı Elvan Olkun, Dedoğlu'nun o
tarihte görevden ayrılmış olmasının sorgu ekibinde yer almadığını göstermediğini belirterek, "Öyle
anlaşılmaktadır ki o dönem Komiser Yardımcısı olan Murat Dedeoğlu fiilen sorgu ekibinde yer almıştır. Hazırlık
soruşturmasında görevlendirilen Komiser Hüseyin Gök, soruşturmayı
katılmış olduğunu tespit etmiştir. Müvekkilim 7 gün gözaltında kalmıştır. Gözaltında kaldığı süre içinde
gözlerinin bağlı olduğunu ancak bandın altından gördüğü kadarıyla sorgu ekibinde 10 kişinin yer aldığını
belirtmiş ve bunlardan 4 kişiyi teşhis etmiştir. Tanıklar da müvekkilimi gözaltında ıslak gördüklerini
anlatmışlardır ve Adili Tıp Raporu da işkenceyi kanıtlamaktadır. Müvekkilimin teşhis edemediği ancak işkence
yapan başka kişiler de olabilir. Dolayısıyla bu kişile
Maddesi'ne göre cezalandırılmasını ve soruşturma amiri durumunda olan Murat Dedeoğlu'nun da
cezalandırılmasını talep ediyorum." Olkun'un savunmasının ardından Savcı Hüseyin Yalçın, esas hakkındaki
mütalaasını verdi. Savcı Yalçın, sanıklardan Murat Dedeoğlu, Recep Cömert, Rıfat Doğru ve Erdal Şimşek'in,
mağdurun yargılama aşamasındaki beyanlarına ve dosya kapsamına göre yeterli delil elde edilemediği
gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini; sanıklar Gürah
Taşlıova'nın ise tanık anlatımları ve dosya içeriğine göre "efrada kötü muamele" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı
gerekçesiyle eylemlerine uyan TCK'nın 245/1
cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaası üzerine Murat Dedeoğlu'nun avukatı Seray Günay, mütalaaya
katıldığını bildirirken, diğer tüm sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Emin Bağcı ile Selim Karakoyun da
esas hakkındaki savunmalarını yazılı ol
hakkındaki savunmalarını yazılı olarak hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. 1 Ekim günü görülen
duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yalçın, geçen duruşmada verdiği ve
Ahmet Horoz, Atanur Arslan ve Tekin Taşlıova'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “efrada karşı kötü muamele”
suçunu düzenleyen 245. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına, komiser yardımcısı Murat Dedeoğlu, Recep
Comart, Rıfat DOğru ve Erdal Şimşek'in beraatlerine karar verilmesine ilişkin mütalaasını tekrar etti. Müdahil
Avukat Elvan Olkun esas hakkındaki iddiasında, Yargıtay kararlarına göre sanıkların eyleminin TCK'nın 243.
maddesinde tanımlanan “işkence” suçu kapsamına girdiğini
maddesi uyarınca cezalandırılmalarını ve indirimden yararlandırılmamalarını talep etti. Sanık avukatları ise esas
hakkındaki son savunmalarında, Gürkan'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek müvekkill
bırakılmasını istedi. Avukatlar, mahkemenin ceza verilecekse de, cezayı TCK'nın "memurların kötü muamelesi"
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a açığa alındığını ifade ederek, müştekiye işkence yapmasının sözkonusu olmadığını kaydetti. Şenol
Gürkan da ifadesinde, yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 6 Haziran 2001 tarihinde gözaltına
alındığını, TEM Şube'ye götürüldüğü ilk gün 5-6 kişi ile aynı hücrede tutulduğunu, daha sonra ayrı ayrı
hücrelere konulduklarını, yemek, su gibi temel ihtiyaçlarının 2 gün boyunca karşılanmadığını, Bulgaristan
doğumlu olması nedeniyle kendisine ”Dimitri” diye hakaret edildiğini öne sürdü. Gürkan, sorgu
kendisine tekme atıldığını, kafasının duvara vurulduğunu, çırılçıplak soyularak taciz edildiğini, üzerine soğuk su
sıkıldığını, deterjanlı su verildiğini söyledi.“Deterjanlı su vermek yeni bir yöntem herhalde” diyen Mahkeme

şman, duruşmadaki sanıkların işkence yapan polis memurları arasında olup olmadığını
sordu. Dedeoğlu ve Comart'ın işkence yapanlar arasında olmadığını söyleyen Gürkan, teşhis sırasında Dedeoğlu
diye başka bir polis memurunun kendisine gösterildiğini anlattı. Sanık avukatlarından Mehmet Emin Bağcı,
deterjanlı su içirildiğini ve kafasının duvara vurulduğunu adli tıpta doktoruna söyleyip söylemediğinin
müştekiden sorulmasını istedi. Kendisine yapılanları doktorun yanında polis memuru olmasına rağmen

söyleyen Gürkan, doktorun da 3 günlük rapor verdiğini kaydetti. Müştekinin anlatımlarında çelişki
olduğunu ifade eden avukat Bağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde keşif yapılmasını istedi. Bağcı,
6 gün boyunca deterjanlı su içen bir kişinin durumunun ne olacağı konusunda da rapor alınmasını talep etti.
Mahkeme Başkanı Danışman, keşif yapılması ve deterjanlı su ile ilgili Bağcı'nın taleplerinin reddine karar verdi.
Dedeoğlu'nun suç tarihinde görevde olup olmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden so
bildirmeleri için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verildiğini belirten Danışman, duruşmayı erteledi.
Temmuz günü görülen duruşmada Gürkan’ın avukatları, daha önce ifade veren ancak daha sonra ulaşılamayan

n’a ulaşmak için süre istediler. Mahkeme, süre istemini kabul ederken, sanık polislerden Murat
Dedeoğlu’nun olay tarihlerinde görevli olup olmadığının sorulması için Emniyet Müdürlüğü’ne yeniden yazı
yazılmasına karar verdiç. Duruşma 12 Ağustos’a ertelendi. 12 Ağustos günü görülen duruşmada, Mahkeme'nin
Murat Dedeoğlu'nun, işkencenin yapıldığı öne sürülen tarihte görevde olup olmadığına ilişkin Ankara Emniyet
Müdürlüğü'ne yazdığı yazıya yanıt geldi. Ancak, Emniyet Müdürlüğü mahkemeye Murat Dedeoğlu adında i
polisin kayıtlı bulunduğundan, hangisinin bilgilerinin istendiğinin tespit edilmediğini bildirdi. Mahkeme, Ankara
Emniyet Müdürlüğü'ne yeniden yazı yazılması için ertelendi. 9 Eylül günü görülen duruşmada, geçen celse
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine bağlı olarak çalışan Murat Dedeoğlu adında 2 kişi olduğunu
açıklaması üzerine, sorgu ekibinde yer alan Dedeoğlu'nun hangisi olduğunun tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne
yazılan müzekkereye cevap geldiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü cevabında davada s
Murat Dedeoğlu'nun o tarihte görevde olmadığını kaydetti. Ankara Valiliği de Dedeoğlu'nun o tarihte görevde
olmadığını bildirdi. Esas hakkındaki savunmasını yapan Şenol Gürkan'ın avukatı Elvan Olkun, Dedoğlu'nun o

rılmış olmasının sorgu ekibinde yer almadığını göstermediğini belirterek, "Öyle
anlaşılmaktadır ki o dönem Komiser Yardımcısı olan Murat Dedeoğlu fiilen sorgu ekibinde yer almıştır. Hazırlık
soruşturmasında görevlendirilen Komiser Hüseyin Gök, soruşturmayı yaparken bu soruşturmaya 9 kişinin
katılmış olduğunu tespit etmiştir. Müvekkilim 7 gün gözaltında kalmıştır. Gözaltında kaldığı süre içinde
gözlerinin bağlı olduğunu ancak bandın altından gördüğü kadarıyla sorgu ekibinde 10 kişinin yer aldığını

ve bunlardan 4 kişiyi teşhis etmiştir. Tanıklar da müvekkilimi gözaltında ıslak gördüklerini
anlatmışlardır ve Adili Tıp Raporu da işkenceyi kanıtlamaktadır. Müvekkilimin teşhis edemediği ancak işkence
yapan başka kişiler de olabilir. Dolayısıyla bu kişilerin TCK'nın 'kötü muamele' suçunu düzenleyen 243.
Maddesi'ne göre cezalandırılmasını ve soruşturma amiri durumunda olan Murat Dedeoğlu'nun da
cezalandırılmasını talep ediyorum." Olkun'un savunmasının ardından Savcı Hüseyin Yalçın, esas hakkındaki

nı verdi. Savcı Yalçın, sanıklardan Murat Dedeoğlu, Recep Cömert, Rıfat Doğru ve Erdal Şimşek'in,
mağdurun yargılama aşamasındaki beyanlarına ve dosya kapsamına göre yeterli delil elde edilemediği
gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini; sanıklar Gürah Ayhan, Ahmet Horoz, Atanur Aslan ve Tekin
Taşlıova'nın ise tanık anlatımları ve dosya içeriğine göre "efrada kötü muamele" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı
gerekçesiyle eylemlerine uyan TCK'nın 245/1-son maddesine göre 4.5'ar aydan 7.5'ar yıla kadar hapi
cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaası üzerine Murat Dedeoğlu'nun avukatı Seray Günay, mütalaaya
katıldığını bildirirken, diğer tüm sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Emin Bağcı ile Selim Karakoyun da
esas hakkındaki savunmalarını yazılı olarak hazırlamak için süre talep etti. Hakim, sanıklar vekillerine esas
hakkındaki savunmalarını yazılı olarak hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. 1 Ekim günü görülen
duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yalçın, geçen duruşmada verdiği ve polis memurları Güral Ayhan,
Ahmet Horoz, Atanur Arslan ve Tekin Taşlıova'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “efrada karşı kötü muamele”
suçunu düzenleyen 245. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına, komiser yardımcısı Murat Dedeoğlu, Recep

ve Erdal Şimşek'in beraatlerine karar verilmesine ilişkin mütalaasını tekrar etti. Müdahil
Avukat Elvan Olkun esas hakkındaki iddiasında, Yargıtay kararlarına göre sanıkların eyleminin TCK'nın 243.
maddesinde tanımlanan “işkence” suçu kapsamına girdiğini söyledi. Olkun, sanıkların tümünün TCK'nın 243.
maddesi uyarınca cezalandırılmalarını ve indirimden yararlandırılmamalarını talep etti. Sanık avukatları ise esas
hakkındaki son savunmalarında, Gürkan'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek müvekkill
bırakılmasını istedi. Avukatlar, mahkemenin ceza verilecekse de, cezayı TCK'nın "memurların kötü muamelesi"
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a açığa alındığını ifade ederek, müştekiye işkence yapmasının sözkonusu olmadığını kaydetti. Şenol
Gürkan da ifadesinde, yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 6 Haziran 2001 tarihinde gözaltına

kişi ile aynı hücrede tutulduğunu, daha sonra ayrı ayrı
hücrelere konulduklarını, yemek, su gibi temel ihtiyaçlarının 2 gün boyunca karşılanmadığını, Bulgaristan
doğumlu olması nedeniyle kendisine ”Dimitri” diye hakaret edildiğini öne sürdü. Gürkan, sorgu sırasında,
kendisine tekme atıldığını, kafasının duvara vurulduğunu, çırılçıplak soyularak taciz edildiğini, üzerine soğuk su
sıkıldığını, deterjanlı su verildiğini söyledi.“Deterjanlı su vermek yeni bir yöntem herhalde” diyen Mahkeme

şman, duruşmadaki sanıkların işkence yapan polis memurları arasında olup olmadığını
sordu. Dedeoğlu ve Comart'ın işkence yapanlar arasında olmadığını söyleyen Gürkan, teşhis sırasında Dedeoğlu

. Sanık avukatlarından Mehmet Emin Bağcı,
deterjanlı su içirildiğini ve kafasının duvara vurulduğunu adli tıpta doktoruna söyleyip söylemediğinin
müştekiden sorulmasını istedi. Kendisine yapılanları doktorun yanında polis memuru olmasına rağmen

söyleyen Gürkan, doktorun da 3 günlük rapor verdiğini kaydetti. Müştekinin anlatımlarında çelişki
olduğunu ifade eden avukat Bağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde keşif yapılmasını istedi. Bağcı,

unun ne olacağı konusunda da rapor alınmasını talep etti.
Mahkeme Başkanı Danışman, keşif yapılması ve deterjanlı su ile ilgili Bağcı'nın taleplerinin reddine karar verdi.
Dedeoğlu'nun suç tarihinde görevde olup olmadığının Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden sorulmasına, delillerini
bildirmeleri için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verildiğini belirten Danışman, duruşmayı erteledi. 16
Temmuz günü görülen duruşmada Gürkan’ın avukatları, daha önce ifade veren ancak daha sonra ulaşılamayan

n’a ulaşmak için süre istediler. Mahkeme, süre istemini kabul ederken, sanık polislerden Murat
Dedeoğlu’nun olay tarihlerinde görevli olup olmadığının sorulması için Emniyet Müdürlüğü’ne yeniden yazı

. 12 Ağustos günü görülen duruşmada, Mahkeme'nin
Murat Dedeoğlu'nun, işkencenin yapıldığı öne sürülen tarihte görevde olup olmadığına ilişkin Ankara Emniyet
Müdürlüğü'ne yazdığı yazıya yanıt geldi. Ancak, Emniyet Müdürlüğü mahkemeye Murat Dedeoğlu adında iki
polisin kayıtlı bulunduğundan, hangisinin bilgilerinin istendiğinin tespit edilmediğini bildirdi. Mahkeme, Ankara
Emniyet Müdürlüğü'ne yeniden yazı yazılması için ertelendi. 9 Eylül günü görülen duruşmada, geçen celse

erine bağlı olarak çalışan Murat Dedeoğlu adında 2 kişi olduğunu
açıklaması üzerine, sorgu ekibinde yer alan Dedeoğlu'nun hangisi olduğunun tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne
yazılan müzekkereye cevap geldiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü cevabında davada sanık olarak yargılanan
Murat Dedeoğlu'nun o tarihte görevde olmadığını kaydetti. Ankara Valiliği de Dedeoğlu'nun o tarihte görevde
olmadığını bildirdi. Esas hakkındaki savunmasını yapan Şenol Gürkan'ın avukatı Elvan Olkun, Dedoğlu'nun o

rılmış olmasının sorgu ekibinde yer almadığını göstermediğini belirterek, "Öyle
anlaşılmaktadır ki o dönem Komiser Yardımcısı olan Murat Dedeoğlu fiilen sorgu ekibinde yer almıştır. Hazırlık

yaparken bu soruşturmaya 9 kişinin
katılmış olduğunu tespit etmiştir. Müvekkilim 7 gün gözaltında kalmıştır. Gözaltında kaldığı süre içinde
gözlerinin bağlı olduğunu ancak bandın altından gördüğü kadarıyla sorgu ekibinde 10 kişinin yer aldığını

ve bunlardan 4 kişiyi teşhis etmiştir. Tanıklar da müvekkilimi gözaltında ıslak gördüklerini
anlatmışlardır ve Adili Tıp Raporu da işkenceyi kanıtlamaktadır. Müvekkilimin teşhis edemediği ancak işkence

rin TCK'nın 'kötü muamele' suçunu düzenleyen 243.
Maddesi'ne göre cezalandırılmasını ve soruşturma amiri durumunda olan Murat Dedeoğlu'nun da
cezalandırılmasını talep ediyorum." Olkun'un savunmasının ardından Savcı Hüseyin Yalçın, esas hakkındaki

nı verdi. Savcı Yalçın, sanıklardan Murat Dedeoğlu, Recep Cömert, Rıfat Doğru ve Erdal Şimşek'in,
mağdurun yargılama aşamasındaki beyanlarına ve dosya kapsamına göre yeterli delil elde edilemediği

Ayhan, Ahmet Horoz, Atanur Aslan ve Tekin
Taşlıova'nın ise tanık anlatımları ve dosya içeriğine göre "efrada kötü muamele" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı

son maddesine göre 4.5'ar aydan 7.5'ar yıla kadar hapisle
cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaası üzerine Murat Dedeoğlu'nun avukatı Seray Günay, mütalaaya
katıldığını bildirirken, diğer tüm sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Emin Bağcı ile Selim Karakoyun da

arak hazırlamak için süre talep etti. Hakim, sanıklar vekillerine esas
hakkındaki savunmalarını yazılı olarak hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. 1 Ekim günü görülen

polis memurları Güral Ayhan,
Ahmet Horoz, Atanur Arslan ve Tekin Taşlıova'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “efrada karşı kötü muamele”
suçunu düzenleyen 245. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına, komiser yardımcısı Murat Dedeoğlu, Recep

ve Erdal Şimşek'in beraatlerine karar verilmesine ilişkin mütalaasını tekrar etti. Müdahil
Avukat Elvan Olkun esas hakkındaki iddiasında, Yargıtay kararlarına göre sanıkların eyleminin TCK'nın 243.

söyledi. Olkun, sanıkların tümünün TCK'nın 243.
maddesi uyarınca cezalandırılmalarını ve indirimden yararlandırılmamalarını talep etti. Sanık avukatları ise esas
hakkındaki son savunmalarında, Gürkan'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek müvekkillerinin serbest
bırakılmasını istedi. Avukatlar, mahkemenin ceza verilecekse de, cezayı TCK'nın "memurların kötü muamelesi"
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suçunu düzenleyen 245'inci maddesine göre vermesini ve ertelemesini talep etti. Mahkeme Heyeti, polis
memurları Ayhan, Horoz, Arslan ve Taşlıova'yı, TCK'nın 243. maddesinde tanımlanan “cürümü söyletmek için
işkence yapmak” suçunu işlediklerinin sabit olduğu ve suçun işleniş biçimini gözönüne alarak 1'er yıl ağır
hapislerine karar verdi. Sanıkların cezalarını TCK'nın 243/son maddesi uyar
hapse çıkaran mahkeme heyeti, TCK'nın 59. maddesinde belirlenen iyi hal durumundan dolayı indirime gitti ve 4
polis memurunu sonuç olarak 1 yıl 1 ay 10'ar gün ağır hapse mahkum etti. Mahkeme Heyeti, Dedeoğlu, Comart,
Doğru ve Şimşek hakkında ise suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı
verirken, yargılama sırasında ölen Murat Usul'un dosyasını ise ortadan kaldırdı. Mahkeme, cezaları paraya
çevirip ertelemedi, ancak TCK 243. m
haklarından yasaklılık cezası öngördüğü halde “memuriyetten mahrumiyet” cezası vermedi. Mahkeme başkanı
Mustafa Danışman, benzer davaların aksine, işkence mahkûmlarına memuriyetten mahrumi
verilmemesinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu yaptırım genellikle ölüm olayı falan gibi ağır olaylarda
uygulanıyor. Bu davada da öyle bir şey yok. Buradaki suç ve ceza da çok ağır olmadığı için öyle takdir ettik.”
(Radikal-02.10.2004) (aa) (Hürriyet
13.08.04) (Evrensel-17.07.2004) (Hürriyet

E.Ü. (16), E.Ü (17) ve B.Ü.
Ankara'da, Telekom'a ait kabloları çaldıkları gerekçesiyle 31 Ocak günü gözaltına alınan ve gözaltı süresi
E.Ü. (16), E.Ü. (17) adlı iki kardeşle, amcaları B.Ü.’nün gözaltında işkence gördükleri iddiası doğrulandı. İşkence gördükler
ile Adli Tıp'a sevkleri yapılan 3 sanık için polis, vücutlarındaki alerji nedeniyle sırtlarını
belirten bir tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapo
Tutuklanan gençler işkence gördüklerine dair suç duyurusunda bulunurken polis de
Savcılık, işkence iddiası için takipsizlik verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü., davadan beraat ede
mahkeme polise iftira atılmadığına karar verdi. Mahkeme, iki sanığın dosyasını
hakkında iftira davası açılmasına neden olan raporları inceleyen ATO da doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay süreyl

meslekten alıkonulmasına karar verdi. Avukatlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (Aİ

Mehmet Desde
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TEM Şubesi’nin eski müdürü ve halen Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu; Mesut Angı, Alim Erçetin ve Hürriyet Gündüz hakkında, Mehmet Desde’ye işkence
yapmaktan açılan davaya, 21 Şubat günü devam edildi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu’ndan Desde ile ilgili rapor
gelmemesi üzerine ertelendi. (Özgür Gündem

Birtan Altınbaş
1991 yılında gözaltında işkenceyle öldürülen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş davasının, Ankara
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak günü devam eden duruşmasına; İbrahim Dedeoğlu, Hasan Cavit Orhan,
Süleyman Sinkil, Sadi Çaylı, Naip Kılıç, Ah
Kırkıcı'nın da aralarında bulunduğu 10 polis, yine katılmazken, Altınbaş'ın avukatları, Ender Büyükçulha, Oya
Aydın ve sanık polislerin avukatı Mehmet Ener duruşmada bulundu. Altınbaş'ın avukatla
cezalandırılamayan “işkenceci polisler” kadar, onların cezalandırılmasının önünde engel olan kişilerin de suçlu
olduğunu vurgulayarak, “Bunu engelleyenler Türkiye'nin başında olan siyasi iradedir. En başta da Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi. Av. Aydın, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Altınbaş'ın
öldürüldüğü tarihte de İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Emniyet Genel
Müdürü Gökhan Aydıner, Ankara Valisi Yahya Gür, Ankara Emniyet Müdürü
Denizli'de ikamet ettikleri de dikkate alınarak
Mümtaz Karaduman hakkında suç duyurusunda bulunma talebini ifade etti. Mahkeme Heyeti, suç duyurusunun
yetkili mercilere yapılmasını isteyerek, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Altınbaş'ın ikinci dosyasının
duruşmasında Ender Büyükçulha, “İşkence sanığını kollayan da işkencecidir” diyerek, suç duyurusu talebini
yineledi. Büyükçulha'nın bu talebi de mahkemece reddedildi
tehlikesine götüren ve uzamasına neden olan sanık polisler Sadi Çaylı ve Süleyman Sinkil hakkındaki tutuklama
talebinin de reddedildiği duruşmada, sanıkların avukatı Mehmet Ener: “Birçok emniyet mensubunun da bug
sustuğu gibi ben de susuyorum ve takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Sanık polislerin gıyabi tutukluluk
hallerinin devamına, sanık İbrahim Dedeoğlu'na avukatının davadan çekildiğinin tebliğ edilmesine karar
verilerek, duruşma 12 Şubat'a ertelendi. 12 Ş
avukatının çekildiğini belirterek mahkemeden süre istedi. Mahkeme başkanı, sanık Dedeoğlu'nun Emniyet ve
Emekli Sandığı'ndan sorulan adreslerine yapılan tebligatların “adresinde tanınmadığı”
bilgisini verdi. Yargıç, Ankara'da olduğu bilindiği halde polislerin bulamadıklarını belirttiği Dedeoğlu'na
çıkarılan tebligatların, usul hatası içerdiğini söyleyip yeniden davetiye çıkarılmasına karar verdi.
Mahkeme, yakalanamayan sanık Süleyman Sinkil'in aranmasına devam edilmesine, “Yeni avukat tutacağım”
diyen sanık Orhan'a da süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın 5 Mart günü görülen duruşmasına sanık polisler
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suçunu düzenleyen 245'inci maddesine göre vermesini ve ertelemesini talep etti. Mahkeme Heyeti, polis
ve Taşlıova'yı, TCK'nın 243. maddesinde tanımlanan “cürümü söyletmek için

işkence yapmak” suçunu işlediklerinin sabit olduğu ve suçun işleniş biçimini gözönüne alarak 1'er yıl ağır
hapislerine karar verdi. Sanıkların cezalarını TCK'nın 243/son maddesi uyarınca artırarak, 1'er yıl 4'er ay ağır
hapse çıkaran mahkeme heyeti, TCK'nın 59. maddesinde belirlenen iyi hal durumundan dolayı indirime gitti ve 4
polis memurunu sonuç olarak 1 yıl 1 ay 10'ar gün ağır hapse mahkum etti. Mahkeme Heyeti, Dedeoğlu, Comart,

oğru ve Şimşek hakkında ise suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı
verirken, yargılama sırasında ölen Murat Usul'un dosyasını ise ortadan kaldırdı. Mahkeme, cezaları paraya
çevirip ertelemedi, ancak TCK 243. maddesi, işkence suçunu işleyenlere ömür boyu ve geçici süreyle kamu
haklarından yasaklılık cezası öngördüğü halde “memuriyetten mahrumiyet” cezası vermedi. Mahkeme başkanı
Mustafa Danışman, benzer davaların aksine, işkence mahkûmlarına memuriyetten mahrumi
verilmemesinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu yaptırım genellikle ölüm olayı falan gibi ağır olaylarda
uygulanıyor. Bu davada da öyle bir şey yok. Buradaki suç ve ceza da çok ağır olmadığı için öyle takdir ettik.”

riyet-01.10.2004) (DİHA-01.10.2004) (09.09.2004-
17.07.2004) (Hürriyet-09.09.2004)

Ankara'da, Telekom'a ait kabloları çaldıkları gerekçesiyle 31 Ocak günü gözaltına alınan ve gözaltı süresi
E.Ü. (16), E.Ü. (17) adlı iki kardeşle, amcaları B.Ü.’nün gözaltında işkence gördükleri iddiası doğrulandı. İşkence gördükler
ile Adli Tıp'a sevkleri yapılan 3 sanık için polis, vücutlarındaki alerji nedeniyle sırtlarını radyatör ve masaya sürerek kaşıdıklarını
belirten bir tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapo
Tutuklanan gençler işkence gördüklerine dair suç duyurusunda bulunurken polis de iftira atıldığı iddiasıyla Savcılığa başvurdu.
Savcılık, işkence iddiası için takipsizlik verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü., davadan beraat ede
mahkeme polise iftira atılmadığına karar verdi. Mahkeme, iki sanığın dosyasını da Çocuk Mahkemesi'ne gönderdi. Çocuklar
hakkında iftira davası açılmasına neden olan raporları inceleyen ATO da doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay süreyl

meslekten alıkonulmasına karar verdi. Avukatlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TEM Şubesi’nin eski müdürü ve halen Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu; Mesut Angı, Alim Erçetin ve Hürriyet Gündüz hakkında, Mehmet Desde’ye işkence

açılan davaya, 21 Şubat günü devam edildi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu’ndan Desde ile ilgili rapor
gelmemesi üzerine ertelendi. (Özgür Gündem-22.01.04)

1991 yılında gözaltında işkenceyle öldürülen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş davasının, Ankara
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak günü devam eden duruşmasına; İbrahim Dedeoğlu, Hasan Cavit Orhan,
Süleyman Sinkil, Sadi Çaylı, Naip Kılıç, Ahmet Baştan, Muammer Eti, Talip Daştan, Tansel Kayhan, Mehmet
Kırkıcı'nın da aralarında bulunduğu 10 polis, yine katılmazken, Altınbaş'ın avukatları, Ender Büyükçulha, Oya
Aydın ve sanık polislerin avukatı Mehmet Ener duruşmada bulundu. Altınbaş'ın avukatla
cezalandırılamayan “işkenceci polisler” kadar, onların cezalandırılmasının önünde engel olan kişilerin de suçlu
olduğunu vurgulayarak, “Bunu engelleyenler Türkiye'nin başında olan siyasi iradedir. En başta da Başbakan

'dır” dedi. Av. Aydın, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Altınbaş'ın
öldürüldüğü tarihte de İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Emniyet Genel
Müdürü Gökhan Aydıner, Ankara Valisi Yahya Gür, Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz
Denizli'de ikamet ettikleri de dikkate alınarak- Denizli Valisi Gazi Şimşek ve Denizli eski Emniyet Müdürü
Mümtaz Karaduman hakkında suç duyurusunda bulunma talebini ifade etti. Mahkeme Heyeti, suç duyurusunun

lere yapılmasını isteyerek, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Altınbaş'ın ikinci dosyasının
duruşmasında Ender Büyükçulha, “İşkence sanığını kollayan da işkencecidir” diyerek, suç duyurusu talebini
yineledi. Büyükçulha'nın bu talebi de mahkemece reddedildi. Duruşmaya katılmayarak davayı zaman aşımı
tehlikesine götüren ve uzamasına neden olan sanık polisler Sadi Çaylı ve Süleyman Sinkil hakkındaki tutuklama
talebinin de reddedildiği duruşmada, sanıkların avukatı Mehmet Ener: “Birçok emniyet mensubunun da bug
sustuğu gibi ben de susuyorum ve takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Sanık polislerin gıyabi tutukluluk
hallerinin devamına, sanık İbrahim Dedeoğlu'na avukatının davadan çekildiğinin tebliğ edilmesine karar
verilerek, duruşma 12 Şubat'a ertelendi. 12 Şubat günü yapılan duruşmaya katılan tek sanık Hasan Cavit Orhan,
avukatının çekildiğini belirterek mahkemeden süre istedi. Mahkeme başkanı, sanık Dedeoğlu'nun Emniyet ve
Emekli Sandığı'ndan sorulan adreslerine yapılan tebligatların “adresinde tanınmadığı” gerekçesiyle iade edildiği
bilgisini verdi. Yargıç, Ankara'da olduğu bilindiği halde polislerin bulamadıklarını belirttiği Dedeoğlu'na
çıkarılan tebligatların, usul hatası içerdiğini söyleyip yeniden davetiye çıkarılmasına karar verdi.

yan sanık Süleyman Sinkil'in aranmasına devam edilmesine, “Yeni avukat tutacağım”
diyen sanık Orhan'a da süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın 5 Mart günü görülen duruşmasına sanık polisler
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suçunu düzenleyen 245'inci maddesine göre vermesini ve ertelemesini talep etti. Mahkeme Heyeti, polis
ve Taşlıova'yı, TCK'nın 243. maddesinde tanımlanan “cürümü söyletmek için

işkence yapmak” suçunu işlediklerinin sabit olduğu ve suçun işleniş biçimini gözönüne alarak 1'er yıl ağır
ınca artırarak, 1'er yıl 4'er ay ağır

hapse çıkaran mahkeme heyeti, TCK'nın 59. maddesinde belirlenen iyi hal durumundan dolayı indirime gitti ve 4
polis memurunu sonuç olarak 1 yıl 1 ay 10'ar gün ağır hapse mahkum etti. Mahkeme Heyeti, Dedeoğlu, Comart,

oğru ve Şimşek hakkında ise suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı
verirken, yargılama sırasında ölen Murat Usul'un dosyasını ise ortadan kaldırdı. Mahkeme, cezaları paraya

addesi, işkence suçunu işleyenlere ömür boyu ve geçici süreyle kamu
haklarından yasaklılık cezası öngördüğü halde “memuriyetten mahrumiyet” cezası vermedi. Mahkeme başkanı
Mustafa Danışman, benzer davaların aksine, işkence mahkûmlarına memuriyetten mahrumiyet cezası
verilmemesinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu yaptırım genellikle ölüm olayı falan gibi ağır olaylarda
uygulanıyor. Bu davada da öyle bir şey yok. Buradaki suç ve ceza da çok ağır olmadığı için öyle takdir ettik.”

-DIHA) (Cumhuriyet-

Ankara'da, Telekom'a ait kabloları çaldıkları gerekçesiyle 31 Ocak günü gözaltına alınan ve gözaltı süresi sonunda 21 olayı üstlenen
E.Ü. (16), E.Ü. (17) adlı iki kardeşle, amcaları B.Ü.’nün gözaltında işkence gördükleri iddiası doğrulandı. İşkence gördükleri iddiası

radyatör ve masaya sürerek kaşıdıklarını
belirten bir tutanak düzenledi. Tutanağa 10 polisle üç sanık da imza attı. Adli Tıp doktorları da polis tutanağı yönünde rapor verdi.

iftira atıldığı iddiasıyla Savcılığa başvurdu.
Savcılık, işkence iddiası için takipsizlik verirken, gençler hakkında “iftira” iddiasıyla dava açtı. B.Ü., davadan beraat ederken

da Çocuk Mahkemesi'ne gönderdi. Çocuklar
hakkında iftira davası açılmasına neden olan raporları inceleyen ATO da doktor Cumhur Akpınar ve Saffet Üner'in iki ay süreyle

HM) başvurdu. (Milliyet-08.01.04)

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TEM Şubesi’nin eski müdürü ve halen Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu; Mesut Angı, Alim Erçetin ve Hürriyet Gündüz hakkında, Mehmet Desde’ye işkence

açılan davaya, 21 Şubat günü devam edildi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu’ndan Desde ile ilgili rapor

1991 yılında gözaltında işkenceyle öldürülen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş davasının, Ankara
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak günü devam eden duruşmasına; İbrahim Dedeoğlu, Hasan Cavit Orhan,

met Baştan, Muammer Eti, Talip Daştan, Tansel Kayhan, Mehmet
Kırkıcı'nın da aralarında bulunduğu 10 polis, yine katılmazken, Altınbaş'ın avukatları, Ender Büyükçulha, Oya
Aydın ve sanık polislerin avukatı Mehmet Ener duruşmada bulundu. Altınbaş'ın avukatlarından Oya Aydın,
cezalandırılamayan “işkenceci polisler” kadar, onların cezalandırılmasının önünde engel olan kişilerin de suçlu
olduğunu vurgulayarak, “Bunu engelleyenler Türkiye'nin başında olan siyasi iradedir. En başta da Başbakan

'dır” dedi. Av. Aydın, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Altınbaş'ın
öldürüldüğü tarihte de İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Emniyet Genel

Ercüment Yılmaz -bazı sanıkların
Denizli Valisi Gazi Şimşek ve Denizli eski Emniyet Müdürü

Mümtaz Karaduman hakkında suç duyurusunda bulunma talebini ifade etti. Mahkeme Heyeti, suç duyurusunun
lere yapılmasını isteyerek, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Altınbaş'ın ikinci dosyasının

duruşmasında Ender Büyükçulha, “İşkence sanığını kollayan da işkencecidir” diyerek, suç duyurusu talebini
. Duruşmaya katılmayarak davayı zaman aşımı

tehlikesine götüren ve uzamasına neden olan sanık polisler Sadi Çaylı ve Süleyman Sinkil hakkındaki tutuklama
talebinin de reddedildiği duruşmada, sanıkların avukatı Mehmet Ener: “Birçok emniyet mensubunun da bugün
sustuğu gibi ben de susuyorum ve takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Sanık polislerin gıyabi tutukluluk
hallerinin devamına, sanık İbrahim Dedeoğlu'na avukatının davadan çekildiğinin tebliğ edilmesine karar

ubat günü yapılan duruşmaya katılan tek sanık Hasan Cavit Orhan,
avukatının çekildiğini belirterek mahkemeden süre istedi. Mahkeme başkanı, sanık Dedeoğlu'nun Emniyet ve

gerekçesiyle iade edildiği
bilgisini verdi. Yargıç, Ankara'da olduğu bilindiği halde polislerin bulamadıklarını belirttiği Dedeoğlu'na
çıkarılan tebligatların, usul hatası içerdiğini söyleyip yeniden davetiye çıkarılmasına karar verdi.

yan sanık Süleyman Sinkil'in aranmasına devam edilmesine, “Yeni avukat tutacağım”
diyen sanık Orhan'a da süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın 5 Mart günü görülen duruşmasına sanık polisler
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katılamazken, talepleri sorulan müdahil avukatlardan Oya Aydın,
Altınbaş'a işkence yapıldığını doğrulayan raporlarını hatırlatarak, esas hakkındaki iddialarını tekrarladıklarını ve
sanıkların “işkence” ve “kastı aşan adam öldürme” suçundan tutuklanmalarını talep etti. Aydın
hakkında, TCK'nın ceza indirimini öngören 59. maddesinin uygulanmamasını ve “sergiledikleri davranışlardan
dolayı kaçması şüphesi bulunduğundan” tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı
Şemsettin Yeşil, 24 Ekim 2003'te, Birtan Altınbaş'ı işkencede öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polislerden;
Tansel Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti'nin suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerini
gerektirecek delil bulunmadığından beraatlerini, sanıklardan; İbrahim De
Sinkil ve Sadi Çaylı'nın ise eylemlerine uyan TCK'nın 243. maddesi, 452/1, 243/2, 31 ve 33. maddeleri
gereğince, 11 yıl 6'şar ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Savcı Şemsettin Yeşil, sanık
avukatlarının yayın yasağı talebinin; yayın yasağına gerek olmadığı gerekçesiyle reddini isterken, müdahil
avukatların, sanıkların tutuklanmalarına yönelik talebi konusunda ise sanıkların cezalarının 7 yıldan aşağı
olmasını gerekçe göstererek bu talebin reddini isted
vekillerinin davayı yeni almalarından ve dosyanın kapsamlı olmasından dolayı savunmalarını hazırlamak için
istedikleri sürenin verilmesine karar veren Mahkeme Heyeti, dosyanın geldiği aşamayı ve deli
olmasını göz önüne alarak, sanıkların tutuklanması yönündeki talebin reddine ve dosyayla ilgili yapılan
yayınların mahkemece, yargıyı baskı altına alacak nitelikte bulunmadığı ve haber vasfını taşıdığını belirterek, bu
aşamada yayın yasağı konulması hususundaki talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. 18 Mart günü
görülen duruşmaya sekiz sanıktan yalnızca polis Hasan Cavit Orhan ve avukatları ile Altunbaş ailesi adına
müdahil avukatlar katıldı. Son duruşmada Dedeoğlu’nun avukatlığ
ABD'li yetkililerce izlenmesinin adalete baskı anlamına geldiğini söyledi ve Dedeoğlu'nun avukatlığından
çekildi. Bunun üzerine Halil Armutlu ve Recep Onaran adlı avukatlar vekâletlerini mahkemeye verdi. Mahkeme
de iki avukatı Dedeoğlu'nun avukatı kabul edip, yargılamayı sürdürdü. Yeni avukatların savunma için süre
istemesine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Ziya Ünal, avukatlara süre istemenin bir hak olduğunu; ancak
hakkın suistimal edildiğini belirtti. Başkan Ünal, sa
duruşmayı 26 Mart'a erteledi. 26 Mart günü görülen duruşmada ise sanık avukatları, ABD’nin dış, medyanın ise
iç baskıları altında tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, mahkeme heyetinin davadan çek
kabul edilmezken, sanık Dedeoğlu'nun avukatlarından Halit Armutlu, Altunbaş'ın kafasını duvarlara çarptığını,
yüzünü duvarlara sürttüğünü öne sürdü. Armutlu, Altunbaş'ın ölümünde açlık grevinin de etkili olduğunu, darp
izlerinin de Altunbaş'ın kaçarken yakalanması sırasında oluştuğunu, Dedeoğlu'nun amir sıfatı taşıdığını, sorguya
katılmadığını belirttikten sonra önce beraat istedi; mutlaka ceza verilme yoluna gidildiğinde ise müvekkiline
yalnızca görevi kötüye kullanmaktan (alt sın
ise, sanıkların işkenceli sorguda, “Birtan gebereceksin” diye konuştuklarının tanık anlatımlarıyla da
doğrulandığını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmalarını ve “iyi hal indirimi” ya
Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra, 13 yıllık davada ikinci kararını açıkladı. Heyet, oybirliğiyle Altunbaş'ın
işkence sonucu öldürüldüğünü karar altına aldı ve ilk kararında olduğu gibi, sanık polisler; Tansel Kayhan, Talip
Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti hakkında beraat kararı verirken, polisler; İbrahim Dedeoğlu, Sadi
Çaylı, Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit Orhan'ı suçlu buldu. Mahkeme, bu görüşle sanıkları önce TCK 458.
madde “kasten öldürme suçu” yollamasıyla, “kastı aşan
yıl ağır hapse mahkûm etti. Mahkeme, daha sonra ölümün işkence sonucu oluşması halinde ceza artırımı örgören
TCK 243/2. maddesi uyarınca 10 yıl 8'er aya çıkardı. Ancak mahkeme, suçun birden çok kişi tar
işlenmesi ve gerçek failin belirlenememesi, yani gerçek suçlunun faili meçhul kalması hallerinde uygulanan
TCK'nın 463. maddesi uyarınca bu cezada ilk indirimi yaptı. Mahkeme son olarak iyi hal indirimiyle ilgili 59.
maddeyi de işleterek cezaları 4 yıl 5 ay 10'ar güne düşürdü. Dava, gerekçeli karar açıklandıktan sonra Yargıtay'a
gidecek. Yargıtay, kararı bu kez esastan bozarsa dava geri dönecek. Bu süreler zamanaşımının dolacağı 2006 yılı
sınırına dayanabilecek. Cezalarının Yargıtay tarafından onanm
mahkûm polisler, İnfaz Yasası uyarınca bu ceza için 21 ay hapis yatacaklar.
Üniversitesi öğrencisi Birtan Altunbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davada, o dönemde Ank
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan polis memurları İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı,
Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit’in 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın
onanmasını istedi. Başsavcılık, Ankara 2.
tamamlayarak, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne 23 Ekim günü gönderdi. Hacettepe
Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davanın
ilişkin duruşma, 25 Ekim günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Sanıklardan emekli başkomiser İbrahim
Dedeoğlu'nun avukatı Halit Armutlu, yerel mahkemenin 'yanlış' hüküm kurduğunu öne sürdü. Armutlu, "Sanki
önce ateş edilip sonra nişan alınmış gibi, müvekkilime önce ceza verilmiş, sonra yargılama yapılmıştır" dedi.
Mahkeme Heyeti, karar için duruşmayı 2 Aralık 2004 tarihine erteledi. 2 Aralık günü yapılan duruşmada
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 polis memuruna verilen 4 yıl 5 ay 10'ar g
Yüksek mahkeme, diğer 4 polis memuru (Tanser Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti)
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katılamazken, talepleri sorulan müdahil avukatlardan Oya Aydın, Türk Tabipler Birliği ve Adli Tıp Kurumu'nun
Altınbaş'a işkence yapıldığını doğrulayan raporlarını hatırlatarak, esas hakkındaki iddialarını tekrarladıklarını ve
sanıkların “işkence” ve “kastı aşan adam öldürme” suçundan tutuklanmalarını talep etti. Aydın
hakkında, TCK'nın ceza indirimini öngören 59. maddesinin uygulanmamasını ve “sergiledikleri davranışlardan
dolayı kaçması şüphesi bulunduğundan” tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı

03'te, Birtan Altınbaş'ı işkencede öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polislerden;
Tansel Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti'nin suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerini
gerektirecek delil bulunmadığından beraatlerini, sanıklardan; İbrahim Dedeoğlu, Hasan Cavit Orhan, Süleyman
Sinkil ve Sadi Çaylı'nın ise eylemlerine uyan TCK'nın 243. maddesi, 452/1, 243/2, 31 ve 33. maddeleri
gereğince, 11 yıl 6'şar ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Savcı Şemsettin Yeşil, sanık

ın yayın yasağı talebinin; yayın yasağına gerek olmadığı gerekçesiyle reddini isterken, müdahil
avukatların, sanıkların tutuklanmalarına yönelik talebi konusunda ise sanıkların cezalarının 7 yıldan aşağı
olmasını gerekçe göstererek bu talebin reddini istedi. Sanıklardan Hasan Cavit Orhan ve İbrahim Dedeoğlu'nun
vekillerinin davayı yeni almalarından ve dosyanın kapsamlı olmasından dolayı savunmalarını hazırlamak için
istedikleri sürenin verilmesine karar veren Mahkeme Heyeti, dosyanın geldiği aşamayı ve deli
olmasını göz önüne alarak, sanıkların tutuklanması yönündeki talebin reddine ve dosyayla ilgili yapılan
yayınların mahkemece, yargıyı baskı altına alacak nitelikte bulunmadığı ve haber vasfını taşıdığını belirterek, bu

konulması hususundaki talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. 18 Mart günü
görülen duruşmaya sekiz sanıktan yalnızca polis Hasan Cavit Orhan ve avukatları ile Altunbaş ailesi adına
müdahil avukatlar katıldı. Son duruşmada Dedeoğlu’nun avukatlığını üstlenen Ahmet Özçelik, duruşmanın
ABD'li yetkililerce izlenmesinin adalete baskı anlamına geldiğini söyledi ve Dedeoğlu'nun avukatlığından
çekildi. Bunun üzerine Halil Armutlu ve Recep Onaran adlı avukatlar vekâletlerini mahkemeye verdi. Mahkeme

i avukatı Dedeoğlu'nun avukatı kabul edip, yargılamayı sürdürdü. Yeni avukatların savunma için süre
istemesine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Ziya Ünal, avukatlara süre istemenin bir hak olduğunu; ancak
hakkın suistimal edildiğini belirtti. Başkan Ünal, sanık avukatlarına savunma için son kez kesin süre vererek

26 Mart günü görülen duruşmada ise sanık avukatları, ABD’nin dış, medyanın ise
iç baskıları altında tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, mahkeme heyetinin davadan çekilmesini istedi. Bu istem
kabul edilmezken, sanık Dedeoğlu'nun avukatlarından Halit Armutlu, Altunbaş'ın kafasını duvarlara çarptığını,
yüzünü duvarlara sürttüğünü öne sürdü. Armutlu, Altunbaş'ın ölümünde açlık grevinin de etkili olduğunu, darp

e Altunbaş'ın kaçarken yakalanması sırasında oluştuğunu, Dedeoğlu'nun amir sıfatı taşıdığını, sorguya
katılmadığını belirttikten sonra önce beraat istedi; mutlaka ceza verilme yoluna gidildiğinde ise müvekkiline
yalnızca görevi kötüye kullanmaktan (alt sınırı 1 yıl) ceza verilmesini istedi. Müdahil avukatlardan Oya Aydın
ise, sanıkların işkenceli sorguda, “Birtan gebereceksin” diye konuştuklarının tanık anlatımlarıyla da
doğrulandığını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmalarını ve “iyi hal indirimi” ya
Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra, 13 yıllık davada ikinci kararını açıkladı. Heyet, oybirliğiyle Altunbaş'ın
işkence sonucu öldürüldüğünü karar altına aldı ve ilk kararında olduğu gibi, sanık polisler; Tansel Kayhan, Talip

n, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti hakkında beraat kararı verirken, polisler; İbrahim Dedeoğlu, Sadi
Çaylı, Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit Orhan'ı suçlu buldu. Mahkeme, bu görüşle sanıkları önce TCK 458.
madde “kasten öldürme suçu” yollamasıyla, “kastı aşan adam öldürme”yle ilgili 452/ 1. maddesi uyarınca 8'er
yıl ağır hapse mahkûm etti. Mahkeme, daha sonra ölümün işkence sonucu oluşması halinde ceza artırımı örgören
TCK 243/2. maddesi uyarınca 10 yıl 8'er aya çıkardı. Ancak mahkeme, suçun birden çok kişi tar
işlenmesi ve gerçek failin belirlenememesi, yani gerçek suçlunun faili meçhul kalması hallerinde uygulanan
TCK'nın 463. maddesi uyarınca bu cezada ilk indirimi yaptı. Mahkeme son olarak iyi hal indirimiyle ilgili 59.

yıl 5 ay 10'ar güne düşürdü. Dava, gerekçeli karar açıklandıktan sonra Yargıtay'a
gidecek. Yargıtay, kararı bu kez esastan bozarsa dava geri dönecek. Bu süreler zamanaşımının dolacağı 2006 yılı
sınırına dayanabilecek. Cezalarının Yargıtay tarafından onanması halinde tutuklanıp hapse konulacak olan
mahkûm polisler, İnfaz Yasası uyarınca bu ceza için 21 ay hapis yatacaklar. Yargıtay Başsavcılığı, Hacettepe
Üniversitesi öğrencisi Birtan Altunbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davada, o dönemde Ank
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan polis memurları İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı,
Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit’in 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın
onanmasını istedi. Başsavcılık, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin tebliğnamesini
tamamlayarak, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne 23 Ekim günü gönderdi. Hacettepe
Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davanın
ilişkin duruşma, 25 Ekim günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Sanıklardan emekli başkomiser İbrahim
Dedeoğlu'nun avukatı Halit Armutlu, yerel mahkemenin 'yanlış' hüküm kurduğunu öne sürdü. Armutlu, "Sanki

şan alınmış gibi, müvekkilime önce ceza verilmiş, sonra yargılama yapılmıştır" dedi.
Mahkeme Heyeti, karar için duruşmayı 2 Aralık 2004 tarihine erteledi. 2 Aralık günü yapılan duruşmada
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 polis memuruna verilen 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezasını aleyhte bozdu.
Yüksek mahkeme, diğer 4 polis memuru (Tanser Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti)
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Türk Tabipler Birliği ve Adli Tıp Kurumu'nun
Altınbaş'a işkence yapıldığını doğrulayan raporlarını hatırlatarak, esas hakkındaki iddialarını tekrarladıklarını ve
sanıkların “işkence” ve “kastı aşan adam öldürme” suçundan tutuklanmalarını talep etti. Aydın, ayrıca sanıklar
hakkında, TCK'nın ceza indirimini öngören 59. maddesinin uygulanmamasını ve “sergiledikleri davranışlardan
dolayı kaçması şüphesi bulunduğundan” tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı

03'te, Birtan Altınbaş'ı işkencede öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polislerden;
Tansel Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti'nin suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerini

deoğlu, Hasan Cavit Orhan, Süleyman
Sinkil ve Sadi Çaylı'nın ise eylemlerine uyan TCK'nın 243. maddesi, 452/1, 243/2, 31 ve 33. maddeleri
gereğince, 11 yıl 6'şar ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Savcı Şemsettin Yeşil, sanık

ın yayın yasağı talebinin; yayın yasağına gerek olmadığı gerekçesiyle reddini isterken, müdahil
avukatların, sanıkların tutuklanmalarına yönelik talebi konusunda ise sanıkların cezalarının 7 yıldan aşağı

i. Sanıklardan Hasan Cavit Orhan ve İbrahim Dedeoğlu'nun
vekillerinin davayı yeni almalarından ve dosyanın kapsamlı olmasından dolayı savunmalarını hazırlamak için
istedikleri sürenin verilmesine karar veren Mahkeme Heyeti, dosyanın geldiği aşamayı ve delillerin toplanmış
olmasını göz önüne alarak, sanıkların tutuklanması yönündeki talebin reddine ve dosyayla ilgili yapılan
yayınların mahkemece, yargıyı baskı altına alacak nitelikte bulunmadığı ve haber vasfını taşıdığını belirterek, bu

konulması hususundaki talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. 18 Mart günü
görülen duruşmaya sekiz sanıktan yalnızca polis Hasan Cavit Orhan ve avukatları ile Altunbaş ailesi adına

ını üstlenen Ahmet Özçelik, duruşmanın
ABD'li yetkililerce izlenmesinin adalete baskı anlamına geldiğini söyledi ve Dedeoğlu'nun avukatlığından
çekildi. Bunun üzerine Halil Armutlu ve Recep Onaran adlı avukatlar vekâletlerini mahkemeye verdi. Mahkeme

i avukatı Dedeoğlu'nun avukatı kabul edip, yargılamayı sürdürdü. Yeni avukatların savunma için süre
istemesine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Ziya Ünal, avukatlara süre istemenin bir hak olduğunu; ancak

nık avukatlarına savunma için son kez kesin süre vererek
26 Mart günü görülen duruşmada ise sanık avukatları, ABD’nin dış, medyanın ise

ilmesini istedi. Bu istem
kabul edilmezken, sanık Dedeoğlu'nun avukatlarından Halit Armutlu, Altunbaş'ın kafasını duvarlara çarptığını,
yüzünü duvarlara sürttüğünü öne sürdü. Armutlu, Altunbaş'ın ölümünde açlık grevinin de etkili olduğunu, darp

e Altunbaş'ın kaçarken yakalanması sırasında oluştuğunu, Dedeoğlu'nun amir sıfatı taşıdığını, sorguya
katılmadığını belirttikten sonra önce beraat istedi; mutlaka ceza verilme yoluna gidildiğinde ise müvekkiline

ırı 1 yıl) ceza verilmesini istedi. Müdahil avukatlardan Oya Aydın
ise, sanıkların işkenceli sorguda, “Birtan gebereceksin” diye konuştuklarının tanık anlatımlarıyla da
doğrulandığını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmalarını ve “iyi hal indirimi” yapılmamasını talep etti.
Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra, 13 yıllık davada ikinci kararını açıkladı. Heyet, oybirliğiyle Altunbaş'ın
işkence sonucu öldürüldüğünü karar altına aldı ve ilk kararında olduğu gibi, sanık polisler; Tansel Kayhan, Talip

n, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti hakkında beraat kararı verirken, polisler; İbrahim Dedeoğlu, Sadi
Çaylı, Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit Orhan'ı suçlu buldu. Mahkeme, bu görüşle sanıkları önce TCK 458.

adam öldürme”yle ilgili 452/ 1. maddesi uyarınca 8'er
yıl ağır hapse mahkûm etti. Mahkeme, daha sonra ölümün işkence sonucu oluşması halinde ceza artırımı örgören
TCK 243/2. maddesi uyarınca 10 yıl 8'er aya çıkardı. Ancak mahkeme, suçun birden çok kişi tarafından
işlenmesi ve gerçek failin belirlenememesi, yani gerçek suçlunun faili meçhul kalması hallerinde uygulanan
TCK'nın 463. maddesi uyarınca bu cezada ilk indirimi yaptı. Mahkeme son olarak iyi hal indirimiyle ilgili 59.

yıl 5 ay 10'ar güne düşürdü. Dava, gerekçeli karar açıklandıktan sonra Yargıtay'a
gidecek. Yargıtay, kararı bu kez esastan bozarsa dava geri dönecek. Bu süreler zamanaşımının dolacağı 2006 yılı

ası halinde tutuklanıp hapse konulacak olan
Yargıtay Başsavcılığı, Hacettepe

Üniversitesi öğrencisi Birtan Altunbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davada, o dönemde Ankara
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan polis memurları İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı,
Süleyman Sinkil ve Hasan Cavit’in 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın

Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin tebliğnamesini
tamamlayarak, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne 23 Ekim günü gönderdi. Hacettepe
Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümüyle ilgili davanın temyiz incelemesine
ilişkin duruşma, 25 Ekim günü Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Sanıklardan emekli başkomiser İbrahim
Dedeoğlu'nun avukatı Halit Armutlu, yerel mahkemenin 'yanlış' hüküm kurduğunu öne sürdü. Armutlu, "Sanki

şan alınmış gibi, müvekkilime önce ceza verilmiş, sonra yargılama yapılmıştır" dedi.
Mahkeme Heyeti, karar için duruşmayı 2 Aralık 2004 tarihine erteledi. 2 Aralık günü yapılan duruşmada

ün ağır hapis cezasını aleyhte bozdu.
Yüksek mahkeme, diğer 4 polis memuru (Tanser Kayhan, Talip Taştan, Mehmet Kırkıcı ve Muammer Eti)
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hakkındaki beraat kararını ise onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu davaya ilişkin temyiz incelemesini
sonuçlandırdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezaları az bularak, sanıklar hakkında TCK'nın 463. maddesinin
uygulanmaması gerektiğine işaret etti. Yüksek Mahkeme, failin belli olduğuna işaret ederek, yerel mahkemenin
uyguladığı indirim maddesini yerinde görmedi.
Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkacaklar. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce de sanıkları
mahkum etmiş, bu kararda Yargıtay'ca usul yönünden bozulmuştu.
öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümü ile ilgili davada zamanaşımı süresinin 22.5 yıl
olduğunu bildirdiler. Bu durumda, davadaki zamanaşımı süresi, 15 Haziran 2013 yılında doluyor. Daire 9 Aralık
günü açıkladığı gerekçeli kararında, sanıklar İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı, Hasan Cavit Orhan ve Süleyman
Sinkil'in, suça ve delillere ulaşmak gayesiyle suç faili olarak 9 Ocak 1991 tarihinde nezarete aldıkları Birtan
Altınbaş'ı 15 Ocak günü saat 20.00'ye kadar birçok kez yüzleş
ifadesine başvurdukları belirtilerek “Sanıkların, maktul Altınbaş'ı konuşturmak için darp ettikleri, bu fiillerini 6
gün süren nezaret süresince sürdürdükleri dosyadaki delillerden, sanıkların kısmi anlatı
maktuldeki darba ilişkin yaraların yerleri ve sayıca çokluğundan anlaşıldığı zaman sürecinde devam eden bu
hareketlerin sayısal boyutu da dikkate alındığında sanıkların müsnet suçu birlikte ve doğrudan ika ve icra
ettikleri eylemlerinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 463. maddesinin uygulama yeri olmadığı gibi TCK'nın
65/3. maddesinin de düşünülemeyeceği görülmekle, mahkum olan sanıklar Dedeoğlu, Çaylı, Orhan ve Sinkil'in
TCK'nın 452/1, 243/2 ve 59. maddeleriyle tecziyeleri yerine ayrıca
indirim yapılması yasaya aykırı olup, sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir”
denildi. (Hürriyet-09.12.04) (Yeni Şafak
02.12.04)(aa)(Hürriyet-03.12.04)(Radikal
19.03.04) (DİHA-05.03.04) (Radikal

Birtan Altınbaş
Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ı "işkence yaparak ölümün
yargılanan Naip Kılıç ve Ahmet Baştan'ın adresleri tespit edilemiyor. Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde
20 Nisan günü görülen duruşmada avukatların, yetkililer hakkındaki suç duyurusu istemi kabul edilmedi.
Yargılanan Ahmet Baştan’ın bulunması için Emekli Sandığı’nın kendisine yazılan dilekçeyi Sincan Emniyet
Müdürlüğü’ne yönlendirdiği ve Sincan Emniyet Müdürlüğü’nün de Baştan’ın İl Emniyet Müdürlüğü’nde
bulunabileceği yönünde mahkemeye yazı yazdığı açıklandı. Telekom v
tutuklu Ahmet Baştan’ın kurumlarla ilişkisi olmadığı bildirildi. Altınbaş’ın avukatı Oya Aydın, daha önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emekli Sandığı’na yazılan yazıya yanıt alınamadığını ifade ederek yetkililer
hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme kurumlara yeniden yazı yazılmasına karar vererek
yanıt alınmadığı taktirde yetkililer hakkında ihtar verilmesine karar verdi. Duruşma, Ankara Emniyet Müdürlüğü
ve Emekli Sandığı’ndan gelecek cevapları bekle
duruşmada, Baştan'ın adresinin tespiti için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap
verilmemesi üzerine konunun araştırılmasına karar verildi. Söz alan müdahil avukatlardan Behi
Baştan hakkında çıkarılan tutuklama kararının CMUK'un ifade tespitini öngören 223. maddesine göre olduğunu,
"kaçma şüphesi ihtimali"ni öngören 104. maddesinden çıkarılmasını istedi. Mahkeme bu kararı kabul etmeyerek,
duruşmayı erteledi. 17 Haziran günü görülen duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği
yazıda, Baştan'ın emekli maaşını Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden aldığını ve adresinin şubede bulunduğunu
iletti. Müdahil avukatlardan Oya Aydın, sanık Baştan'ın adresinin belirle
kararının infaz edilmemesini eleştirdi. Sanığın yakalanması halinde ifadesinin alınıp salınacağına, oysa bundan
sonra kaçma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Aydın, bu nedenle Baştan'ın, tutuklandıktan sonra cezaevine
konulmasını sağlayacak CMUK'un 104. maddesi uyarınca tutuklanmasını istedi. Aydın ayrıca, adresin
bilinmesine rağmen infazın halen yerine getirilmemiş olması nedeniyle İstanbul Valiliği, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na bu durumu açıklayan bir ya
talebine katıldı. Mahkeme heyeti, Baştan'ın, gıyabi tutukluluğunun yerine getirilmesi halinde savunmasının
alınabileceği, delillerin karartılması ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, avukat ve savcının ta
etmedi. Mahkeme, Baştan'ın adresinin Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden istenerek infaz için savcılığa
müzekkere yazılmasına karar verdi.
duruşmada, yargılanan polislerden Ahmet Baş
rağmen hala Ankara’ya ulaştırılamadığı öğrenildi.
maddesinden değil 104'ncü maddesinden yargılanarak tutuklanmasını istediler. Mahkeme heyeti av
istemini reddederek davayı 17 Ağustos tarihine erteledi.
mahkemeye ulaştı. Baştan ifadesinde, emekli olduktan sonra ikinci kez açılan dava ile ilgili kendisine bilgi
gelmediğini ve davaya çağrılmadığını bildirirken, o dönem her siyasi örgütle ilgilenen timler b
kendisinin de DEV-SOL ile ilgilenen timde bulunduğunu belirtti. Altınbaş ve arkadaşları ile başka bir grubun
ilgilendiğini öne süren Baştan, kendisinin Altınbaş’ı sorgulayan ekipte yer almadığını, yer göstermesi yapılırken
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hakkındaki beraat kararını ise onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu davaya ilişkin temyiz incelemesini
gıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezaları az bularak, sanıklar hakkında TCK'nın 463. maddesinin

uygulanmaması gerektiğine işaret etti. Yüksek Mahkeme, failin belli olduğuna işaret ederek, yerel mahkemenin
uyguladığı indirim maddesini yerinde görmedi. Yargıtay'ın bu kararının ardından sanıklar, Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkacaklar. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce de sanıkları
mahkum etmiş, bu kararda Yargıtay'ca usul yönünden bozulmuştu. Yargıtay yetkilileri, Hacette
öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümü ile ilgili davada zamanaşımı süresinin 22.5 yıl
olduğunu bildirdiler. Bu durumda, davadaki zamanaşımı süresi, 15 Haziran 2013 yılında doluyor. Daire 9 Aralık

li kararında, sanıklar İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı, Hasan Cavit Orhan ve Süleyman
Sinkil'in, suça ve delillere ulaşmak gayesiyle suç faili olarak 9 Ocak 1991 tarihinde nezarete aldıkları Birtan
Altınbaş'ı 15 Ocak günü saat 20.00'ye kadar birçok kez yüzleştirme ve yer gösterme gibi soruşturma işlemlerinde
ifadesine başvurdukları belirtilerek “Sanıkların, maktul Altınbaş'ı konuşturmak için darp ettikleri, bu fiillerini 6
gün süren nezaret süresince sürdürdükleri dosyadaki delillerden, sanıkların kısmi anlatı
maktuldeki darba ilişkin yaraların yerleri ve sayıca çokluğundan anlaşıldığı zaman sürecinde devam eden bu
hareketlerin sayısal boyutu da dikkate alındığında sanıkların müsnet suçu birlikte ve doğrudan ika ve icra

nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 463. maddesinin uygulama yeri olmadığı gibi TCK'nın
65/3. maddesinin de düşünülemeyeceği görülmekle, mahkum olan sanıklar Dedeoğlu, Çaylı, Orhan ve Sinkil'in
TCK'nın 452/1, 243/2 ve 59. maddeleriyle tecziyeleri yerine ayrıca 463. maddenin tatbiki suretiyle cezalarından
indirim yapılması yasaya aykırı olup, sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir”

09.12.04) (Yeni Şafak-26.11.2004) (Milliyet-26.11.2004) (Hürriyet
03.12.04)(Radikal-24.10.04) (Cumhuriyet-24.10.04) (Radikal

05.03.04) (Radikal-13.02.04) (DİHA-14.01.04)

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ı "işkence yaparak ölümüne sebebiyet verdikleri" iddiasıyla
yargılanan Naip Kılıç ve Ahmet Baştan'ın adresleri tespit edilemiyor. Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde
20 Nisan günü görülen duruşmada avukatların, yetkililer hakkındaki suç duyurusu istemi kabul edilmedi.

Ahmet Baştan’ın bulunması için Emekli Sandığı’nın kendisine yazılan dilekçeyi Sincan Emniyet
Müdürlüğü’ne yönlendirdiği ve Sincan Emniyet Müdürlüğü’nün de Baştan’ın İl Emniyet Müdürlüğü’nde
bulunabileceği yönünde mahkemeye yazı yazdığı açıklandı. Telekom ve Telsim’den gelen yazılarda ise gıyabı
tutuklu Ahmet Baştan’ın kurumlarla ilişkisi olmadığı bildirildi. Altınbaş’ın avukatı Oya Aydın, daha önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emekli Sandığı’na yazılan yazıya yanıt alınamadığını ifade ederek yetkililer

nda suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme kurumlara yeniden yazı yazılmasına karar vererek
yanıt alınmadığı taktirde yetkililer hakkında ihtar verilmesine karar verdi. Duruşma, Ankara Emniyet Müdürlüğü
ve Emekli Sandığı’ndan gelecek cevapları beklemek üzere 20 Mayıs gününe ertelendi. 20 Mayıs günü görülen
duruşmada, Baştan'ın adresinin tespiti için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap
verilmemesi üzerine konunun araştırılmasına karar verildi. Söz alan müdahil avukatlardan Behi
Baştan hakkında çıkarılan tutuklama kararının CMUK'un ifade tespitini öngören 223. maddesine göre olduğunu,
"kaçma şüphesi ihtimali"ni öngören 104. maddesinden çıkarılmasını istedi. Mahkeme bu kararı kabul etmeyerek,

ziran günü görülen duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği
yazıda, Baştan'ın emekli maaşını Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden aldığını ve adresinin şubede bulunduğunu
iletti. Müdahil avukatlardan Oya Aydın, sanık Baştan'ın adresinin belirlenmesine rağmen gıyabi tutuklama
kararının infaz edilmemesini eleştirdi. Sanığın yakalanması halinde ifadesinin alınıp salınacağına, oysa bundan
sonra kaçma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Aydın, bu nedenle Baştan'ın, tutuklandıktan sonra cezaevine

asını sağlayacak CMUK'un 104. maddesi uyarınca tutuklanmasını istedi. Aydın ayrıca, adresin
bilinmesine rağmen infazın halen yerine getirilmemiş olması nedeniyle İstanbul Valiliği, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na bu durumu açıklayan bir yazı yazılmasını da talep etti. Savcı da avukatın bu
talebine katıldı. Mahkeme heyeti, Baştan'ın, gıyabi tutukluluğunun yerine getirilmesi halinde savunmasının
alınabileceği, delillerin karartılması ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, avukat ve savcının ta
etmedi. Mahkeme, Baştan'ın adresinin Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden istenerek infaz için savcılığa
müzekkere yazılmasına karar verdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz günü devam eden
duruşmada, yargılanan polislerden Ahmet Baştan’ın talimatla alınan ifadesinin aradan iki hafta geçmesine
rağmen hala Ankara’ya ulaştırılamadığı öğrenildi. Altınbaş'ın avukatları, Baştan'ın TCK'nın 223'ncü
maddesinden değil 104'ncü maddesinden yargılanarak tutuklanmasını istediler. Mahkeme heyeti av
istemini reddederek davayı 17 Ağustos tarihine erteledi. 17 Ağustos günü yapılan duruşmada Baştan’ın ifadesi
mahkemeye ulaştı. Baştan ifadesinde, emekli olduktan sonra ikinci kez açılan dava ile ilgili kendisine bilgi
gelmediğini ve davaya çağrılmadığını bildirirken, o dönem her siyasi örgütle ilgilenen timler b

SOL ile ilgilenen timde bulunduğunu belirtti. Altınbaş ve arkadaşları ile başka bir grubun
ilgilendiğini öne süren Baştan, kendisinin Altınbaş’ı sorgulayan ekipte yer almadığını, yer göstermesi yapılırken
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hakkındaki beraat kararını ise onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu davaya ilişkin temyiz incelemesini
gıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezaları az bularak, sanıklar hakkında TCK'nın 463. maddesinin

uygulanmaması gerektiğine işaret etti. Yüksek Mahkeme, failin belli olduğuna işaret ederek, yerel mahkemenin
y'ın bu kararının ardından sanıklar, Ankara 2. Ağır Ceza

Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkacaklar. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce de sanıkları
Yargıtay yetkilileri, Hacettepe Üniversitesi

öğrencisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümü ile ilgili davada zamanaşımı süresinin 22.5 yıl
olduğunu bildirdiler. Bu durumda, davadaki zamanaşımı süresi, 15 Haziran 2013 yılında doluyor. Daire 9 Aralık

li kararında, sanıklar İbrahim Dedeoğlu, Sadi Çaylı, Hasan Cavit Orhan ve Süleyman
Sinkil'in, suça ve delillere ulaşmak gayesiyle suç faili olarak 9 Ocak 1991 tarihinde nezarete aldıkları Birtan

tirme ve yer gösterme gibi soruşturma işlemlerinde
ifadesine başvurdukları belirtilerek “Sanıkların, maktul Altınbaş'ı konuşturmak için darp ettikleri, bu fiillerini 6
gün süren nezaret süresince sürdürdükleri dosyadaki delillerden, sanıkların kısmi anlatımlarından ve özellikle
maktuldeki darba ilişkin yaraların yerleri ve sayıca çokluğundan anlaşıldığı zaman sürecinde devam eden bu
hareketlerin sayısal boyutu da dikkate alındığında sanıkların müsnet suçu birlikte ve doğrudan ika ve icra

nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 463. maddesinin uygulama yeri olmadığı gibi TCK'nın
65/3. maddesinin de düşünülemeyeceği görülmekle, mahkum olan sanıklar Dedeoğlu, Çaylı, Orhan ve Sinkil'in

463. maddenin tatbiki suretiyle cezalarından
indirim yapılması yasaya aykırı olup, sanıklar hakkındaki hükümlerin bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir”

26.11.2004) (Hürriyet-02.12.04)(Sabah-
24.10.04) (Radikal-27.03.04) (Radikal-

e sebebiyet verdikleri" iddiasıyla
yargılanan Naip Kılıç ve Ahmet Baştan'ın adresleri tespit edilemiyor. Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde
20 Nisan günü görülen duruşmada avukatların, yetkililer hakkındaki suç duyurusu istemi kabul edilmedi.

Ahmet Baştan’ın bulunması için Emekli Sandığı’nın kendisine yazılan dilekçeyi Sincan Emniyet
Müdürlüğü’ne yönlendirdiği ve Sincan Emniyet Müdürlüğü’nün de Baştan’ın İl Emniyet Müdürlüğü’nde

e Telsim’den gelen yazılarda ise gıyabı
tutuklu Ahmet Baştan’ın kurumlarla ilişkisi olmadığı bildirildi. Altınbaş’ın avukatı Oya Aydın, daha önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emekli Sandığı’na yazılan yazıya yanıt alınamadığını ifade ederek yetkililer

nda suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme kurumlara yeniden yazı yazılmasına karar vererek
yanıt alınmadığı taktirde yetkililer hakkında ihtar verilmesine karar verdi. Duruşma, Ankara Emniyet Müdürlüğü

mek üzere 20 Mayıs gününe ertelendi. 20 Mayıs günü görülen
duruşmada, Baştan'ın adresinin tespiti için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap
verilmemesi üzerine konunun araştırılmasına karar verildi. Söz alan müdahil avukatlardan Behiç Aşçı, sanık
Baştan hakkında çıkarılan tutuklama kararının CMUK'un ifade tespitini öngören 223. maddesine göre olduğunu,
"kaçma şüphesi ihtimali"ni öngören 104. maddesinden çıkarılmasını istedi. Mahkeme bu kararı kabul etmeyerek,

ziran günü görülen duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği
yazıda, Baştan'ın emekli maaşını Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden aldığını ve adresinin şubede bulunduğunu

nmesine rağmen gıyabi tutuklama
kararının infaz edilmemesini eleştirdi. Sanığın yakalanması halinde ifadesinin alınıp salınacağına, oysa bundan
sonra kaçma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Aydın, bu nedenle Baştan'ın, tutuklandıktan sonra cezaevine

asını sağlayacak CMUK'un 104. maddesi uyarınca tutuklanmasını istedi. Aydın ayrıca, adresin
bilinmesine rağmen infazın halen yerine getirilmemiş olması nedeniyle İstanbul Valiliği, Emniyet Genel

zı yazılmasını da talep etti. Savcı da avukatın bu
talebine katıldı. Mahkeme heyeti, Baştan'ın, gıyabi tutukluluğunun yerine getirilmesi halinde savunmasının
alınabileceği, delillerin karartılması ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, avukat ve savcının taleplerini kabul
etmedi. Mahkeme, Baştan'ın adresinin Ziraat Bankası Pendik Şubesi'nden istenerek infaz için savcılığa

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz günü devam eden
tan’ın talimatla alınan ifadesinin aradan iki hafta geçmesine

Altınbaş'ın avukatları, Baştan'ın TCK'nın 223'ncü
maddesinden değil 104'ncü maddesinden yargılanarak tutuklanmasını istediler. Mahkeme heyeti avukatların

17 Ağustos günü yapılan duruşmada Baştan’ın ifadesi
mahkemeye ulaştı. Baştan ifadesinde, emekli olduktan sonra ikinci kez açılan dava ile ilgili kendisine bilgi
gelmediğini ve davaya çağrılmadığını bildirirken, o dönem her siyasi örgütle ilgilenen timler bulunduğunu,

SOL ile ilgilenen timde bulunduğunu belirtti. Altınbaş ve arkadaşları ile başka bir grubun
ilgilendiğini öne süren Baştan, kendisinin Altınbaş’ı sorgulayan ekipte yer almadığını, yer göstermesi yapılırken
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orada bulunduğunu belirti. İbrahim Dedeoğlu’nun da içinde bulunduğu 4 polisin sorgu ekibinde olduğunu
belirtti. Altınbaş'ın işkence görmediğini iddia “O dönemlerde gözaltına alınanları uykusuz bırakarak, ayakta
bırakarak, yorma yöntemi kullanarak suçunu söylemelerini isterdik.
yöntemi kullanılmazdı. Bunun kullanılması da kesinlikle istenilmezdi. Tazyikli su verme, askıya asma
yöntemlerini kullanmazdık” dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 sanığın isimlerini, mahkemenin talebi üzerine
"Altınbaş'ı sorgulayan polisler" olarak bildirmiş, ancak diğer 9 polis, davanın her aşamasında sorguya
katılmadıklarını, katılanların kim olduğunu da bilmediklerini söylemişlerdi. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, sanık
polis Ahmet Baştan'ın savunmasının açık bi
yargılanan Naip Kılıç'ın "üst hadden" cezalandırılmasını istedi. Aydın, sanık polis Baştan'ın savunmasını
incelediklerini ve bu savunmanın açık bir işkence itirafı niteliğinde olduğunu be
mahkemeye 4 yıl önce verdiğimiz adreste bulunmuştur. Sanık savunmasında çok açık bir biçimde işkence
itirafında bulunmuştur. Altınbaş'ın kendilerini oyaladığını, silah var dediği yerden silah çıkmadığını, Altınbaş'ı
uykusuz bıraktıklarını ve ayakta beklettiklerini açıkça itiraf etmiştir. Bu da işkencenin açık bir itirafıdır" dedi.
Dosyanın Cumhuriyet Savcılığı’na tebliğine karar verilen dava, savcının mütalaasını hazırlaması için 10 Eylül
2004 tarihine ertelendi. Davanın 10 Ey
müdafi avukatlar duruşmada hazır bulundu. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, savcının esas hakkındaki
mütalaasından önce son savunmasında, sanık Naip Kılıç'ın verdiği ifadede, Birtan Altınbaş'
olayında yalnızca şoförlük yaptığını ifade ettiğini belirterek, Kılıç'ın sorguda bulunduğunu, ancak işkence
yapmadığını belirttiğini söyledi. Sanık Ahmet Baştan'ın ise ifadesinde davadan haberdar olduğunu söylediğini
hatırlatan Aydın, "Demek ki Baştan davayı uzattığını da biliyordu" dedi. Baştan'ın sorgu ekibinde yar alan 20
kişiden biri olduğunu itiraf ettiğini, ancak sorguda bulunmadığını, Altınbaş'ı silah bulunduğu iddia edilen bir eve
götürerek tespit işlemine katıldığını kaydettiğ
belirtmiştir, sanıkların işkenceyle adam öldürme suçundan yargılanmalarını ve ceza indirimini öngören 59.
maddenin uygulanmamasını talep ediyorum" dedi. Her iki sanığın da adreslerini 3 y
alarak mahkemeye bildirdiklerini ve mahkemenin de adresleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğ ettiğini
anımsatan Aydın, buna karşın sanıklara ulaşamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Pendik ile
Üsküdar Emniyet Müdürlükleri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını istedi. Aydın'ın
savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı veren savcı, sanıklardan Naip Kılıç'ın, Altınbaş'ın
nezarethaneye teslim edilmesi, tespit etme işlemi için olay mahalline götü
iştirak ettiğini, ancak delillerin cezalandırılmasına yeterli olmadığını ifade ederek, Kılıç'ın delil yetersizliğinden
beraatine, sanık Baştan'ın ise her ne kadar sorguya katıldığını, ancak işkence yapmadığını ifade etmi
eylemde birlikte bulunanların tespiti mümkün olmadığından, cezalandırılan diğer sanık polisler gibi TCK'nın
"işkenceyle adam öldürme" suçunu düzenleyen 243'ünce maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Mahkeme
Heyeti de mütalaa doğrultusunda Kılıç'ın beraatine, Baştan'ın ise TCK'nın 243'üncü maddesi uyarınca
cezalandırılmasına karar verdi. 6 yıldır bulunamayan ve davanın uzamasına neden olan Baştan'a "iyi hal"
indiriminin uygulanması dikkat çekerken, Baştan, ceza indirimiyle birlikte 4 yıl
Mahkeme, avukatların suç duyurusu talebini ise reddetti.
'bulunamazsa', zaman aşımı nedeniyle hapse girmekten kurtulacak.
(Milliyet-17.08.04)(Özgür Gündem
16.07.2004) (Yeni Şafak-11.09.2004) (Radikal
13.09.2004)

Berfin Peyam (1990)
Berfin Peyam 10 Mart günü İHD Diyarbakır şubes
tarihinde, polisler tarafından taksiye bindirilip dövülmem üzerine şubenize başvurmuştum. Daha sonra da
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştum. 9 Mart 2004 tarihinde Bağlar Karakolu’nda
gelen polis memuru, 10 Mart 2004 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmem gerektiğini söyledi.
Komşumuz olan Yaşar Hanım ile beraber Savcılığa gittik. Savcı Şadan Bey ile görüşmem sonucunda, Adli Tıp
doktoruna gittim. Odada doktor ile yalnız k
yanıt verdim. Bana yalan söylediğimi, ardından olayı anlatmamı istedi. Olayı anlatırken, ‘tamam kes bunların
hepsi yalan mahkemeye çıkarsan seni tutuklayıp cezaevine atacaklar ve her şey
daha sonra bana bağırarak dışarı çıkmamı söyledi. (İHD Diyarbakır)

Feride Kaya
Çorum Başsavcılığı, “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan Feride Kaya'ya (52) işkence yaptı

gerekçesiyle, jandarmalar; Selahattin Köse ve Neşet Şakrak ile hekim
Kaya'nın gözaltından çıktıktan sonra korkması nedeniyle, işkence gördüğünü söyleyemediği belirtildi. Savcı Harun Kodalak,
Kaya'nın aynı koğuştaki arkadaşlarını tanık olarak dinledi. 2 tanık, Kaya'nın vücudunda cezaevine konulduğunda çok sayıda morluk
bulunduğunu ve ezilmeler olduğunu söyledi. Tanıkların anlatımlarını “tatmin edici bulan” Savcı Kodalak, "işkence" suçundan
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irti. İbrahim Dedeoğlu’nun da içinde bulunduğu 4 polisin sorgu ekibinde olduğunu
belirtti. Altınbaş'ın işkence görmediğini iddia “O dönemlerde gözaltına alınanları uykusuz bırakarak, ayakta
bırakarak, yorma yöntemi kullanarak suçunu söylemelerini isterdik. O şubede arıza bırakacak şekilde sorgulama
yöntemi kullanılmazdı. Bunun kullanılması da kesinlikle istenilmezdi. Tazyikli su verme, askıya asma
yöntemlerini kullanmazdık” dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 sanığın isimlerini, mahkemenin talebi üzerine

tınbaş'ı sorgulayan polisler" olarak bildirmiş, ancak diğer 9 polis, davanın her aşamasında sorguya
katılmadıklarını, katılanların kim olduğunu da bilmediklerini söylemişlerdi. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, sanık
polis Ahmet Baştan'ın savunmasının açık bir işkence itirafı olduğunu belirterek, Baştan ve onunla aynı dosyada
yargılanan Naip Kılıç'ın "üst hadden" cezalandırılmasını istedi. Aydın, sanık polis Baştan'ın savunmasını
incelediklerini ve bu savunmanın açık bir işkence itirafı niteliğinde olduğunu belirtti. Aydın, "Baştan, bizim
mahkemeye 4 yıl önce verdiğimiz adreste bulunmuştur. Sanık savunmasında çok açık bir biçimde işkence
itirafında bulunmuştur. Altınbaş'ın kendilerini oyaladığını, silah var dediği yerden silah çıkmadığını, Altınbaş'ı

raktıklarını ve ayakta beklettiklerini açıkça itiraf etmiştir. Bu da işkencenin açık bir itirafıdır" dedi.
Dosyanın Cumhuriyet Savcılığı’na tebliğine karar verilen dava, savcının mütalaasını hazırlaması için 10 Eylül
2004 tarihine ertelendi. Davanın 10 Eylül günü görülen duruşmasına sanık polisler katılmazken, müdahil ve
müdafi avukatlar duruşmada hazır bulundu. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, savcının esas hakkındaki
mütalaasından önce son savunmasında, sanık Naip Kılıç'ın verdiği ifadede, Birtan Altınbaş'
olayında yalnızca şoförlük yaptığını ifade ettiğini belirterek, Kılıç'ın sorguda bulunduğunu, ancak işkence
yapmadığını belirttiğini söyledi. Sanık Ahmet Baştan'ın ise ifadesinde davadan haberdar olduğunu söylediğini

"Demek ki Baştan davayı uzattığını da biliyordu" dedi. Baştan'ın sorgu ekibinde yar alan 20
kişiden biri olduğunu itiraf ettiğini, ancak sorguda bulunmadığını, Altınbaş'ı silah bulunduğu iddia edilen bir eve
götürerek tespit işlemine katıldığını kaydettiğini anlatan Av. Aydın, "Her iki sanık da sorgu ekibinde yer aldığını
belirtmiştir, sanıkların işkenceyle adam öldürme suçundan yargılanmalarını ve ceza indirimini öngören 59.
maddenin uygulanmamasını talep ediyorum" dedi. Her iki sanığın da adreslerini 3 yıl önce Emekli Sandığı'ndan
alarak mahkemeye bildirdiklerini ve mahkemenin de adresleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğ ettiğini
anımsatan Aydın, buna karşın sanıklara ulaşamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Pendik ile

yet Müdürlükleri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını istedi. Aydın'ın
savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı veren savcı, sanıklardan Naip Kılıç'ın, Altınbaş'ın
nezarethaneye teslim edilmesi, tespit etme işlemi için olay mahalline götürme gibi eylemlerde bulunarak olaya
iştirak ettiğini, ancak delillerin cezalandırılmasına yeterli olmadığını ifade ederek, Kılıç'ın delil yetersizliğinden
beraatine, sanık Baştan'ın ise her ne kadar sorguya katıldığını, ancak işkence yapmadığını ifade etmi
eylemde birlikte bulunanların tespiti mümkün olmadığından, cezalandırılan diğer sanık polisler gibi TCK'nın
"işkenceyle adam öldürme" suçunu düzenleyen 243'ünce maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Mahkeme

nda Kılıç'ın beraatine, Baştan'ın ise TCK'nın 243'üncü maddesi uyarınca
cezalandırılmasına karar verdi. 6 yıldır bulunamayan ve davanın uzamasına neden olan Baştan'a "iyi hal"
indiriminin uygulanması dikkat çekerken, Baştan, ceza indirimiyle birlikte 4 yıl 5 ay 10 gün ceza yatacak.
Mahkeme, avukatların suç duyurusu talebini ise reddetti. Baştan, bugüne kadar olduğu gibi 13 ay daha
'bulunamazsa', zaman aşımı nedeniyle hapse girmekten kurtulacak. (10.09.2004-DIHA) (Evrensel

Gündem-18.08.2004)(Sabah-16.07.2004) (Hürriyet-15.07.2004) (Yeni Şafak
11.09.2004) (Radikal-11.09.2004) (Sabah-11.09.2004) (Milliyet

Berfin Peyam 10 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu: “19 Şubat 2004
tarihinde, polisler tarafından taksiye bindirilip dövülmem üzerine şubenize başvurmuştum. Daha sonra da
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştum. 9 Mart 2004 tarihinde Bağlar Karakolu’nda
gelen polis memuru, 10 Mart 2004 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmem gerektiğini söyledi.
Komşumuz olan Yaşar Hanım ile beraber Savcılığa gittik. Savcı Şadan Bey ile görüşmem sonucunda, Adli Tıp
doktoruna gittim. Odada doktor ile yalnız kaldık. Bana, olanlar doğru mu diye sordu. Ben de kendisine evet diye
yanıt verdim. Bana yalan söylediğimi, ardından olayı anlatmamı istedi. Olayı anlatırken, ‘tamam kes bunların
hepsi yalan mahkemeye çıkarsan seni tutuklayıp cezaevine atacaklar ve her şey mahkemede belli olacak’ dedi,
daha sonra bana bağırarak dışarı çıkmamı söyledi. (İHD Diyarbakır)

Çorum Başsavcılığı, “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan Feride Kaya'ya (52) işkence yaptı

darmalar; Selahattin Köse ve Neşet Şakrak ile hekim Muzaffer Aymergen hakkında
Kaya'nın gözaltından çıktıktan sonra korkması nedeniyle, işkence gördüğünü söyleyemediği belirtildi. Savcı Harun Kodalak,

larını tanık olarak dinledi. 2 tanık, Kaya'nın vücudunda cezaevine konulduğunda çok sayıda morluk
bulunduğunu ve ezilmeler olduğunu söyledi. Tanıkların anlatımlarını “tatmin edici bulan” Savcı Kodalak, "işkence" suçundan
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irti. İbrahim Dedeoğlu’nun da içinde bulunduğu 4 polisin sorgu ekibinde olduğunu
belirtti. Altınbaş'ın işkence görmediğini iddia “O dönemlerde gözaltına alınanları uykusuz bırakarak, ayakta

O şubede arıza bırakacak şekilde sorgulama
yöntemi kullanılmazdı. Bunun kullanılması da kesinlikle istenilmezdi. Tazyikli su verme, askıya asma
yöntemlerini kullanmazdık” dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 sanığın isimlerini, mahkemenin talebi üzerine

tınbaş'ı sorgulayan polisler" olarak bildirmiş, ancak diğer 9 polis, davanın her aşamasında sorguya
katılmadıklarını, katılanların kim olduğunu da bilmediklerini söylemişlerdi. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, sanık

r işkence itirafı olduğunu belirterek, Baştan ve onunla aynı dosyada
yargılanan Naip Kılıç'ın "üst hadden" cezalandırılmasını istedi. Aydın, sanık polis Baştan'ın savunmasını

lirtti. Aydın, "Baştan, bizim
mahkemeye 4 yıl önce verdiğimiz adreste bulunmuştur. Sanık savunmasında çok açık bir biçimde işkence
itirafında bulunmuştur. Altınbaş'ın kendilerini oyaladığını, silah var dediği yerden silah çıkmadığını, Altınbaş'ı

raktıklarını ve ayakta beklettiklerini açıkça itiraf etmiştir. Bu da işkencenin açık bir itirafıdır" dedi.
Dosyanın Cumhuriyet Savcılığı’na tebliğine karar verilen dava, savcının mütalaasını hazırlaması için 10 Eylül

lül günü görülen duruşmasına sanık polisler katılmazken, müdahil ve
müdafi avukatlar duruşmada hazır bulundu. Altınbaş'ın avukatı Oya Aydın, savcının esas hakkındaki
mütalaasından önce son savunmasında, sanık Naip Kılıç'ın verdiği ifadede, Birtan Altınbaş'ın gözaltına alınması
olayında yalnızca şoförlük yaptığını ifade ettiğini belirterek, Kılıç'ın sorguda bulunduğunu, ancak işkence
yapmadığını belirttiğini söyledi. Sanık Ahmet Baştan'ın ise ifadesinde davadan haberdar olduğunu söylediğini

"Demek ki Baştan davayı uzattığını da biliyordu" dedi. Baştan'ın sorgu ekibinde yar alan 20
kişiden biri olduğunu itiraf ettiğini, ancak sorguda bulunmadığını, Altınbaş'ı silah bulunduğu iddia edilen bir eve

ini anlatan Av. Aydın, "Her iki sanık da sorgu ekibinde yer aldığını
belirtmiştir, sanıkların işkenceyle adam öldürme suçundan yargılanmalarını ve ceza indirimini öngören 59.

ıl önce Emekli Sandığı'ndan
alarak mahkemeye bildirdiklerini ve mahkemenin de adresleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğ ettiğini
anımsatan Aydın, buna karşın sanıklara ulaşamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Pendik ile

yet Müdürlükleri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını istedi. Aydın'ın
savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı veren savcı, sanıklardan Naip Kılıç'ın, Altınbaş'ın

rme gibi eylemlerde bulunarak olaya
iştirak ettiğini, ancak delillerin cezalandırılmasına yeterli olmadığını ifade ederek, Kılıç'ın delil yetersizliğinden
beraatine, sanık Baştan'ın ise her ne kadar sorguya katıldığını, ancak işkence yapmadığını ifade etmişse de etkili
eylemde birlikte bulunanların tespiti mümkün olmadığından, cezalandırılan diğer sanık polisler gibi TCK'nın
"işkenceyle adam öldürme" suçunu düzenleyen 243'ünce maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Mahkeme

nda Kılıç'ın beraatine, Baştan'ın ise TCK'nın 243'üncü maddesi uyarınca
cezalandırılmasına karar verdi. 6 yıldır bulunamayan ve davanın uzamasına neden olan Baştan'a "iyi hal"

5 ay 10 gün ceza yatacak.
Baştan, bugüne kadar olduğu gibi 13 ay daha

DIHA) (Evrensel-18.08.04)
15.07.2004) (Yeni Şafak-

11.09.2004) (Milliyet-11.09.2004) (Sabah-

ine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu: “19 Şubat 2004
tarihinde, polisler tarafından taksiye bindirilip dövülmem üzerine şubenize başvurmuştum. Daha sonra da
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştum. 9 Mart 2004 tarihinde Bağlar Karakolu’ndan evimize
gelen polis memuru, 10 Mart 2004 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmem gerektiğini söyledi.
Komşumuz olan Yaşar Hanım ile beraber Savcılığa gittik. Savcı Şadan Bey ile görüşmem sonucunda, Adli Tıp

aldık. Bana, olanlar doğru mu diye sordu. Ben de kendisine evet diye
yanıt verdim. Bana yalan söylediğimi, ardından olayı anlatmamı istedi. Olayı anlatırken, ‘tamam kes bunların

mahkemede belli olacak’ dedi,

Çorum Başsavcılığı, “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan Feride Kaya'ya (52) işkence yaptığı

Muzaffer Aymergen hakkında dava açtı. İddianamede,
Kaya'nın gözaltından çıktıktan sonra korkması nedeniyle, işkence gördüğünü söyleyemediği belirtildi. Savcı Harun Kodalak,

larını tanık olarak dinledi. 2 tanık, Kaya'nın vücudunda cezaevine konulduğunda çok sayıda morluk
bulunduğunu ve ezilmeler olduğunu söyledi. Tanıkların anlatımlarını “tatmin edici bulan” Savcı Kodalak, "işkence" suçundan
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hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava,

çerçevesinde izlenirken, ilk duruşma 26 Şubat günü yapıldı. 29 Nisan günü Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yapılan duruşmaya, sanık jandarmalar katıldı, sanık hekim ile müşteki
ifadelerinin alınabilmesi için tebligat adreslerinin tespiti ve diğer belgelerin toplanabilmesi amacıyla duruşma 20
Temmuz gününe ertelendi. (İHD Genel Merkezi)(Milliyet

5 HADEP'li yönetici
2002 yılında 'sayım vermedikleri' iddiasıyla gardiyanların saldırısına maruz kalan 5 HADEP'li yöneticinin Adana
1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gardiyanlar hakkında açtığı davada gardiyanlar, HADEP'lilere verilen doktor
raporlarına rağmen beraat etti. Gardiyanların, tutuklula
davanın dosyasını da görüşen aynı mahkeme 5 HADEP yöneticisine 6 ay hapis cezası verdi.Kapatılan HADEP'in
Adana, Yüreğir ve Seyhan İlçe yöneticisi 28 kişi, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin "An
taleplerini destekledikleri için "yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla 9 Ocak 2002 tarihinde
tutuklanarak Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 6 Mart 2003 tarihinde sayım verme esnasında
gardiyanlarla çıkan bir tartışma sırasında HADEP İl Başkanı Osman Fatih Şanlı ile parti yöneticileri Ahmet
Yıldız, Şemsettin Aydın, İsmet Çetin ve Zeki Sekin gardiyanlarca dövüldü. Yaralanan HADEP'liler, avukatların
girişimleri sonucu 16 gün Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edild
İsmet Çetin ve Şemsettin Aydın'a da 2 günlük iş görmez raporu verdi. HADEP'lilerin avukatlarının Adana
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, infaz koruma memurlarının yargılanmasını istedi. Suç
duyurusunun ardından Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sadece 2 infaz koruma memuru hakkında
"görevlerini ihmal ettikleri ve kötü muamelede bulundukları" gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk
duruşmasında; sanık infaz koruma memurları Avni Temel ve Muhammed Fati
kabul etmeyerek, 'TC'nin köpekleri' şeklinde hakarette bulunup slogan attılar ve üzerimize saldırdılar" şeklinde
ifade vermesi üzerine 5 HADEP'li hakkında "Memura aktif mukavemet suçu"ndan dava açıldı. Dosyaları
birleştirilen Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Haziran 2004 tarihindeki karar duruşmasında tutukluların darp
edildiklerine dair rapor bulunmasına rağmen sanık gardiyanlara, "nizamın kabul etmediği ölçüde şiddet
kullandıkları ve keyfi muamelede bulundukları sabit görülm
HADEP'lilere ise "memura aktif mukavemet suçu"ndan 6'şar ay hapis cezası verdi. Cezayı bir milyar 90 milyon
lira para cezasına çeviren mahkeme heyeti, daha sonra bu cezanın tecil edilmesini kararlaştırdı.(2
DİHA)

27 Köylü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 27 köylü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 jandarma
hakkında Beytüşşebap Savcılığı'na, işkence ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla yapılan suç duyurusu,
Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu (CMUK)'un 154. ve 2802 Sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanunu'nun 82/1, 86. maddeleri gereğince soruşturmaya izin verilmemesi nedeniyle takipsizlik kararı
ile sonuçlandı. Beytüşşebap ilçesi kırsalında, 2001'in Haziran ve
askerler, PKK tarafından döşendiği öne sürülen mayınlara bastı. Askerlerden İsmail Kıvrak yaşamını yitirirken 6
jandarma da yaralandı. Olayın ardından Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 9 Temmuz
2001'de 27 köylüyü, patlamalarla ilişkisi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. 11 gün boyunca Jandarma
Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere Siirt Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 27 köylü,
İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Hakan Torun'u
kendilerine işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle, Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma yapan Beytüşşebap
Cumhuriyet Savcısı Rafet Yavaş, jandarmalar hakkında koğuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik
kararı verdi. Takipsizlik kararının ardından işkence gören köylülerin avukatı Diyarbakır Baro Başkanı avukat M.
Sezgin Tanrıkulu, karara itiraz etti. Tanrıkulu, ka
Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği itiraz dilekçesinde şunları
belirtti: “Müşteki mağdurlar tümü gözaltına alındıktan sonra ayrım gözetilmeksizin işkenceye tabi t
Mağdurlardan Kemal Acar'ın sorgu sırasında gözleri sürekli bağlı tutulmuş, kendisine elektrik verilmiştir. Diğer
mağdurlardan Yakup Aslan ise, sorgu sırasında birçok kez yumruklanmış, jandarma görevlileri başını kollarının
arasında sıkıştırarak öldürmekle tehdit etmişlerdir. Aynı zamanda Cafer Aslan ve Hekim Aslan da elektrik
verilmek suretiyle işkenceye maruz kalmıştır. Müşteki mağdurlar, gözlem altındayken insanlık dışı kötü
muameleye maruz kalmışlardır. Mağdurlar gözaltı süresince, kaba dayağ
soyularak tazyikli su sıkılmıştır. Elleri arkadan bağlanarak uzun süre askıda bekletilmiş, hayalarından sıkılmış,
makata cop sokularak pislik yalatılmıştır. 11 gün boyunca ıslak zemin üzerinde çömeltilmek suretiyle
susuz bekletilmişlerdir. Müşteki mağdurlar, Beytüşşebap Sağlık Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Sağlık
Merkezi'ndeki hekim tarafından yeterli şekilde muayeneleri yapılamamıştır. Merkezin yeterli donanıma sahip
olmaması ve hekimin doğru rapor hazırlamakta
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le dava açtı. Dava, İHD Genel Merkezi tarafından “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi
çerçevesinde izlenirken, ilk duruşma 26 Şubat günü yapıldı. 29 Nisan günü Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yapılan duruşmaya, sanık jandarmalar katıldı, sanık hekim ile müşteki katılmadı. Tanıkların ve müştekilerin
ifadelerinin alınabilmesi için tebligat adreslerinin tespiti ve diğer belgelerin toplanabilmesi amacıyla duruşma 20
Temmuz gününe ertelendi. (İHD Genel Merkezi)(Milliyet-03.02.04)

ım vermedikleri' iddiasıyla gardiyanların saldırısına maruz kalan 5 HADEP'li yöneticinin Adana
1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gardiyanlar hakkında açtığı davada gardiyanlar, HADEP'lilere verilen doktor
raporlarına rağmen beraat etti. Gardiyanların, tutuklular aleyhine 'kendilerine saldırdıkları" iddiasıyla açtıkları
davanın dosyasını da görüşen aynı mahkeme 5 HADEP yöneticisine 6 ay hapis cezası verdi.Kapatılan HADEP'in
Adana, Yüreğir ve Seyhan İlçe yöneticisi 28 kişi, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin "An
taleplerini destekledikleri için "yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla 9 Ocak 2002 tarihinde
tutuklanarak Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 6 Mart 2003 tarihinde sayım verme esnasında

ir tartışma sırasında HADEP İl Başkanı Osman Fatih Şanlı ile parti yöneticileri Ahmet
Yıldız, Şemsettin Aydın, İsmet Çetin ve Zeki Sekin gardiyanlarca dövüldü. Yaralanan HADEP'liler, avukatların
girişimleri sonucu 16 gün Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu, Ahmet Yıldız'a 3 gün,
İsmet Çetin ve Şemsettin Aydın'a da 2 günlük iş görmez raporu verdi. HADEP'lilerin avukatlarının Adana
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, infaz koruma memurlarının yargılanmasını istedi. Suç

unun ardından Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sadece 2 infaz koruma memuru hakkında
"görevlerini ihmal ettikleri ve kötü muamelede bulundukları" gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk
duruşmasında; sanık infaz koruma memurları Avni Temel ve Muhammed Fatih Özenli'nin, "Sayım vermeyi
kabul etmeyerek, 'TC'nin köpekleri' şeklinde hakarette bulunup slogan attılar ve üzerimize saldırdılar" şeklinde
ifade vermesi üzerine 5 HADEP'li hakkında "Memura aktif mukavemet suçu"ndan dava açıldı. Dosyaları

dana 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Haziran 2004 tarihindeki karar duruşmasında tutukluların darp
edildiklerine dair rapor bulunmasına rağmen sanık gardiyanlara, "nizamın kabul etmediği ölçüde şiddet
kullandıkları ve keyfi muamelede bulundukları sabit görülmediği" gerekçesi ile beraat kararı verdi. Mahkeme
HADEP'lilere ise "memura aktif mukavemet suçu"ndan 6'şar ay hapis cezası verdi. Cezayı bir milyar 90 milyon
lira para cezasına çeviren mahkeme heyeti, daha sonra bu cezanın tecil edilmesini kararlaştırdı.(2

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 27 köylü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 jandarma
hakkında Beytüşşebap Savcılığı'na, işkence ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla yapılan suç duyurusu,

afından Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu (CMUK)'un 154. ve 2802 Sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanunu'nun 82/1, 86. maddeleri gereğince soruşturmaya izin verilmemesi nedeniyle takipsizlik kararı
ile sonuçlandı. Beytüşşebap ilçesi kırsalında, 2001'in Haziran ve Temmuz aylarında operasyon düzenleyen
askerler, PKK tarafından döşendiği öne sürülen mayınlara bastı. Askerlerden İsmail Kıvrak yaşamını yitirirken 6
jandarma da yaralandı. Olayın ardından Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 9 Temmuz

01'de 27 köylüyü, patlamalarla ilişkisi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. 11 gün boyunca Jandarma
Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere Siirt Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 27 köylü,
İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Hakan Torun'un da aralarında bulunduğu 15 jandarma görevlisinin
kendilerine işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle, Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma yapan Beytüşşebap

Savcısı Rafet Yavaş, jandarmalar hakkında koğuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik
kararı verdi. Takipsizlik kararının ardından işkence gören köylülerin avukatı Diyarbakır Baro Başkanı avukat M.
Sezgin Tanrıkulu, karara itiraz etti. Tanrıkulu, kararın bozulması talebiyle Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği itiraz dilekçesinde şunları
belirtti: “Müşteki mağdurlar tümü gözaltına alındıktan sonra ayrım gözetilmeksizin işkenceye tabi t
Mağdurlardan Kemal Acar'ın sorgu sırasında gözleri sürekli bağlı tutulmuş, kendisine elektrik verilmiştir. Diğer
mağdurlardan Yakup Aslan ise, sorgu sırasında birçok kez yumruklanmış, jandarma görevlileri başını kollarının

öldürmekle tehdit etmişlerdir. Aynı zamanda Cafer Aslan ve Hekim Aslan da elektrik
verilmek suretiyle işkenceye maruz kalmıştır. Müşteki mağdurlar, gözlem altındayken insanlık dışı kötü
muameleye maruz kalmışlardır. Mağdurlar gözaltı süresince, kaba dayağa, hakarete maruz kalmışlar. Çırılçıplak
soyularak tazyikli su sıkılmıştır. Elleri arkadan bağlanarak uzun süre askıda bekletilmiş, hayalarından sıkılmış,
makata cop sokularak pislik yalatılmıştır. 11 gün boyunca ıslak zemin üzerinde çömeltilmek suretiyle
susuz bekletilmişlerdir. Müşteki mağdurlar, Beytüşşebap Sağlık Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Sağlık
Merkezi'ndeki hekim tarafından yeterli şekilde muayeneleri yapılamamıştır. Merkezin yeterli donanıma sahip
olmaması ve hekimin doğru rapor hazırlamaktan çekinmesi nedeniyle yeterli muayene yapılmamıştır. Müşteki
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İHD Genel Merkezi tarafından “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi
çerçevesinde izlenirken, ilk duruşma 26 Şubat günü yapıldı. 29 Nisan günü Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde

katılmadı. Tanıkların ve müştekilerin
ifadelerinin alınabilmesi için tebligat adreslerinin tespiti ve diğer belgelerin toplanabilmesi amacıyla duruşma 20

ım vermedikleri' iddiasıyla gardiyanların saldırısına maruz kalan 5 HADEP'li yöneticinin Adana
1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gardiyanlar hakkında açtığı davada gardiyanlar, HADEP'lilere verilen doktor

r aleyhine 'kendilerine saldırdıkları" iddiasıyla açtıkları
davanın dosyasını da görüşen aynı mahkeme 5 HADEP yöneticisine 6 ay hapis cezası verdi.Kapatılan HADEP'in
Adana, Yüreğir ve Seyhan İlçe yöneticisi 28 kişi, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin "Anadilde eğitim"
taleplerini destekledikleri için "yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla 9 Ocak 2002 tarihinde
tutuklanarak Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 6 Mart 2003 tarihinde sayım verme esnasında

ir tartışma sırasında HADEP İl Başkanı Osman Fatih Şanlı ile parti yöneticileri Ahmet
Yıldız, Şemsettin Aydın, İsmet Çetin ve Zeki Sekin gardiyanlarca dövüldü. Yaralanan HADEP'liler, avukatların

i. Adli Tıp Kurumu, Ahmet Yıldız'a 3 gün,
İsmet Çetin ve Şemsettin Aydın'a da 2 günlük iş görmez raporu verdi. HADEP'lilerin avukatlarının Adana
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, infaz koruma memurlarının yargılanmasını istedi. Suç

unun ardından Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sadece 2 infaz koruma memuru hakkında
"görevlerini ihmal ettikleri ve kötü muamelede bulundukları" gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ilk

h Özenli'nin, "Sayım vermeyi
kabul etmeyerek, 'TC'nin köpekleri' şeklinde hakarette bulunup slogan attılar ve üzerimize saldırdılar" şeklinde
ifade vermesi üzerine 5 HADEP'li hakkında "Memura aktif mukavemet suçu"ndan dava açıldı. Dosyaları

dana 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Haziran 2004 tarihindeki karar duruşmasında tutukluların darp
edildiklerine dair rapor bulunmasına rağmen sanık gardiyanlara, "nizamın kabul etmediği ölçüde şiddet

ediği" gerekçesi ile beraat kararı verdi. Mahkeme
HADEP'lilere ise "memura aktif mukavemet suçu"ndan 6'şar ay hapis cezası verdi. Cezayı bir milyar 90 milyon
lira para cezasına çeviren mahkeme heyeti, daha sonra bu cezanın tecil edilmesini kararlaştırdı.(29.06.2004-

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 27 köylü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 jandarma
hakkında Beytüşşebap Savcılığı'na, işkence ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla yapılan suç duyurusu,

afından Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu (CMUK)'un 154. ve 2802 Sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanunu'nun 82/1, 86. maddeleri gereğince soruşturmaya izin verilmemesi nedeniyle takipsizlik kararı

Temmuz aylarında operasyon düzenleyen
askerler, PKK tarafından döşendiği öne sürülen mayınlara bastı. Askerlerden İsmail Kıvrak yaşamını yitirirken 6
jandarma da yaralandı. Olayın ardından Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 9 Temmuz

01'de 27 köylüyü, patlamalarla ilişkisi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. 11 gün boyunca Jandarma
Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere Siirt Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 27 köylü,

n da aralarında bulunduğu 15 jandarma görevlisinin
kendilerine işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle, Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma yapan Beytüşşebap

Savcısı Rafet Yavaş, jandarmalar hakkında koğuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik
kararı verdi. Takipsizlik kararının ardından işkence gören köylülerin avukatı Diyarbakır Baro Başkanı avukat M.

rarın bozulması talebiyle Beytüşşebap Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği itiraz dilekçesinde şunları
belirtti: “Müşteki mağdurlar tümü gözaltına alındıktan sonra ayrım gözetilmeksizin işkenceye tabi tutulmuşlar.
Mağdurlardan Kemal Acar'ın sorgu sırasında gözleri sürekli bağlı tutulmuş, kendisine elektrik verilmiştir. Diğer
mağdurlardan Yakup Aslan ise, sorgu sırasında birçok kez yumruklanmış, jandarma görevlileri başını kollarının

öldürmekle tehdit etmişlerdir. Aynı zamanda Cafer Aslan ve Hekim Aslan da elektrik
verilmek suretiyle işkenceye maruz kalmıştır. Müşteki mağdurlar, gözlem altındayken insanlık dışı kötü

a, hakarete maruz kalmışlar. Çırılçıplak
soyularak tazyikli su sıkılmıştır. Elleri arkadan bağlanarak uzun süre askıda bekletilmiş, hayalarından sıkılmış,
makata cop sokularak pislik yalatılmıştır. 11 gün boyunca ıslak zemin üzerinde çömeltilmek suretiyle aç ve
susuz bekletilmişlerdir. Müşteki mağdurlar, Beytüşşebap Sağlık Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Sağlık
Merkezi'ndeki hekim tarafından yeterli şekilde muayeneleri yapılamamıştır. Merkezin yeterli donanıma sahip

n çekinmesi nedeniyle yeterli muayene yapılmamıştır. Müşteki
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mağdurlar daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'nde muayene edilmişlerdir. Aradan geçen zamana rağmen bu
raporlarda kısmen işkence bulguları tespit edilmiştir. İşkence ve kötü muamele, TCK’nın 243 ve
maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır. Buna karşın soruşturmada CMUK’un 154 ve 2802 Sayılı kanunun 82 ve
86. maddeleri gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Bundan dolayı verilen kararın
CMUK'un 165. maddesi gereği gözd
karar verilmesini talep ediyorum.” Takipsizlik kararına yaptığı itiraza herhangi bir cevap verilmemesi üzerine
Tanrıkulu, 16 Aralık 2003'te Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'na yenid
üzerine Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı Rafet Yavaş, 19 Aralık 2003'te Tanrıkulu'ya gönderdiği cevapta,
“Soruşturma sehven hazırlık defterine kayıt edilerek takipsizlik kararı verilmiştir. Bu nedenle bundan sonra
yapılacak hukuki işlemler hakkında tereddüt hasıl olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımız T.C. Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden görev iştemiş olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek
cevabi yazı sonucu bilgi verileceğini belirtirim” ifadelerine yer

Cihan Sevime
İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polisler, işkence vakasını gizlemek için sahte tutanak
hazırlayarak, işkence mağduru Cihan Sevime’nin tatbikat sırasında kaçmaya çalışırken düştüğünü ve
vücudundaki yaraların bu yüzden oluştuğunu ileri sürdüler. Cihan Sevime, adam yaraladığı gerekçesi ile 5
Ağustos 2003 akşamı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Sevime, gözaltında
bulunduğu süre içinde suçunu itiraf etmesi için dövüldü. B
Sevime’ye işkence görmesi nedeniyle “dört günlük işgöremez” raporu verildi. Bunun üzerine harekete geçen
polis, 6 Ağustos 2003 tarihli sahte yer gösterme tutanağı hazırladı. Polisler, olay sırasında kullanılan si
bulmak için Sevime ile birlikte Füzürağa camiine gittiklerini; ancak bir an kendini polisten kurtaran Sevime’nin
elleri arkadan kelepçeli olduğu halde kaçmaya başladığını iddia ettiler. Polisler, Sevime’nin kaçarken düştüğünü
ve vücudunu yaraladığını da ileri sürdüler. Polisler, çevredeki insanların kendilerine tepki göstermesi üzerine ise
arama yapmadan tekrar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne geldiklerini iddia ettiler. Cihan Sevime hakkında
“polise mukavemet” suçundan açılan davanın Beyoğlu Asliye Cez
katılan ve tanık olarak dinlenen polislerden Metin Bostancı’nın, söz konusu olayı hatırlamadığını söylemesi
üzerine mahkeme heyeti yer gösterme tutanağını okudu. Mahkeme heyetinin okumasının bitmesi üzerine
Bostancı, Cihan Sevime’nin silahını aramaya gitmediğini söyleyerek, “Tutunakta yazılan hususları bilmiyorum.
Tutanaktaki isim ve imza bana ait değildir. Bu imzayı kimin attığını bilmiyorum. Bu olayla ne müşteki ne de
tanık olarak ilgim yoktur” dedi. Mahkeme heyeti
Şükrü Şentürk’ü tanık olarak ifade vermesi üzerine çağırdı. Şentürk, Sevime’nin karıştığı olayı hatırladığını hatta
Erkan Katırcı adlı polis memuru ile birlikte Sevime’yi gözaltına aldığını, asayiş
eve gittiğini anlattı. Sevim’in silahını aramak için herhangi bir yere gitmediğini dile getiren Şentürk, altındaki
imzanın kendisine ait olmadığını ve tutanaktaki bilgileri kabul etmediğini dile getirdi. Bunun üzerine mahk
heyeti, Şentürk’ün yer gösterme tutanağındaki imzası ile ifadeye dayalı teşhis tutanağındaki imzasını
karşılaştırdı. Mahkeme heyeti iki imzanın birbiriyle uyuşmadığını kaydetti ve evrakta sahtecilik suçundan
soruşturma başlatılması için Beyoğlu Cumhuri

Gökhan Yıldırım
İHD Genel Merkezine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Yıldırım, 22 Şubat 2001 tarihinde gözaltına
alındığını, gözaltında işkence gördüğü iddiasıyla polisler hakkında açtığı davanın beraatla
belirtti. İHD Genel Merkezi tarafından, “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlemeye alınan davada,
“cürüm söyletmek için işkence yapmak” suçlarından haklarında dava açılan; Mehmet Ali Erkol, Salih Yılmaz,
Duran Beştepe, Bülent Gürsoy, Servet Pekyürek, Hasan Çiftçi, Bekir Özkan ve Fuat Şahin, 30 Mart günü yapılan
duruşmada, “delil yetersizliğinden” beraat ettiler. Davayı temyiz eden müdahil avukatı Ayhan Öztaş,
müvekkilinin işkence gördüğünün adli tıp raporları ile sabit olduğunu,
kafasını ve ellerini demirle vurduğu iddiasının doğru olmadığını, bu şekilde bir yaralanmanın farklı izler
taşıyacağını, yerel mahkemenin müvekkilinin baş bölgesindeki travmanın kendisi tarafından yapılmış
olabileceğini kabul ettiğini, ancak nezarete konulduğundan itibaren elleri kelepçeli olduğu sanık polisler
tarafından da kabul edilen müvekkilinin, böbreklerinde meydana gelen yaralanmayı kendisinin yapmasının
mümkün olmadığını belirtti Öztaş, müvekkilinin boyun bö
yapılması için yerel mahkemeye başvuruda bulunduğunu; ancak bunun reddedildiğini, yerel mahkeme için 22
Ocak günü reddi hakim talebinde bulunduklarını, bunun üzerine mahkemenin istinkaf ettiğini, is
inceleyen Kayseri 1. ağır Ceza Mahkemesi’nin, hiçbir belge ve bilgi olmadan, gömlek dosya üzerinden inceleme
yaparak bu kararı reddettiğini, sanık polislerin olayda tanık olarak gösterdikleri ve şahit olarak dinlenen Osman
Akbulut hakkında, “yalancı tanıklık” iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık
soruşturması açıldığını, yerel mahkemenin bu sonucu beklemeden karar verdiğini belirtti.
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mağdurlar daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'nde muayene edilmişlerdir. Aradan geçen zamana rağmen bu
raporlarda kısmen işkence bulguları tespit edilmiştir. İşkence ve kötü muamele, TCK’nın 243 ve
maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır. Buna karşın soruşturmada CMUK’un 154 ve 2802 Sayılı kanunun 82 ve
86. maddeleri gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Bundan dolayı verilen kararın
CMUK'un 165. maddesi gereği gözden geçirilerek kaldırılmasına, sanıklar hakkında kamu davası açılmasına
karar verilmesini talep ediyorum.” Takipsizlik kararına yaptığı itiraza herhangi bir cevap verilmemesi üzerine
Tanrıkulu, 16 Aralık 2003'te Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden bir dilekçe gönderdi. Bunun
üzerine Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı Rafet Yavaş, 19 Aralık 2003'te Tanrıkulu'ya gönderdiği cevapta,
“Soruşturma sehven hazırlık defterine kayıt edilerek takipsizlik kararı verilmiştir. Bu nedenle bundan sonra

uki işlemler hakkında tereddüt hasıl olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımız T.C. Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden görev iştemiş olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek
cevabi yazı sonucu bilgi verileceğini belirtirim” ifadelerine yer verdi. (DİHA-05.02.04.)

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polisler, işkence vakasını gizlemek için sahte tutanak
hazırlayarak, işkence mağduru Cihan Sevime’nin tatbikat sırasında kaçmaya çalışırken düştüğünü ve

araların bu yüzden oluştuğunu ileri sürdüler. Cihan Sevime, adam yaraladığı gerekçesi ile 5
Ağustos 2003 akşamı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Sevime, gözaltında
bulunduğu süre içinde suçunu itiraf etmesi için dövüldü. Beyoğlu’ndaki Adli Tıp hekimliğine çıkarılan
Sevime’ye işkence görmesi nedeniyle “dört günlük işgöremez” raporu verildi. Bunun üzerine harekete geçen
polis, 6 Ağustos 2003 tarihli sahte yer gösterme tutanağı hazırladı. Polisler, olay sırasında kullanılan si
bulmak için Sevime ile birlikte Füzürağa camiine gittiklerini; ancak bir an kendini polisten kurtaran Sevime’nin
elleri arkadan kelepçeli olduğu halde kaçmaya başladığını iddia ettiler. Polisler, Sevime’nin kaçarken düştüğünü

da ileri sürdüler. Polisler, çevredeki insanların kendilerine tepki göstermesi üzerine ise
arama yapmadan tekrar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne geldiklerini iddia ettiler. Cihan Sevime hakkında
“polise mukavemet” suçundan açılan davanın Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celsesine
katılan ve tanık olarak dinlenen polislerden Metin Bostancı’nın, söz konusu olayı hatırlamadığını söylemesi
üzerine mahkeme heyeti yer gösterme tutanağını okudu. Mahkeme heyetinin okumasının bitmesi üzerine

, Cihan Sevime’nin silahını aramaya gitmediğini söyleyerek, “Tutunakta yazılan hususları bilmiyorum.
Tutanaktaki isim ve imza bana ait değildir. Bu imzayı kimin attığını bilmiyorum. Bu olayla ne müşteki ne de
tanık olarak ilgim yoktur” dedi. Mahkeme heyeti bunun üzerine tutunakta imzası bulunan diğer polis memuru
Şükrü Şentürk’ü tanık olarak ifade vermesi üzerine çağırdı. Şentürk, Sevime’nin karıştığı olayı hatırladığını hatta
Erkan Katırcı adlı polis memuru ile birlikte Sevime’yi gözaltına aldığını, asayiş büroya teslim ettikten sonra ise
eve gittiğini anlattı. Sevim’in silahını aramak için herhangi bir yere gitmediğini dile getiren Şentürk, altındaki
imzanın kendisine ait olmadığını ve tutanaktaki bilgileri kabul etmediğini dile getirdi. Bunun üzerine mahk
heyeti, Şentürk’ün yer gösterme tutanağındaki imzası ile ifadeye dayalı teşhis tutanağındaki imzasını
karşılaştırdı. Mahkeme heyeti iki imzanın birbiriyle uyuşmadığını kaydetti ve evrakta sahtecilik suçundan
soruşturma başlatılması için Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. (Evrensel-05.02.04.)

İHD Genel Merkezine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Yıldırım, 22 Şubat 2001 tarihinde gözaltına
alındığını, gözaltında işkence gördüğü iddiasıyla polisler hakkında açtığı davanın beraatla
belirtti. İHD Genel Merkezi tarafından, “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlemeye alınan davada,
“cürüm söyletmek için işkence yapmak” suçlarından haklarında dava açılan; Mehmet Ali Erkol, Salih Yılmaz,

rsoy, Servet Pekyürek, Hasan Çiftçi, Bekir Özkan ve Fuat Şahin, 30 Mart günü yapılan
duruşmada, “delil yetersizliğinden” beraat ettiler. Davayı temyiz eden müdahil avukatı Ayhan Öztaş,
müvekkilinin işkence gördüğünün adli tıp raporları ile sabit olduğunu, sanık polislerin, müvekkilinin nezarette
kafasını ve ellerini demirle vurduğu iddiasının doğru olmadığını, bu şekilde bir yaralanmanın farklı izler
taşıyacağını, yerel mahkemenin müvekkilinin baş bölgesindeki travmanın kendisi tarafından yapılmış

ğini kabul ettiğini, ancak nezarete konulduğundan itibaren elleri kelepçeli olduğu sanık polisler
tarafından da kabul edilen müvekkilinin, böbreklerinde meydana gelen yaralanmayı kendisinin yapmasının
mümkün olmadığını belirtti Öztaş, müvekkilinin boyun bölgesindeki hasarlar ile ilgili olarak adli tıp incelemesi
yapılması için yerel mahkemeye başvuruda bulunduğunu; ancak bunun reddedildiğini, yerel mahkeme için 22
Ocak günü reddi hakim talebinde bulunduklarını, bunun üzerine mahkemenin istinkaf ettiğini, is
inceleyen Kayseri 1. ağır Ceza Mahkemesi’nin, hiçbir belge ve bilgi olmadan, gömlek dosya üzerinden inceleme
yaparak bu kararı reddettiğini, sanık polislerin olayda tanık olarak gösterdikleri ve şahit olarak dinlenen Osman

“yalancı tanıklık” iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık
soruşturması açıldığını, yerel mahkemenin bu sonucu beklemeden karar verdiğini belirtti.
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mağdurlar daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'nde muayene edilmişlerdir. Aradan geçen zamana rağmen bu
raporlarda kısmen işkence bulguları tespit edilmiştir. İşkence ve kötü muamele, TCK’nın 243 ve 245.
maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır. Buna karşın soruşturmada CMUK’un 154 ve 2802 Sayılı kanunun 82 ve
86. maddeleri gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Bundan dolayı verilen kararın

en geçirilerek kaldırılmasına, sanıklar hakkında kamu davası açılmasına
karar verilmesini talep ediyorum.” Takipsizlik kararına yaptığı itiraza herhangi bir cevap verilmemesi üzerine

en bir dilekçe gönderdi. Bunun
üzerine Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı Rafet Yavaş, 19 Aralık 2003'te Tanrıkulu'ya gönderdiği cevapta,
“Soruşturma sehven hazırlık defterine kayıt edilerek takipsizlik kararı verilmiştir. Bu nedenle bundan sonra

uki işlemler hakkında tereddüt hasıl olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımız T.C. Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden görev iştemiş olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polisler, işkence vakasını gizlemek için sahte tutanak
hazırlayarak, işkence mağduru Cihan Sevime’nin tatbikat sırasında kaçmaya çalışırken düştüğünü ve

araların bu yüzden oluştuğunu ileri sürdüler. Cihan Sevime, adam yaraladığı gerekçesi ile 5
Ağustos 2003 akşamı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Sevime, gözaltında

eyoğlu’ndaki Adli Tıp hekimliğine çıkarılan
Sevime’ye işkence görmesi nedeniyle “dört günlük işgöremez” raporu verildi. Bunun üzerine harekete geçen
polis, 6 Ağustos 2003 tarihli sahte yer gösterme tutanağı hazırladı. Polisler, olay sırasında kullanılan silahı
bulmak için Sevime ile birlikte Füzürağa camiine gittiklerini; ancak bir an kendini polisten kurtaran Sevime’nin
elleri arkadan kelepçeli olduğu halde kaçmaya başladığını iddia ettiler. Polisler, Sevime’nin kaçarken düştüğünü

da ileri sürdüler. Polisler, çevredeki insanların kendilerine tepki göstermesi üzerine ise
arama yapmadan tekrar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne geldiklerini iddia ettiler. Cihan Sevime hakkında

a Mahkemesi’nde görülen ikinci celsesine
katılan ve tanık olarak dinlenen polislerden Metin Bostancı’nın, söz konusu olayı hatırlamadığını söylemesi
üzerine mahkeme heyeti yer gösterme tutanağını okudu. Mahkeme heyetinin okumasının bitmesi üzerine

, Cihan Sevime’nin silahını aramaya gitmediğini söyleyerek, “Tutunakta yazılan hususları bilmiyorum.
Tutanaktaki isim ve imza bana ait değildir. Bu imzayı kimin attığını bilmiyorum. Bu olayla ne müşteki ne de

bunun üzerine tutunakta imzası bulunan diğer polis memuru
Şükrü Şentürk’ü tanık olarak ifade vermesi üzerine çağırdı. Şentürk, Sevime’nin karıştığı olayı hatırladığını hatta

büroya teslim ettikten sonra ise
eve gittiğini anlattı. Sevim’in silahını aramak için herhangi bir yere gitmediğini dile getiren Şentürk, altındaki
imzanın kendisine ait olmadığını ve tutanaktaki bilgileri kabul etmediğini dile getirdi. Bunun üzerine mahkeme
heyeti, Şentürk’ün yer gösterme tutanağındaki imzası ile ifadeye dayalı teşhis tutanağındaki imzasını
karşılaştırdı. Mahkeme heyeti iki imzanın birbiriyle uyuşmadığını kaydetti ve evrakta sahtecilik suçundan

05.02.04.)

İHD Genel Merkezine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Yıldırım, 22 Şubat 2001 tarihinde gözaltına
alındığını, gözaltında işkence gördüğü iddiasıyla polisler hakkında açtığı davanın beraatla sonuçlandığını
belirtti. İHD Genel Merkezi tarafından, “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde izlemeye alınan davada,
“cürüm söyletmek için işkence yapmak” suçlarından haklarında dava açılan; Mehmet Ali Erkol, Salih Yılmaz,

rsoy, Servet Pekyürek, Hasan Çiftçi, Bekir Özkan ve Fuat Şahin, 30 Mart günü yapılan
duruşmada, “delil yetersizliğinden” beraat ettiler. Davayı temyiz eden müdahil avukatı Ayhan Öztaş,

sanık polislerin, müvekkilinin nezarette
kafasını ve ellerini demirle vurduğu iddiasının doğru olmadığını, bu şekilde bir yaralanmanın farklı izler
taşıyacağını, yerel mahkemenin müvekkilinin baş bölgesindeki travmanın kendisi tarafından yapılmış

ğini kabul ettiğini, ancak nezarete konulduğundan itibaren elleri kelepçeli olduğu sanık polisler
tarafından da kabul edilen müvekkilinin, böbreklerinde meydana gelen yaralanmayı kendisinin yapmasının

lgesindeki hasarlar ile ilgili olarak adli tıp incelemesi
yapılması için yerel mahkemeye başvuruda bulunduğunu; ancak bunun reddedildiğini, yerel mahkeme için 22
Ocak günü reddi hakim talebinde bulunduklarını, bunun üzerine mahkemenin istinkaf ettiğini, istinkaf kararını
inceleyen Kayseri 1. ağır Ceza Mahkemesi’nin, hiçbir belge ve bilgi olmadan, gömlek dosya üzerinden inceleme
yaparak bu kararı reddettiğini, sanık polislerin olayda tanık olarak gösterdikleri ve şahit olarak dinlenen Osman

“yalancı tanıklık” iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık
soruşturması açıldığını, yerel mahkemenin bu sonucu beklemeden karar verdiğini belirtti.
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Levent (Göksu) Başaran ve Fuat Bingöllü
İzmir Alsancak'taki evlerine giderken, Rec
maruz kaldıkları iddiasıyla Levent (Göksu) Başaran ve Fuat Bingöllü adlı travestiler tarafından açılan davanın
ilk duruşması, 11 Şubat günü Bayraklı Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görül
Başaran, “7 Temmuz 2003 tarihinde saat 23:00
ait bir polis otosu bize yaklaştı. Bana 'Sizleri yakmak gerekiyor' diyerek küfürler ediyordu. Polise bana hakaret
etme hakkının olmadığını söyledim. 'Travesti olduğum için bana böyle davranamazsınız' diye uyardım. Evimin
önüne geldiğimde iki polis araçtan inerek binanın içinde beni dövmeye başladı. Sopayla ayaklarıma ve
kalçalarıma vurmaya başladılar,sesimi duyan arkadaşım evden
sonraki gün arkadaşım ile birlikte rapor almak için Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittik. Ancak burada bize rapor
verilmedi. Daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne gittik. Bana ve arkadaşıma üç günlük iş gö
verildi. Raporu aldıktan sonra avukatım aracılığı ile bizi döven polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk”
dedi. Bingöllü de, Başaran'ın anlattıklarını doğruladı. Hakim, sanıkların ifadesinin alınması için davayı ileri bir
tarihe erteledi. (DİHA-11.02.04)

Zeynel Abid Uşar
22 Nisan 2003 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Gümüşpala Polis Karakolu’nda gözaltına alınan ve 1
gün nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakılan Zeynel Abid Uşar'ın, işkence gördüğü iddiasıyla 4 polis
memuru hakkında açtığı davaya, 11 Şubat günü devam edildi. Mahkeme başkanı dosyaların,eksik olduğu
gerekçesi ile duruşmayı erteledi. (DİHA

Ş.E.
1993 yılında gözaltına alınan Ş.E. adlı kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 44
yargılanmasına, 24 Şubat günü Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir önceki duruşmada, 405
askerin sanık olduğu dosyayı görüşen Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve
40 askerin yargılandığı davayla aynı
Mahkemesi'ne göndermişti. Duruşmada söz alan Ş.E.’nin avukatları; Eren Keskin ve Sıla Talay’ın, Ş.E.'nin
annesi İkram Esen'in tanık olarak dinlenmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından
Mahkemesi'nin kararını da değerlendiren mahkeme heyeti, dosyaları birleştirme kararını kabul ederken, dosyanın
görülmesi gereken mahkemenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek, iki dava ile ilgili uyuşmazlığın
aşılması için dosyalar Yargıtay'a gönderildi. Av. Eren Keskin, dava dosyasının Yargıtay'a gönderilecek
olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu dava olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra açıldı. Daha
sonra 40 sanıklı ikinci bir dava açıldı. Aslında iki do
yapılmadı. Şimdi ise iki mahkeme davadan kurtulmak için kavga ediyor. Bu hukuk açısından acı bir tablodur”
dedi. (DİHA-24.02.04)

21 Kişi
16 Haziran 2003 tarihinde, Bingöl'de “Barış masası” kurmak
kalan ve gözaltına alınan, İHD Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Şevket Turan ile 19 kadının, Güvenlik Şube
Müdürü Oktay Kılınç ile polis memurları; Adem Tekinay, Sezgin Gündoğdu ve Nuri Mete hakkında, “efrada
kötü muamele, işkence, hakaret ve görevi suistimal” etikleri gerekçesiyle, Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na
yaptıkları suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Mağdurlar şikayet başvurusunda; “Emniyette tartaklandıklarını,
hakarete uğradıklarını, aç bırakıldıklar
istediği Bingöl Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüştürüldüklerini, 16 saat
gözaltında kaldıklarını belirtti. Emniyet yetkililerinin, “öğle ve akşam iaşe
kendilerine hazır edilen yemekleri yemeyip yere attıkları, 'polisin yemeği yenmez' türünden ifadeler
kullandıkları” yönündeki savunmasını dikkate alan Savcılık, “alınan doktor raporları neticesinde herhangi bir
darp ve cebir izine rastlanmadığı, mutad iştigale engel bir durum bulunmadığına” karar verdi. Karar üzerine İHD
Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu. Kızgın’ın itirazda
bulunduğu Muş Ağır Ceza Mahkemesi “Bingöl Cumhuriyet
sayılı takipsizlik kararına dayanak gösterilen belgelerin gönderilen dosyalarda mevcut olmadığı anlaşılmakta,
iddianın gerçek olup olmadığının, soruşturmanın genişlettirilmesinin temini için takipsizlik kara
kaldırılmasına” şeklinde karar verdi. (14.07.2004

Mahmut ve Memnune Öktem
26 Şubat 1997'de gözaltına alınan Mahmut ve Memnune Öktem çiftine, işkence yaptıkları gerekçesiyle
yargılanan İstanbul Emniyeti TEM Şubesi'nde görevli; Mu
Berkup’un davası 9 Şubat günü sonuçlandı. Polisler hakkında Ocak 1998'de,TCK'nın 243/1. maddesi uyarınca
“efrada suimuamele” iddiasıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 14 Kasım 2001'de
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Levent (Göksu) Başaran ve Fuat Bingöllü
İzmir Alsancak'taki evlerine giderken, Recep Aslan ve Hüseyin Baldem adlı polislerin hakaret ve şiddetine
maruz kaldıkları iddiasıyla Levent (Göksu) Başaran ve Fuat Bingöllü adlı travestiler tarafından açılan davanın
ilk duruşması, 11 Şubat günü Bayraklı Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz alan
Başaran, “7 Temmuz 2003 tarihinde saat 23:00-24:00 sıralarında Alsancak'taki evimize giderken Fuar Asayiş'e
ait bir polis otosu bize yaklaştı. Bana 'Sizleri yakmak gerekiyor' diyerek küfürler ediyordu. Polise bana hakaret

ın olmadığını söyledim. 'Travesti olduğum için bana böyle davranamazsınız' diye uyardım. Evimin
önüne geldiğimde iki polis araçtan inerek binanın içinde beni dövmeye başladı. Sopayla ayaklarıma ve
kalçalarıma vurmaya başladılar,sesimi duyan arkadaşım evden geldi ve ona da vurmaya başladılar. Olaydan bir
sonraki gün arkadaşım ile birlikte rapor almak için Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittik. Ancak burada bize rapor
verilmedi. Daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne gittik. Bana ve arkadaşıma üç günlük iş gö
verildi. Raporu aldıktan sonra avukatım aracılığı ile bizi döven polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk”
dedi. Bingöllü de, Başaran'ın anlattıklarını doğruladı. Hakim, sanıkların ifadesinin alınması için davayı ileri bir

22 Nisan 2003 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Gümüşpala Polis Karakolu’nda gözaltına alınan ve 1
gün nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakılan Zeynel Abid Uşar'ın, işkence gördüğü iddiasıyla 4 polis
memuru hakkında açtığı davaya, 11 Şubat günü devam edildi. Mahkeme başkanı dosyaların,eksik olduğu
gerekçesi ile duruşmayı erteledi. (DİHA-11.02.04)

1993 yılında gözaltına alınan Ş.E. adlı kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 44
yargılanmasına, 24 Şubat günü Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir önceki duruşmada, 405
askerin sanık olduğu dosyayı görüşen Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve
40 askerin yargılandığı davayla aynı içerikte olduğu gerekçesiyle, dosyayı birleştirilmek üzere 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne göndermişti. Duruşmada söz alan Ş.E.’nin avukatları; Eren Keskin ve Sıla Talay’ın, Ş.E.'nin
annesi İkram Esen'in tanık olarak dinlenmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin kararını da değerlendiren mahkeme heyeti, dosyaları birleştirme kararını kabul ederken, dosyanın
görülmesi gereken mahkemenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek, iki dava ile ilgili uyuşmazlığın

çin dosyalar Yargıtay'a gönderildi. Av. Eren Keskin, dava dosyasının Yargıtay'a gönderilecek
olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu dava olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra açıldı. Daha
sonra 40 sanıklı ikinci bir dava açıldı. Aslında iki dosya birleştirilerek tek davaya dönüştürülebilirdi; ancak bu
yapılmadı. Şimdi ise iki mahkeme davadan kurtulmak için kavga ediyor. Bu hukuk açısından acı bir tablodur”

16 Haziran 2003 tarihinde, Bingöl'de “Barış masası” kurmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz
kalan ve gözaltına alınan, İHD Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Şevket Turan ile 19 kadının, Güvenlik Şube
Müdürü Oktay Kılınç ile polis memurları; Adem Tekinay, Sezgin Gündoğdu ve Nuri Mete hakkında, “efrada

ü muamele, işkence, hakaret ve görevi suistimal” etikleri gerekçesiyle, Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na
yaptıkları suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Mağdurlar şikayet başvurusunda; “Emniyette tartaklandıklarını,
hakarete uğradıklarını, aç bırakıldıklarını, su verilmediğini” belirtirken soruşturma kapsamında Savcılığın bilgi
istediği Bingöl Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüştürüldüklerini, 16 saat
gözaltında kaldıklarını belirtti. Emniyet yetkililerinin, “öğle ve akşam iaşelerinin karşılandığı, sanıkların
kendilerine hazır edilen yemekleri yemeyip yere attıkları, 'polisin yemeği yenmez' türünden ifadeler
kullandıkları” yönündeki savunmasını dikkate alan Savcılık, “alınan doktor raporları neticesinde herhangi bir

r izine rastlanmadığı, mutad iştigale engel bir durum bulunmadığına” karar verdi. Karar üzerine İHD
Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu. Kızgın’ın itirazda
bulunduğu Muş Ağır Ceza Mahkemesi “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.08.203 tarih ve 2003/884
sayılı takipsizlik kararına dayanak gösterilen belgelerin gönderilen dosyalarda mevcut olmadığı anlaşılmakta,
iddianın gerçek olup olmadığının, soruşturmanın genişlettirilmesinin temini için takipsizlik kara
kaldırılmasına” şeklinde karar verdi. (14.07.2004-DİHA)(DİHA-12.03.04)

26 Şubat 1997'de gözaltına alınan Mahmut ve Memnune Öktem çiftine, işkence yaptıkları gerekçesiyle
yargılanan İstanbul Emniyeti TEM Şubesi'nde görevli; Mustafa Sara, Metin Şenol, Hayati Sönmez ve Fatih
Berkup’un davası 9 Şubat günü sonuçlandı. Polisler hakkında Ocak 1998'de,TCK'nın 243/1. maddesi uyarınca
“efrada suimuamele” iddiasıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 14 Kasım 2001'de

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

ep Aslan ve Hüseyin Baldem adlı polislerin hakaret ve şiddetine
maruz kaldıkları iddiasıyla Levent (Göksu) Başaran ve Fuat Bingöllü adlı travestiler tarafından açılan davanın

dü. Duruşmada söz alan
24:00 sıralarında Alsancak'taki evimize giderken Fuar Asayiş'e

ait bir polis otosu bize yaklaştı. Bana 'Sizleri yakmak gerekiyor' diyerek küfürler ediyordu. Polise bana hakaret
ın olmadığını söyledim. 'Travesti olduğum için bana böyle davranamazsınız' diye uyardım. Evimin

önüne geldiğimde iki polis araçtan inerek binanın içinde beni dövmeye başladı. Sopayla ayaklarıma ve
geldi ve ona da vurmaya başladılar. Olaydan bir

sonraki gün arkadaşım ile birlikte rapor almak için Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittik. Ancak burada bize rapor
verilmedi. Daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne gittik. Bana ve arkadaşıma üç günlük iş göremez raporu
verildi. Raporu aldıktan sonra avukatım aracılığı ile bizi döven polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk”
dedi. Bingöllü de, Başaran'ın anlattıklarını doğruladı. Hakim, sanıkların ifadesinin alınması için davayı ileri bir

22 Nisan 2003 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Gümüşpala Polis Karakolu’nda gözaltına alınan ve 1
gün nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakılan Zeynel Abid Uşar'ın, işkence gördüğü iddiasıyla 4 polis
memuru hakkında açtığı davaya, 11 Şubat günü devam edildi. Mahkeme başkanı dosyaların,eksik olduğu

1993 yılında gözaltına alınan Ş.E. adlı kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 445 askerin
yargılanmasına, 24 Şubat günü Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir önceki duruşmada, 405
askerin sanık olduğu dosyayı görüşen Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve

içerikte olduğu gerekçesiyle, dosyayı birleştirilmek üzere 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne göndermişti. Duruşmada söz alan Ş.E.’nin avukatları; Eren Keskin ve Sıla Talay’ın, Ş.E.'nin

kabul edildi. 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin kararını da değerlendiren mahkeme heyeti, dosyaları birleştirme kararını kabul ederken, dosyanın
görülmesi gereken mahkemenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek, iki dava ile ilgili uyuşmazlığın

çin dosyalar Yargıtay'a gönderildi. Av. Eren Keskin, dava dosyasının Yargıtay'a gönderilecek
olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu dava olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra açıldı. Daha

sya birleştirilerek tek davaya dönüştürülebilirdi; ancak bu
yapılmadı. Şimdi ise iki mahkeme davadan kurtulmak için kavga ediyor. Bu hukuk açısından acı bir tablodur”

isterken güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz
kalan ve gözaltına alınan, İHD Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Şevket Turan ile 19 kadının, Güvenlik Şube
Müdürü Oktay Kılınç ile polis memurları; Adem Tekinay, Sezgin Gündoğdu ve Nuri Mete hakkında, “efrada

ü muamele, işkence, hakaret ve görevi suistimal” etikleri gerekçesiyle, Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na
yaptıkları suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Mağdurlar şikayet başvurusunda; “Emniyette tartaklandıklarını,

ını, su verilmediğini” belirtirken soruşturma kapsamında Savcılığın bilgi
istediği Bingöl Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan kişilerin avukatlarıyla görüştürüldüklerini, 16 saat

lerinin karşılandığı, sanıkların
kendilerine hazır edilen yemekleri yemeyip yere attıkları, 'polisin yemeği yenmez' türünden ifadeler
kullandıkları” yönündeki savunmasını dikkate alan Savcılık, “alınan doktor raporları neticesinde herhangi bir

r izine rastlanmadığı, mutad iştigale engel bir durum bulunmadığına” karar verdi. Karar üzerine İHD
Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulundu. Kızgın’ın itirazda

Başsavcılığı'nın 06.08.203 tarih ve 2003/884-365
sayılı takipsizlik kararına dayanak gösterilen belgelerin gönderilen dosyalarda mevcut olmadığı anlaşılmakta,
iddianın gerçek olup olmadığının, soruşturmanın genişlettirilmesinin temini için takipsizlik kararının

26 Şubat 1997'de gözaltına alınan Mahmut ve Memnune Öktem çiftine, işkence yaptıkları gerekçesiyle
stafa Sara, Metin Şenol, Hayati Sönmez ve Fatih

Berkup’un davası 9 Şubat günü sonuçlandı. Polisler hakkında Ocak 1998'de,TCK'nın 243/1. maddesi uyarınca
“efrada suimuamele” iddiasıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 14 Kasım 2001'de
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sonuçlanmış, mahkeme, Mustafa Sara'ya, Mahmut Öktem'e işkence yaptığı gerekçesiyle 10 ay ağır hapis ve 1 yıl
memuriyetten men cezası verip ertelerken, diğer sanıklar için beraat kararı vermişti. Mağdurların avukatı Gülizar
Tuncer'in temyizi üzerine, Yargıtay 8.
yeniden yargılama sonunda sanıkların tümüne, Öktem çiftine işkence yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl ağır hapis ve 1
yıl memuriyetten men cezası verdi. Ancak mahkeme, sanıkların cezasını önce 1
erteledi. Avukat Tuncer'in yeniden temyiz ettiği dava, altı ay içinde sonuçlanmazsa, zamanaşımına girerek
düşecek. Sanık Berkup, daha önce Öktem çiftinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 12 kişiye işkence yaptığı
ididasıyla açılan bir başka davadan yargılanıp ceza almıştı. Sara ise, gördüğü işkence nedeniyle kollarında kalıcı
sakatlık oluşan Gülderen Baran davasında yargılanmıştı. İki polis de ceza aldığı halde, dosya zamanaşımına
girdiği için kurtulmuştu. (Radikal-16.03.04.)

Fırat Özışık ve Ahmet Özdeş
İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli 9 polis hakkında,
gözaltına aldıkları Fırat Özışık ve Ahmet Özdeş’e işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla,
3-10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Cumhuriyet

Halepçe Katliamı'nı protesto etmek için 16 Mart günü İstanbul Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapmak
isterken gözaltına alınan ve 7 gün ila 25 gün arasında iş göremez raporu
Savcısı'nın yazılı izniyle, kötü muameleye maruz kaldıklarını teşhis için gittikleri Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'nden içeri alınmadı. Polis yetkililerinin kendilerine, “Size teşhis yaptırmayız, yeniden mi gözaltına
alınmak istiyorsunuz” dediğini belirten mağdurlar ve avukatlar, polislerin sadece avukatların teşhis
yapabileceğini söylediğini, bu durumun kabul edilmemesi üzerine Savcılığa dönerek durumu aktardıklarını,
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü telefonla arayan Cumhur
en doğal hakkıdır” dediğini ve yazılı ek izin ile söz konusu kişileri teşhis yapmak üzere yeniden Bayrampaşa'ya
gönderdiğini, polis yetkililerinin, Savcılığın avukatlar gözetiminde teşhis yapılması t
etmediğini, bunun üzerine “avukatları aracılığıyla teşhis yapamadıklarına” dair tutanak tutarak ikinci kez Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Ateş Turan
Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) “Irak savaşı'na hayır” konulu basın açıklamasına katılan ve Çevik
Kuvvet’in müdahalesi sırasında sol kolu kırılan Ateş Turan’ın, polis Bülent Boz hakkında açtığı davanın ilk
duruşması, 24 Mart günü Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemes
müdahil Ateş Turan ile avukatlar hazır bulundu. Hakim, sanık polisin sorgusunun yapılması ve avukatların talebi
üzerine dosyada adı geçmeyen 2 polisin davaya eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
24.03.04)

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri, arkadaşlarına destek
vermek için, 17 Ocak 2003 günü Siirt’e gelen ve yapılan polis müdahalesi sonucu yaralanan Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin, emniyet mensupları hakkında “efrada sui muamelede” bulundukları gerekçesiyle yaptıkları suç
duyurusu sonrası, Valilik tarafından yapılan incelemede, soruşturma izni verilmedi. (İHD Siirt)

H.A.
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Hanife Şennur P
iddiaları üzerine soruşturma başlatan Mardin Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, “hakkında dava açılması istenilen
şahsın bir bayan olduğunu, bir bayanın diğer bir bayanın ırzına geçmesinin, ceza hukuku anla
olmadığını” belirterek takipsizlik kararı verdi. Avukatlar ise kararı, “cinsiyet ayrımcılığı” şeklinde yorumladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli köyü nüfusuna kayıtlı 5 çocuk annesi H.A. (39), eşi A.A. ile birlikte 5
Mart 2002'de Yüceli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Mardin Emniyet Müdürlüğü
TEM Şubesi'ne teslim edildi. H.A., gözaltında işkence görüp, bir cisim ile tecavüze uğradı. İşkence üzerine H.A.,
Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, iğne yapıldıkta
Ayhan Özden tarafından hakkında, “Vücudunun herhangi bir yerinde darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu
düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan H.A., gözaltında yaşadıklarını anla
Hastanesi Baştabipliği'nden daha önce verilen sağlık raporları hakkında bilgi istedi. Savcılık ayrıca, görevini
gereği gibi yapmayanlar hakkında da görevi ihmal suçundan tahkikatın yapılacağını belirterek, düzenlenecek
raporun ivedi bir şekilde kendisine gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine H.A., aynı gün içerisinde yeniden
Mardin Devlet Hastanesi'nde götürülerek, bu kez genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay tarafından muayene edildi.
Ancak, Hitay da aynı şekilde rapor düzenledi. Raporu
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yeniden rahatsızlanan H.A., bu kez götürüldüğü Mardin Devlet Hastanesi acil
servisi'nde, işkence gördüğüne dair rapor aldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun benzeri rapor
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anmış, mahkeme, Mustafa Sara'ya, Mahmut Öktem'e işkence yaptığı gerekçesiyle 10 ay ağır hapis ve 1 yıl
memuriyetten men cezası verip ertelerken, diğer sanıklar için beraat kararı vermişti. Mağdurların avukatı Gülizar
Tuncer'in temyizi üzerine, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından bozulan ve aynı mahkeme tarafından yapılan
yeniden yargılama sonunda sanıkların tümüne, Öktem çiftine işkence yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl ağır hapis ve 1
yıl memuriyetten men cezası verdi. Ancak mahkeme, sanıkların cezasını önce 10 aya indirdi, ardından da
erteledi. Avukat Tuncer'in yeniden temyiz ettiği dava, altı ay içinde sonuçlanmazsa, zamanaşımına girerek
düşecek. Sanık Berkup, daha önce Öktem çiftinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 12 kişiye işkence yaptığı

çılan bir başka davadan yargılanıp ceza almıştı. Sara ise, gördüğü işkence nedeniyle kollarında kalıcı
sakatlık oluşan Gülderen Baran davasında yargılanmıştı. İki polis de ceza aldığı halde, dosya zamanaşımına

16.03.04.)

İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli 9 polis hakkında,
gözaltına aldıkları Fırat Özışık ve Ahmet Özdeş’e işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla,

arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Cumhuriyet-16.03.04.)

Halepçe Katliamı'nı protesto etmek için 16 Mart günü İstanbul Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapmak
isterken gözaltına alınan ve 7 gün ila 25 gün arasında iş göremez raporu alan mağdurlar, İstanbul Cumhuriyet
Savcısı'nın yazılı izniyle, kötü muameleye maruz kaldıklarını teşhis için gittikleri Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'nden içeri alınmadı. Polis yetkililerinin kendilerine, “Size teşhis yaptırmayız, yeniden mi gözaltına

mak istiyorsunuz” dediğini belirten mağdurlar ve avukatlar, polislerin sadece avukatların teşhis
yapabileceğini söylediğini, bu durumun kabul edilmemesi üzerine Savcılığa dönerek durumu aktardıklarını,
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı’nın yetkili polislere, “Teşhis bu kişilerin
en doğal hakkıdır” dediğini ve yazılı ek izin ile söz konusu kişileri teşhis yapmak üzere yeniden Bayrampaşa'ya
gönderdiğini, polis yetkililerinin, Savcılığın avukatlar gözetiminde teşhis yapılması talebine karşın bunu kabul
etmediğini, bunun üzerine “avukatları aracılığıyla teşhis yapamadıklarına” dair tutanak tutarak ikinci kez Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirttiler. (Özgür Gündem-19.03.04)

emokrasi Partisi'nin (SDP) “Irak savaşı'na hayır” konulu basın açıklamasına katılan ve Çevik
Kuvvet’in müdahalesi sırasında sol kolu kırılan Ateş Turan’ın, polis Bülent Boz hakkında açtığı davanın ilk
duruşması, 24 Mart günü Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemes'inde görüldü. Duruşmaya sanık Boz katılmazken,
müdahil Ateş Turan ile avukatlar hazır bulundu. Hakim, sanık polisin sorgusunun yapılması ve avukatların talebi
üzerine dosyada adı geçmeyen 2 polisin davaya eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri, arkadaşlarına destek
vermek için, 17 Ocak 2003 günü Siirt’e gelen ve yapılan polis müdahalesi sonucu yaralanan Dicle Üniversitesi

in, emniyet mensupları hakkında “efrada sui muamelede” bulundukları gerekçesiyle yaptıkları suç
duyurusu sonrası, Valilik tarafından yapılan incelemede, soruşturma izni verilmedi. (İHD Siirt)

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Hanife Şennur Pat'ın, gözaltına alınan H.A.'ya copla tecavüz ettiği
iddiaları üzerine soruşturma başlatan Mardin Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, “hakkında dava açılması istenilen
şahsın bir bayan olduğunu, bir bayanın diğer bir bayanın ırzına geçmesinin, ceza hukuku anla
olmadığını” belirterek takipsizlik kararı verdi. Avukatlar ise kararı, “cinsiyet ayrımcılığı” şeklinde yorumladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli köyü nüfusuna kayıtlı 5 çocuk annesi H.A. (39), eşi A.A. ile birlikte 5

celi Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Mardin Emniyet Müdürlüğü
TEM Şubesi'ne teslim edildi. H.A., gözaltında işkence görüp, bir cisim ile tecavüze uğradı. İşkence üzerine H.A.,
Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, iğne yapıldıktan sonra Emniyet'e getirildi. İkinci kaldırılışında ise Dr.
Ayhan Özden tarafından hakkında, “Vücudunun herhangi bir yerinde darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu
düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan H.A., gözaltında yaşadıklarını anla
Hastanesi Baştabipliği'nden daha önce verilen sağlık raporları hakkında bilgi istedi. Savcılık ayrıca, görevini
gereği gibi yapmayanlar hakkında da görevi ihmal suçundan tahkikatın yapılacağını belirterek, düzenlenecek

bir şekilde kendisine gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine H.A., aynı gün içerisinde yeniden
Mardin Devlet Hastanesi'nde götürülerek, bu kez genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay tarafından muayene edildi.
Ancak, Hitay da aynı şekilde rapor düzenledi. Raporun verilmesinin ardından H.A. ile eşi A.A. tutuklandı.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yeniden rahatsızlanan H.A., bu kez götürüldüğü Mardin Devlet Hastanesi acil
servisi'nde, işkence gördüğüne dair rapor aldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun benzeri rapor
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anmış, mahkeme, Mustafa Sara'ya, Mahmut Öktem'e işkence yaptığı gerekçesiyle 10 ay ağır hapis ve 1 yıl
memuriyetten men cezası verip ertelerken, diğer sanıklar için beraat kararı vermişti. Mağdurların avukatı Gülizar

Ceza Dairesi tarafından bozulan ve aynı mahkeme tarafından yapılan
yeniden yargılama sonunda sanıkların tümüne, Öktem çiftine işkence yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl ağır hapis ve 1

0 aya indirdi, ardından da
erteledi. Avukat Tuncer'in yeniden temyiz ettiği dava, altı ay içinde sonuçlanmazsa, zamanaşımına girerek
düşecek. Sanık Berkup, daha önce Öktem çiftinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 12 kişiye işkence yaptığı

çılan bir başka davadan yargılanıp ceza almıştı. Sara ise, gördüğü işkence nedeniyle kollarında kalıcı
sakatlık oluşan Gülderen Baran davasında yargılanmıştı. İki polis de ceza aldığı halde, dosya zamanaşımına

İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli 9 polis hakkında,
gözaltına aldıkları Fırat Özışık ve Ahmet Özdeş’e işkence yaptıkları ve kötü muamelede bulundukları iddiasıyla,

Halepçe Katliamı'nı protesto etmek için 16 Mart günü İstanbul Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapmak
alan mağdurlar, İstanbul Cumhuriyet

Savcısı'nın yazılı izniyle, kötü muameleye maruz kaldıklarını teşhis için gittikleri Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'nden içeri alınmadı. Polis yetkililerinin kendilerine, “Size teşhis yaptırmayız, yeniden mi gözaltına

mak istiyorsunuz” dediğini belirten mağdurlar ve avukatlar, polislerin sadece avukatların teşhis
yapabileceğini söylediğini, bu durumun kabul edilmemesi üzerine Savcılığa dönerek durumu aktardıklarını,

iyet Savcısı’nın yetkili polislere, “Teşhis bu kişilerin
en doğal hakkıdır” dediğini ve yazılı ek izin ile söz konusu kişileri teşhis yapmak üzere yeniden Bayrampaşa'ya

alebine karşın bunu kabul
etmediğini, bunun üzerine “avukatları aracılığıyla teşhis yapamadıklarına” dair tutanak tutarak ikinci kez Çevik

19.03.04)

emokrasi Partisi'nin (SDP) “Irak savaşı'na hayır” konulu basın açıklamasına katılan ve Çevik
Kuvvet’in müdahalesi sırasında sol kolu kırılan Ateş Turan’ın, polis Bülent Boz hakkında açtığı davanın ilk

'inde görüldü. Duruşmaya sanık Boz katılmazken,
müdahil Ateş Turan ile avukatlar hazır bulundu. Hakim, sanık polisin sorgusunun yapılması ve avukatların talebi
üzerine dosyada adı geçmeyen 2 polisin davaya eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (Özgür Gündem-

Haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri, arkadaşlarına destek
vermek için, 17 Ocak 2003 günü Siirt’e gelen ve yapılan polis müdahalesi sonucu yaralanan Dicle Üniversitesi

in, emniyet mensupları hakkında “efrada sui muamelede” bulundukları gerekçesiyle yaptıkları suç
duyurusu sonrası, Valilik tarafından yapılan incelemede, soruşturma izni verilmedi. (İHD Siirt)

at'ın, gözaltına alınan H.A.'ya copla tecavüz ettiği
iddiaları üzerine soruşturma başlatan Mardin Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, “hakkında dava açılması istenilen
şahsın bir bayan olduğunu, bir bayanın diğer bir bayanın ırzına geçmesinin, ceza hukuku anlamında mümkün
olmadığını” belirterek takipsizlik kararı verdi. Avukatlar ise kararı, “cinsiyet ayrımcılığı” şeklinde yorumladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli köyü nüfusuna kayıtlı 5 çocuk annesi H.A. (39), eşi A.A. ile birlikte 5

celi Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Mardin Emniyet Müdürlüğü
TEM Şubesi'ne teslim edildi. H.A., gözaltında işkence görüp, bir cisim ile tecavüze uğradı. İşkence üzerine H.A.,

n sonra Emniyet'e getirildi. İkinci kaldırılışında ise Dr.
Ayhan Özden tarafından hakkında, “Vücudunun herhangi bir yerinde darp ve cebir izine rastlanmamıştır” raporu
düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan H.A., gözaltında yaşadıklarını anlatınca, Savcılık, Devlet
Hastanesi Baştabipliği'nden daha önce verilen sağlık raporları hakkında bilgi istedi. Savcılık ayrıca, görevini
gereği gibi yapmayanlar hakkında da görevi ihmal suçundan tahkikatın yapılacağını belirterek, düzenlenecek

bir şekilde kendisine gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine H.A., aynı gün içerisinde yeniden
Mardin Devlet Hastanesi'nde götürülerek, bu kez genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay tarafından muayene edildi.

n verilmesinin ardından H.A. ile eşi A.A. tutuklandı.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yeniden rahatsızlanan H.A., bu kez götürüldüğü Mardin Devlet Hastanesi acil
servisi'nde, işkence gördüğüne dair rapor aldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun benzeri rapor vermesinin
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ardından, Mardin Devlet Hastanesi'nde de ilk defa cinsel işkenceyi kanıtlayan bir başka rapor verildi ve Mardin
Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli; sorgu amiri Abdülkadir Özer, komiser
Levent Birsel, kadın polis Hanife Şennur Pat ile Bayram Ural ve Nazım Ege hakkında soruşturma başlattı.
Hazırlık soruşturmasının ardından Mardin Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı, 5 Şubat 2003'te, biri kadın 5 polis
hakkında dava açtı. Kılıçdağı, hazırladığı iddianamede, H.A.'ya suçunu
muamelede bulunduğu iddiasıyla 5 polisin, TCK'nın 243. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs 2003'te görülen ilk duruşmada H.A., Şennur Pat'ı teşhis ederek,
şunları söyledi: “Tazyikli su sıktılar. Baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde beni başka bir odaya götürdüler.
Başıma yeniden torba geçirdiler. Copla vücudumun değişik yerlerine vurdular. 4
sırada, makatıma sert bir cisim soktular. Daha sonra
bir bayan olduğunu anladım. Gözlerimi hastanenin acil servisinde açabildim. Koltukaltlarımda ve omuzlarmda
ağrı ve şişkinlikler vardı. Ayaklarım ıslaktı, şişmişti. Sedye üzerinde kendime geldiğimde
Şennur Pat ve Bayram Ural bulunuyordu.” H.A'.nın beyanları üzerine avukatları Sıla Talay ile Aygül Demirtaş,
müvekkillerinin işkence ve cinsel şiddete maruz kaldığına dair doktor raporlarını da kanıt göstererek, 20 Şubat
2004'te kadın polis Pat hakkında tecavüz suçlamasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulundular. Ancak Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, 3 Mart 2004'te verdiği takipsizlik kararında, bir kadının
başka bir kadına tecavüz edemeyeceğini ve bunun yasalarda kar
ilkelerini ihlal ettikleri, süren bir dava ile ilgili tekrardan suç duyurusunda bulundukları iddiasıyla avukatlar
hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi. Avukatlar, H.A.'nın işkence görmediğine dair
doktor Murat Ilgaz, Ayhan Özden, genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay hakkında savcılığa ve Tabipler Birliği'ne suç
duyurusunda bulundu. Kararı değerlendiren avukatlar, "Takipsizlik kararında hukuksal bir nitelendirme
yapılabilirdi. Karar TCK üzerinden verilebilirdi. Böylece bir hukuk tartışmasına başlanırdı. Ama takipsizlik
kararında cinsiyet ayrımı var" dedi.
Pat hakkında, gözaltına alınan H.A. adlı kadına işkence ve tecavüz et
17 Nisan günü Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Müdahil avukatlardan Eren Keskin, dosyada
mevcut delillerin ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, bu tür dosyaların genellikle zamanaşımına
uğradığını, bu davanın da zamanaşımına uğramaması için hükmün verilerek, davanın karara bağlanmasını talep
etti. Müdahil avukatın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (Özgür Gündem
(Evrensel-28.03.04)

Ceren Salmanoğlu ve Deniz Polattaş
İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sanık polisler; Murat Çıkar, Halil Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan
İlhan'ın; Ceren Salmanoğlu ve Deniz Polattaş'a işkence yaptıkları gerekçesiyle TCK'nın 243. maddesi gereğince
açılan davanın duruşmasına 30 Mart g
süren davada yargılanan kadın polis Aysun Yüksel ile iki ay önce Kahramanmaraş Emniyet Müdür
Yardımcılığı'ndan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gürkan İlhan duruşmaya katılırken, diğer iki
Murat Çıkar ve Halil Özkan katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık polislerin görev yerlerinin uzak olması nedeniyle
polisleri duruşmadan muaf tutma kararı aldı. Mahkeme heyeti ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Polattaş'ın
işkence görüp görmediğine dair muayenin yeniden yapılmasının talep edilmesine karar vererek, duruşmayı 27
Mayıs 2004 tarihine erteledi. 27 Mayıs günü görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, halen Gebze E Tipi
Cezaevi'nde bulunan Fatma Deniz Polattaş'ın işkence gördüğüne dair Çapa Tıp
kabul etmedi. Mahkemeye Heyeti, “raporun dayanağının” öğrenilmesi gerekçesiyle Polattaş'ın Adli Tıp 4. İhtisas
Kurulu'na acil kaydıyla sevk edilmesi, Çapa Tıp Fakültesi'nce hazırlanan raporun ivedi gönderilmesi konusunda
0212 632 00 19 No'lu telefondan randevu alındıktan sonra gerekli muayenenin yaptırılması ve raporun
gönderilmesi talebiyle davayı, 25 Haziran'a erteledi. Anılan günde görülen duruşmada ise Mahkeme Heyeti, Adli
Tıp’tan beklenen raporların gelmemesi üzerine du
polislerin avukatı Nilgün Duman, 28 ay önce Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından verilen mağdurların
işkence gördüğüne ilişkin raporun objektif kriterlere dayanmadığını iddia ederek, raporun tekr
değerlendirilmesini istedi. Mağdur gençlerin avukatı Bülent Akbaş ise bu istemin davayı uzatmaya yönelik bir
tutum olduğunu belirterek, Duman'ın isteminin reddedilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti Duman'ın talebini
reddederken, Av. Akbaş, Adli Tıp rapor
duyurusunda bulunulmasını istedi. Savcı ise Adli Tıp raporunun gelmesinden sonra bunun değerlendirileceğini
ve suç duyurusunu mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi. N. Ceren Salmanoğlu
gelmesine rağmen F. Deniz Polattaş'a ait rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelmediği için duruşma da 23
Eylül'e ertelendi. 23 Eylül günü görülen duruşmada ise Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndan beklenen dosyanın ve
raporun geldiği duruşmada Av. Bülent Akbay 4. İhtisas Kurulu’nun raporlarının açık olduğunu, 2. ve 6. İhtisas
Kurulu’nun raporlarını kısmen kabul etmediklerini, zaten bu raporlarda da muayenenin zamanında gerektiği gibi
yapılmadığını, bu nedenle dosyanın Adli Tıp Genel
heyeti, sanık Murat Çıkar’ın mevcut dosya arasındaki nüfuz kaydının aslının istenmesine, Murat Çıkar, Halil
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ardından, Mardin Devlet Hastanesi'nde de ilk defa cinsel işkenceyi kanıtlayan bir başka rapor verildi ve Mardin
Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli; sorgu amiri Abdülkadir Özer, komiser

e Şennur Pat ile Bayram Ural ve Nazım Ege hakkında soruşturma başlattı.
Hazırlık soruşturmasının ardından Mardin Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı, 5 Şubat 2003'te, biri kadın 5 polis
hakkında dava açtı. Kılıçdağı, hazırladığı iddianamede, H.A.'ya suçunu söyletmek için işkence ve kötü
muamelede bulunduğu iddiasıyla 5 polisin, TCK'nın 243. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs 2003'te görülen ilk duruşmada H.A., Şennur Pat'ı teşhis ederek,

: “Tazyikli su sıktılar. Baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde beni başka bir odaya götürdüler.
Başıma yeniden torba geçirdiler. Copla vücudumun değişik yerlerine vurdular. 4-5 kişi üstüme çullanmıştı o
sırada, makatıma sert bir cisim soktular. Daha sonra bayılmıştım. O esnada elim birinin göğsüne değdi. O zaman
bir bayan olduğunu anladım. Gözlerimi hastanenin acil servisinde açabildim. Koltukaltlarımda ve omuzlarmda
ağrı ve şişkinlikler vardı. Ayaklarım ıslaktı, şişmişti. Sedye üzerinde kendime geldiğimde
Şennur Pat ve Bayram Ural bulunuyordu.” H.A'.nın beyanları üzerine avukatları Sıla Talay ile Aygül Demirtaş,
müvekkillerinin işkence ve cinsel şiddete maruz kaldığına dair doktor raporlarını da kanıt göstererek, 20 Şubat

is Pat hakkında tecavüz suçlamasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulundular. Ancak Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, 3 Mart 2004'te verdiği takipsizlik kararında, bir kadının
başka bir kadına tecavüz edemeyeceğini ve bunun yasalarda karşılığının olmadığını söyledi. Hazar, meslek
ilkelerini ihlal ettikleri, süren bir dava ile ilgili tekrardan suç duyurusunda bulundukları iddiasıyla avukatlar
hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi. Avukatlar, H.A.'nın işkence görmediğine dair
doktor Murat Ilgaz, Ayhan Özden, genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay hakkında savcılığa ve Tabipler Birliği'ne suç
duyurusunda bulundu. Kararı değerlendiren avukatlar, "Takipsizlik kararında hukuksal bir nitelendirme

den verilebilirdi. Böylece bir hukuk tartışmasına başlanırdı. Ama takipsizlik
kararında cinsiyet ayrımı var" dedi. Levent Bilsel, Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer ve Henife Şennur
Pat hakkında, gözaltına alınan H.A. adlı kadına işkence ve tecavüz etmek suçundan açılan davanın duruşması,
17 Nisan günü Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Müdahil avukatlardan Eren Keskin, dosyada
mevcut delillerin ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, bu tür dosyaların genellikle zamanaşımına

ını, bu davanın da zamanaşımına uğramaması için hükmün verilerek, davanın karara bağlanmasını talep
etti. Müdahil avukatın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (Özgür Gündem

taş
İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sanık polisler; Murat Çıkar, Halil Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan
İlhan'ın; Ceren Salmanoğlu ve Deniz Polattaş'a işkence yaptıkları gerekçesiyle TCK'nın 243. maddesi gereğince
açılan davanın duruşmasına 30 Mart günü devam edildi. İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4.5 yıldır
süren davada yargılanan kadın polis Aysun Yüksel ile iki ay önce Kahramanmaraş Emniyet Müdür
Yardımcılığı'ndan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gürkan İlhan duruşmaya katılırken, diğer iki
Murat Çıkar ve Halil Özkan katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık polislerin görev yerlerinin uzak olması nedeniyle
polisleri duruşmadan muaf tutma kararı aldı. Mahkeme heyeti ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Polattaş'ın

ne dair muayenin yeniden yapılmasının talep edilmesine karar vererek, duruşmayı 27
Mayıs 2004 tarihine erteledi. 27 Mayıs günü görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, halen Gebze E Tipi
Cezaevi'nde bulunan Fatma Deniz Polattaş'ın işkence gördüğüne dair Çapa Tıp Fakültesi'nden gönderilen raporu
kabul etmedi. Mahkemeye Heyeti, “raporun dayanağının” öğrenilmesi gerekçesiyle Polattaş'ın Adli Tıp 4. İhtisas
Kurulu'na acil kaydıyla sevk edilmesi, Çapa Tıp Fakültesi'nce hazırlanan raporun ivedi gönderilmesi konusunda

12 632 00 19 No'lu telefondan randevu alındıktan sonra gerekli muayenenin yaptırılması ve raporun
gönderilmesi talebiyle davayı, 25 Haziran'a erteledi. Anılan günde görülen duruşmada ise Mahkeme Heyeti, Adli
Tıp’tan beklenen raporların gelmemesi üzerine duruşmayı erteledi. 27 Ağustos günü görülen duruşmada sanık
polislerin avukatı Nilgün Duman, 28 ay önce Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından verilen mağdurların
işkence gördüğüne ilişkin raporun objektif kriterlere dayanmadığını iddia ederek, raporun tekr
değerlendirilmesini istedi. Mağdur gençlerin avukatı Bülent Akbaş ise bu istemin davayı uzatmaya yönelik bir
tutum olduğunu belirterek, Duman'ın isteminin reddedilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti Duman'ın talebini
reddederken, Av. Akbaş, Adli Tıp raporunun yıllarca geciktirilmesinden dolayı Adli Tıp Kurumu hakkında suç
duyurusunda bulunulmasını istedi. Savcı ise Adli Tıp raporunun gelmesinden sonra bunun değerlendirileceğini
ve suç duyurusunu mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi. N. Ceren Salmanoğlu'na ait rapor, 1.5 yıl önce
gelmesine rağmen F. Deniz Polattaş'a ait rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelmediği için duruşma da 23
Eylül'e ertelendi. 23 Eylül günü görülen duruşmada ise Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndan beklenen dosyanın ve

i duruşmada Av. Bülent Akbay 4. İhtisas Kurulu’nun raporlarının açık olduğunu, 2. ve 6. İhtisas
Kurulu’nun raporlarını kısmen kabul etmediklerini, zaten bu raporlarda da muayenenin zamanında gerektiği gibi
yapılmadığını, bu nedenle dosyanın Adli Tıp Genel Meclis’ine gönderilmesine karşı olduğunu belirtti. Mahkeme
heyeti, sanık Murat Çıkar’ın mevcut dosya arasındaki nüfuz kaydının aslının istenmesine, Murat Çıkar, Halil
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ardından, Mardin Devlet Hastanesi'nde de ilk defa cinsel işkenceyi kanıtlayan bir başka rapor verildi ve Mardin
Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli; sorgu amiri Abdülkadir Özer, komiser

e Şennur Pat ile Bayram Ural ve Nazım Ege hakkında soruşturma başlattı.
Hazırlık soruşturmasının ardından Mardin Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı, 5 Şubat 2003'te, biri kadın 5 polis

söyletmek için işkence ve kötü
muamelede bulunduğu iddiasıyla 5 polisin, TCK'nın 243. maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs 2003'te görülen ilk duruşmada H.A., Şennur Pat'ı teşhis ederek,

: “Tazyikli su sıktılar. Baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde beni başka bir odaya götürdüler.
5 kişi üstüme çullanmıştı o

bayılmıştım. O esnada elim birinin göğsüne değdi. O zaman
bir bayan olduğunu anladım. Gözlerimi hastanenin acil servisinde açabildim. Koltukaltlarımda ve omuzlarmda
ağrı ve şişkinlikler vardı. Ayaklarım ıslaktı, şişmişti. Sedye üzerinde kendime geldiğimde başucumda Hanife
Şennur Pat ve Bayram Ural bulunuyordu.” H.A'.nın beyanları üzerine avukatları Sıla Talay ile Aygül Demirtaş,
müvekkillerinin işkence ve cinsel şiddete maruz kaldığına dair doktor raporlarını da kanıt göstererek, 20 Şubat

is Pat hakkında tecavüz suçlamasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulundular. Ancak Cumhuriyet Savcısı Zafer Hazar, 3 Mart 2004'te verdiği takipsizlik kararında, bir kadının

şılığının olmadığını söyledi. Hazar, meslek
ilkelerini ihlal ettikleri, süren bir dava ile ilgili tekrardan suç duyurusunda bulundukları iddiasıyla avukatlar
hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi. Avukatlar, H.A.'nın işkence görmediğine dair rapor veren
doktor Murat Ilgaz, Ayhan Özden, genel cerrah Op. Dr. Ata Hitay hakkında savcılığa ve Tabipler Birliği'ne suç
duyurusunda bulundu. Kararı değerlendiren avukatlar, "Takipsizlik kararında hukuksal bir nitelendirme

den verilebilirdi. Böylece bir hukuk tartışmasına başlanırdı. Ama takipsizlik
Levent Bilsel, Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer ve Henife Şennur

mek suçundan açılan davanın duruşması,
17 Nisan günü Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Müdahil avukatlardan Eren Keskin, dosyada
mevcut delillerin ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, bu tür dosyaların genellikle zamanaşımına

ını, bu davanın da zamanaşımına uğramaması için hükmün verilerek, davanın karara bağlanmasını talep
etti. Müdahil avukatın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (Özgür Gündem-28.03.04)

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sanık polisler; Murat Çıkar, Halil Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan
İlhan'ın; Ceren Salmanoğlu ve Deniz Polattaş'a işkence yaptıkları gerekçesiyle TCK'nın 243. maddesi gereğince

ünü devam edildi. İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4.5 yıldır
süren davada yargılanan kadın polis Aysun Yüksel ile iki ay önce Kahramanmaraş Emniyet Müdür
Yardımcılığı'ndan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gürkan İlhan duruşmaya katılırken, diğer iki sanık polis
Murat Çıkar ve Halil Özkan katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık polislerin görev yerlerinin uzak olması nedeniyle
polisleri duruşmadan muaf tutma kararı aldı. Mahkeme heyeti ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Polattaş'ın

ne dair muayenin yeniden yapılmasının talep edilmesine karar vererek, duruşmayı 27
Mayıs 2004 tarihine erteledi. 27 Mayıs günü görülen duruşmada Mahkeme Heyeti, halen Gebze E Tipi

Fakültesi'nden gönderilen raporu
kabul etmedi. Mahkemeye Heyeti, “raporun dayanağının” öğrenilmesi gerekçesiyle Polattaş'ın Adli Tıp 4. İhtisas
Kurulu'na acil kaydıyla sevk edilmesi, Çapa Tıp Fakültesi'nce hazırlanan raporun ivedi gönderilmesi konusunda

12 632 00 19 No'lu telefondan randevu alındıktan sonra gerekli muayenenin yaptırılması ve raporun
gönderilmesi talebiyle davayı, 25 Haziran'a erteledi. Anılan günde görülen duruşmada ise Mahkeme Heyeti, Adli

ruşmayı erteledi. 27 Ağustos günü görülen duruşmada sanık
polislerin avukatı Nilgün Duman, 28 ay önce Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından verilen mağdurların
işkence gördüğüne ilişkin raporun objektif kriterlere dayanmadığını iddia ederek, raporun tekrar
değerlendirilmesini istedi. Mağdur gençlerin avukatı Bülent Akbaş ise bu istemin davayı uzatmaya yönelik bir
tutum olduğunu belirterek, Duman'ın isteminin reddedilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti Duman'ın talebini

unun yıllarca geciktirilmesinden dolayı Adli Tıp Kurumu hakkında suç
duyurusunda bulunulmasını istedi. Savcı ise Adli Tıp raporunun gelmesinden sonra bunun değerlendirileceğini

'na ait rapor, 1.5 yıl önce
gelmesine rağmen F. Deniz Polattaş'a ait rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelmediği için duruşma da 23
Eylül'e ertelendi. 23 Eylül günü görülen duruşmada ise Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndan beklenen dosyanın ve

i duruşmada Av. Bülent Akbay 4. İhtisas Kurulu’nun raporlarının açık olduğunu, 2. ve 6. İhtisas
Kurulu’nun raporlarını kısmen kabul etmediklerini, zaten bu raporlarda da muayenenin zamanında gerektiği gibi

Meclis’ine gönderilmesine karşı olduğunu belirtti. Mahkeme
heyeti, sanık Murat Çıkar’ın mevcut dosya arasındaki nüfuz kaydının aslının istenmesine, Murat Çıkar, Halil
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Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan İlhan'ın tayin edildikleri yerden TCK’nın 243. maddeleri uy
cezalandırılmaları için ek savunmalarının alınmasına, dosyanın kül halinde Adli Tıp Genel Meclisi’ne
gönderilerek kurul raporlarının incelenerek mağdurların gözaltında işkence ve kötü muamele görüp
görmediklerine ilişkin bilgi istenmesine k
görülen duruşma ise, Adli Tıp Genel Meclisi'ne gönderilen dava dosyasının beklenmesi için yine ertelendi.
(Radikal-03.12.04) (Özgür Gündem-

Ali Kankılıç
Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Kankılıç'a işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine 20 Nisan
günü devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle 3 Mayıs 2002 günü girdiği tartışma
sonrasında 'memura mukavemet ettiği" i
Devlet Hastanesi'nden rapor almış ve polislerden davacı olmuştu. TCK'nun 245'inci maddesi gereğince "Efrada
kötü muamele" yapıldığı iddiasıyla Kankılıç'ın açtığı davanın Adana 9. Asliye
7'inci celsesinde mahkeme heyeti, Kankılıç'a rapor veren Adana Devlet Hastanesi'nde görevli doktorların
dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Fatma Çakır
"Yasadışı örgüt adına faaliyet yürüttüğü" öne sürülerek 13 Eylül 1993 tari

işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan,
jandarma karakolunda görevli sanık polisler Şerif Çakmak, Muharrem Közbek ve Atilla Baş'ın davası 4 Nisan
günü karara bağlandı. Mahkeme heyeti, suç tarihinin 1993 olması itibariyle olağan dava zamanaşımı süresinin
dolmuş olduğunu belirterek, sanıklar hakkında açılan davanın "zamanaşımı" sebebiyle ortadan kaldırılmasına
karar verdi.

Kamile Çiğci
Mardin 2.Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltına alınan Kamile Çiğci'ye işkence yapmaktan yargılanan polisler
İbrahim Hakerler, Yılmaz Papakçı, Nezir Karakuş, Vedat Karaman, Muhammet Özcan, Tamer Tanışlı ve Elmas
Demircan'ın davasının, zamanaşımı sebebi ile ortadan kaldırılmasına karar ve
etmek"ten yargılandıkları dava ise hâlâ sürüyor.

Eyüp Başpınar
15 Haziran günü, bir vatandaşın şikayeti üzerine, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Başpınar hakkında, “kişilere
kötü muamelede bulunmak” suçundan yürütülen
Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Başpınar'ın, TCK'nın 245. maddesinde
düzenlenen bu suçtan dolayı 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Yasa gereği en yakın a
mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, “görevsizlik kararı” verilerek, Kartal Ağır
Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği belirtildi.

İsa Atalar ve Orhan Albayrak
12 Nisan günü, 23 Ocak’ta Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis e
Üniversitesi öğrencisi Yaşar Kıyga ile Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri İsa Atalar ve Orhan Albayrak, aynı
gün Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltında işkence gördüklerine dair başvuruda bulundular. Savcılığın, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Bölümü'ne sevk ettiği öğrencilerin adli tıp raporunda,
"Yaşar Kıyga'nın sol alt dudak iç kısmında 1 cm'lik düzensiz kenarlı yara, sol göz alt kısmında yeşil renkli 2x1
cm'lik kurultulu yara, sol dirsekte
Albayrak'ın muayenesinde sağ skapula üzerinde 0.5x0.5cm'lik ekimoz ve 1 cm'lik sıyrık bulunduğu, her iki
gözde sub konjonktival kanamaya ait hafif kızarıklık bulunduğu tespit edildi ve 5
verildi." yazısının ardından, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser Kuvvet Yaşar, polisler Uğur
Demir, Hikmet Sesli, Ahmet Toksoy ve Bülent Küçükatay hakkında 5 Nisan günü, Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dava açtı. Polislerin, TCK'nin 243. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

Fettah Ülgen
Van Çaldıran Sarıçimen köyünde, mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Fettah Ülgen isimli köylünün ağzına
silah namlusu sokan, daha sonra da yüzünü dipçikle parçaladığı kaydedilen Gü
hakkında, “cürüm söyletmek amacıyla efrada suimuamelede bulunmak” suçundan dava açıldı. Ülgen ise, Milli
Savunma Bakanlığı'ndan 50 milyar lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. 30 Eylül 2003 tarihinde
kaybolan koyunu aramak için köyün dışına çıkan Ülgen'e Güneş Piyade Karakolu'na bağlı askerler tarafından
ateş açıldı. Ülgen, kurşunlara hedef olmamak için attan atlayarak yere yatarken, yanına giden askerler, ağzına
kaleşnikof silahın namlusunu sokarak "arkandan birile
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Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan İlhan'ın tayin edildikleri yerden TCK’nın 243. maddeleri uy
cezalandırılmaları için ek savunmalarının alınmasına, dosyanın kül halinde Adli Tıp Genel Meclisi’ne
gönderilerek kurul raporlarının incelenerek mağdurların gözaltında işkence ve kötü muamele görüp
görmediklerine ilişkin bilgi istenmesine karar vererek duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi. 2 Kasım günü
görülen duruşma ise, Adli Tıp Genel Meclisi'ne gönderilen dava dosyasının beklenmesi için yine ertelendi.

-28.08.04) (Demokrat İskenderun) (DİHA-30.03.04)

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Kankılıç'a işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine 20 Nisan
günü devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle 3 Mayıs 2002 günü girdiği tartışma
sonrasında 'memura mukavemet ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kankılıç, işkence gördüğüne dair Adana
Devlet Hastanesi'nden rapor almış ve polislerden davacı olmuştu. TCK'nun 245'inci maddesi gereğince "Efrada
kötü muamele" yapıldığı iddiasıyla Kankılıç'ın açtığı davanın Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
7'inci celsesinde mahkeme heyeti, Kankılıç'a rapor veren Adana Devlet Hastanesi'nde görevli doktorların

"Yasadışı örgüt adına faaliyet yürüttüğü" öne sürülerek 13 Eylül 1993 tarihinde gözaltına alınan Fatma Çakır'a
işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan,
jandarma karakolunda görevli sanık polisler Şerif Çakmak, Muharrem Közbek ve Atilla Baş'ın davası 4 Nisan

bağlandı. Mahkeme heyeti, suç tarihinin 1993 olması itibariyle olağan dava zamanaşımı süresinin
dolmuş olduğunu belirterek, sanıklar hakkında açılan davanın "zamanaşımı" sebebiyle ortadan kaldırılmasına

mesi, gözaltına alınan Kamile Çiğci'ye işkence yapmaktan yargılanan polisler
İbrahim Hakerler, Yılmaz Papakçı, Nezir Karakuş, Vedat Karaman, Muhammet Özcan, Tamer Tanışlı ve Elmas
Demircan'ın davasının, zamanaşımı sebebi ile ortadan kaldırılmasına karar verdi. Polislerin, Çiğci'ye "tecavüz
etmek"ten yargılandıkları dava ise hâlâ sürüyor.

15 Haziran günü, bir vatandaşın şikayeti üzerine, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Başpınar hakkında, “kişilere
kötü muamelede bulunmak” suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı,
Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Başpınar'ın, TCK'nın 245. maddesinde
düzenlenen bu suçtan dolayı 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Yasa gereği en yakın a
mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, “görevsizlik kararı” verilerek, Kartal Ağır
Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği belirtildi.

12 Nisan günü, 23 Ocak’ta Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınan; Gazi
Üniversitesi öğrencisi Yaşar Kıyga ile Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri İsa Atalar ve Orhan Albayrak, aynı
gün Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltında işkence gördüklerine dair başvuruda bulundular. Savcılığın, Erzurum

atürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Bölümü'ne sevk ettiği öğrencilerin adli tıp raporunda,
"Yaşar Kıyga'nın sol alt dudak iç kısmında 1 cm'lik düzensiz kenarlı yara, sol göz alt kısmında yeşil renkli 2x1
cm'lik kurultulu yara, sol dirsekte sıyrık bulunduğu tespit edilerek 5 günlük iş göremez raporu verildi.
Albayrak'ın muayenesinde sağ skapula üzerinde 0.5x0.5cm'lik ekimoz ve 1 cm'lik sıyrık bulunduğu, her iki
gözde sub konjonktival kanamaya ait hafif kızarıklık bulunduğu tespit edildi ve 5 günlük iş göremez raporu
verildi." yazısının ardından, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser Kuvvet Yaşar, polisler Uğur
Demir, Hikmet Sesli, Ahmet Toksoy ve Bülent Küçükatay hakkında 5 Nisan günü, Asliye Ceza Mahkemesi'nde

, TCK'nin 243. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

Van Çaldıran Sarıçimen köyünde, mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Fettah Ülgen isimli köylünün ağzına
silah namlusu sokan, daha sonra da yüzünü dipçikle parçaladığı kaydedilen Güneş Karakolu'na bağlı askerler
hakkında, “cürüm söyletmek amacıyla efrada suimuamelede bulunmak” suçundan dava açıldı. Ülgen ise, Milli
Savunma Bakanlığı'ndan 50 milyar lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. 30 Eylül 2003 tarihinde

u aramak için köyün dışına çıkan Ülgen'e Güneş Piyade Karakolu'na bağlı askerler tarafından
ateş açıldı. Ülgen, kurşunlara hedef olmamak için attan atlayarak yere yatarken, yanına giden askerler, ağzına
kaleşnikof silahın namlusunu sokarak "arkandan birileri geliyordu, konuş, konuşmazsan seni öldüreceğiz"
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Özkan, Aysun Yüksel ve Gürkan İlhan'ın tayin edildikleri yerden TCK’nın 243. maddeleri uyarınca iki kez
cezalandırılmaları için ek savunmalarının alınmasına, dosyanın kül halinde Adli Tıp Genel Meclisi’ne
gönderilerek kurul raporlarının incelenerek mağdurların gözaltında işkence ve kötü muamele görüp

arar vererek duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi. 2 Kasım günü
görülen duruşma ise, Adli Tıp Genel Meclisi'ne gönderilen dava dosyasının beklenmesi için yine ertelendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Kankılıç'a işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine 20 Nisan
günü devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle 3 Mayıs 2002 günü girdiği tartışma

ddiasıyla gözaltına alınan Ali Kankılıç, işkence gördüğüne dair Adana
Devlet Hastanesi'nden rapor almış ve polislerden davacı olmuştu. TCK'nun 245'inci maddesi gereğince "Efrada

Ceza Mahkemesi'nde görülen
7'inci celsesinde mahkeme heyeti, Kankılıç'a rapor veren Adana Devlet Hastanesi'nde görevli doktorların

hinde gözaltına alınan Fatma Çakır'a
işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan,
jandarma karakolunda görevli sanık polisler Şerif Çakmak, Muharrem Közbek ve Atilla Baş'ın davası 4 Nisan

bağlandı. Mahkeme heyeti, suç tarihinin 1993 olması itibariyle olağan dava zamanaşımı süresinin
dolmuş olduğunu belirterek, sanıklar hakkında açılan davanın "zamanaşımı" sebebiyle ortadan kaldırılmasına

mesi, gözaltına alınan Kamile Çiğci'ye işkence yapmaktan yargılanan polisler
İbrahim Hakerler, Yılmaz Papakçı, Nezir Karakuş, Vedat Karaman, Muhammet Özcan, Tamer Tanışlı ve Elmas

rdi. Polislerin, Çiğci'ye "tecavüz

15 Haziran günü, bir vatandaşın şikayeti üzerine, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Başpınar hakkında, “kişilere
soruşturmayı tamamlayan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı,

Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Başpınar'ın, TCK'nın 245. maddesinde
düzenlenen bu suçtan dolayı 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Yasa gereği en yakın ağır ceza
mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, “görevsizlik kararı” verilerek, Kartal Ağır

kiplerince gözaltına alınan; Gazi
Üniversitesi öğrencisi Yaşar Kıyga ile Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri İsa Atalar ve Orhan Albayrak, aynı
gün Cumhuriyet Başsavcılığı’na gözaltında işkence gördüklerine dair başvuruda bulundular. Savcılığın, Erzurum

atürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Bölümü'ne sevk ettiği öğrencilerin adli tıp raporunda,
"Yaşar Kıyga'nın sol alt dudak iç kısmında 1 cm'lik düzensiz kenarlı yara, sol göz alt kısmında yeşil renkli 2x1

sıyrık bulunduğu tespit edilerek 5 günlük iş göremez raporu verildi.
Albayrak'ın muayenesinde sağ skapula üzerinde 0.5x0.5cm'lik ekimoz ve 1 cm'lik sıyrık bulunduğu, her iki

günlük iş göremez raporu
verildi." yazısının ardından, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser Kuvvet Yaşar, polisler Uğur
Demir, Hikmet Sesli, Ahmet Toksoy ve Bülent Küçükatay hakkında 5 Nisan günü, Asliye Ceza Mahkemesi'nde

Van Çaldıran Sarıçimen köyünde, mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Fettah Ülgen isimli köylünün ağzına
neş Karakolu'na bağlı askerler

hakkında, “cürüm söyletmek amacıyla efrada suimuamelede bulunmak” suçundan dava açıldı. Ülgen ise, Milli
Savunma Bakanlığı'ndan 50 milyar lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. 30 Eylül 2003 tarihinde

u aramak için köyün dışına çıkan Ülgen'e Güneş Piyade Karakolu'na bağlı askerler tarafından
ateş açıldı. Ülgen, kurşunlara hedef olmamak için attan atlayarak yere yatarken, yanına giden askerler, ağzına

ri geliyordu, konuş, konuşmazsan seni öldüreceğiz"
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şeklinde ölümle tehdit etti. Askerler daha sonra da Ülgen'in yüzünü silahın dipçiği ile yaraladı. Olay yerine gelen
köy muhtarı Maşuk Ülgen ile köylüler, Ülgen'i askerlerin elinden alarak Çaldıran Sağlık O
Durumu ağır olduğu için Ülgen, buradan Van Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Ölüm tehlikesi
bulunduğu için buradan da hariciye servisine kaldırılan Ülgen'e "yüz kısmında 2x0,5 cm'lik alet yarası, burun
dipinde 0.5x0.5'lik çizim yarası, sırtında şiddetli ağrıların olduğu ve hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu"
yönünde 7 günlük iş göremez raporu verildi. Ülgen daha sonra Av. Murat Timur aracılığıyla Güneş Karakolu
askerleri hakkında Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu
tarihinde ifadesine başvurduğu asteğmen Mehmet Hilmi İnci, Er Ahmet Bozdağ ile Bünyamin Çelik’i, tutuklama
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Tutuklanan askerler 23 Ekim 2003 tarihinde ise Savcılığın bu kez
yaptığı "suç askeri savcı yetkisindedir" yönündeki itiraz üzerine serbest bırakıldı, dosya ise Van Askeri
Savcılığı'na gönderildi. Askeri Savcılık ise 20 Ocak 2004 tarihinde görevsizlik kararı vererek dosyayı yine
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı'na havale etti.
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı bu kez de, "Suç ağır cezalıktır" diyerek dosyayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'na
havale etti. Erciş Cumhuriyet Savcısı Müslüm Arslan ise, 5 Nisan 2004 tarihinde h
askerler hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame ise şöyle: "Müşteki
mağdur Fettah Ülgen'nin ağzına elinde bulunan Kaleşnikof marka piyade tüfeğinin namlusunu sokmak suretiyle
'eğer konuşmazsan ağzına sıkacağım, seni öldüreceğim' demek suretiyle tehdit ettiği, yine sanık Mehmet Hilmi
İnci'nin konuşmayı red eden müşteki mağdura elinde bulunan kaleşnikof tüfeğin namlusu ile bir kaç defa vurmak
suretiyle kesin doktor raporunda da belirtildiği üz
derecede (çehrede sabit eser yönünden olay tarihinden 6 ay sonra değerlendirilmesi gerektiği) yaraladığı, böylece
sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri, sanık savunmaları, mağdur ve tanık b
raporları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmakla, sanıklar Asteğmen Mehmet Hilmi İnci, er Ahmet Bozdağ ile
Bünyamin Çelik hakkında TCK'nun 243,31,33,40. maddeleri, ayrıca Mehmet Çelik hakkında TCK'nun
243,31,33, maddeleri gereğince 'cürmü söyletmek maksadıyla efrada köü muamelede bulunmak' suçundan
cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Remzi Karaduman, Uğur Uşar ve Reşat Uşar
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli 3 polis hakkında
“Hizbullah üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan Remzi Karaduman, Uğur Uşar ve kardeşi Reşat Uşar'a
işkence yapmak suçundan dava açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve daha sonra
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen Karaduman ve Uşar kardeşler 2 gün süren sorgularının ardından
çıkarıldıkları DGM Savcılığı'nca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinde bir gün
kaldıktan sonra sorguları eksik yapıldığı gerekçesiyle
gün süren sorgunun ardından yine cezaevine gönderildi. Gözaltında bulundukları süre içerisinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldıklarını ileri süren adı geçenler, avukatları aracılığı ile Diyarbakır
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli Mustafa Kılıç,
Murat Erdoğan ve Fatih Zengin'in cezalandırılmasını istedi. Remzi Karaduman, gözaltında yaşadıklarını
savcılığa şöyle aktardı: "Gözaltındayken hayalarımı sıktılar. Beni çırılçıplak soydular. Tazyikli soğuk su sıktılar.
Cinsel organımdan, göğüs ve parmak uçlarımdan 3 defa elektrik verdiler. 30 defa tazyikli su sıktılar. Sırtüstü
yatırarak karnıma bastılar. Tehdit ettiler. Uyutmadılar. Tek ay
Cumhuriyet Savcılığı, polisler hakkında soruşturma başlatılması için Diyarbakır Valiliği'nden izni istedi. Valilik,
14 Ekim 2002 tarihinde gönderdiği yazı ile soruşturmaya izin vermedi. Valiliğin kararına i
Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Mahkemenin, itirazı kabul ederek dosyası
savcılığa göndermesi üzerine 3 polis hakkında hazırlık soruşturması, ardından da dava açıldı. DGM Savcısı
Şadan Sakınan tarafından hazırlanan iddianamede, yargılamanın genel hükümlere göre yapılarak delillerin "tadir
ve ifası" mahkemeye ait olmak üzere her bir sanığın TCK'nın 243. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın
müştekilerin avukatı ile sanık polislerden İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Fatih Zengin
katılmazken, Mustafa Kılıç, Murat Erdoğan hazır bulundu. Duruşmada ifadeleri alınan Kılıç ile Erdoğa
gözaltına alınan şahıslara kötü muamelede bulunmadıklarını ileri sürerek “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Normal
şekilde sorgularını yaptık” dedi.

Şemdin Erol ve Cebrail Savucu
Elazığ'daki bir hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla haklarında arama
gittikleri Osmaniye'de gözaltına alındıktan sonra Elazığ'a gönderilen Şemdin Erol ve Cebrail Savucu, Elazığ İl
Jandarma Komutanlığı'nda işkence gördüklerini iddia ettiler. İddia üzerine Erol'un kardeşi Recep Erol, işkence
yapmakla suçladıkları Arif Danacı, Fatih Türkmenoğlu, Abdulkadir Özbek, Gökhan Arslan, Sedat Sarız, Murat
Yücedağlar ve Abdulkadir Mıklar hakkında Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Recep
Erol, ağabeyinin ve birlikte gözaltına alınan Ce
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şeklinde ölümle tehdit etti. Askerler daha sonra da Ülgen'in yüzünü silahın dipçiği ile yaraladı. Olay yerine gelen
köy muhtarı Maşuk Ülgen ile köylüler, Ülgen'i askerlerin elinden alarak Çaldıran Sağlık O
Durumu ağır olduğu için Ülgen, buradan Van Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Ölüm tehlikesi
bulunduğu için buradan da hariciye servisine kaldırılan Ülgen'e "yüz kısmında 2x0,5 cm'lik alet yarası, burun

yarası, sırtında şiddetli ağrıların olduğu ve hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu"
yönünde 7 günlük iş göremez raporu verildi. Ülgen daha sonra Av. Murat Timur aracılığıyla Güneş Karakolu
askerleri hakkında Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, Savcılık 7 Ekim 2003
tarihinde ifadesine başvurduğu asteğmen Mehmet Hilmi İnci, Er Ahmet Bozdağ ile Bünyamin Çelik’i, tutuklama
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Tutuklanan askerler 23 Ekim 2003 tarihinde ise Savcılığın bu kez

ığı "suç askeri savcı yetkisindedir" yönündeki itiraz üzerine serbest bırakıldı, dosya ise Van Askeri
Savcılığı'na gönderildi. Askeri Savcılık ise 20 Ocak 2004 tarihinde görevsizlik kararı vererek dosyayı yine
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı'na havale etti. Daha önce "Suç Askeri Savcı yetkisindedir" yönünde karar veren
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı bu kez de, "Suç ağır cezalıktır" diyerek dosyayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'na
havale etti. Erciş Cumhuriyet Savcısı Müslüm Arslan ise, 5 Nisan 2004 tarihinde hazırladığı iddianame ile
askerler hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame ise şöyle: "Müşteki
mağdur Fettah Ülgen'nin ağzına elinde bulunan Kaleşnikof marka piyade tüfeğinin namlusunu sokmak suretiyle

san ağzına sıkacağım, seni öldüreceğim' demek suretiyle tehdit ettiği, yine sanık Mehmet Hilmi
İnci'nin konuşmayı red eden müşteki mağdura elinde bulunan kaleşnikof tüfeğin namlusu ile bir kaç defa vurmak
suretiyle kesin doktor raporunda da belirtildiği üzere hayati tehlike geçirmeksizin 7 gün iş ve güçten kalacak
derecede (çehrede sabit eser yönünden olay tarihinden 6 ay sonra değerlendirilmesi gerektiği) yaraladığı, böylece
sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri, sanık savunmaları, mağdur ve tanık beyanları ve mağdura ait doktor
raporları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmakla, sanıklar Asteğmen Mehmet Hilmi İnci, er Ahmet Bozdağ ile
Bünyamin Çelik hakkında TCK'nun 243,31,33,40. maddeleri, ayrıca Mehmet Çelik hakkında TCK'nun

ğince 'cürmü söyletmek maksadıyla efrada köü muamelede bulunmak' suçundan
cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Remzi Karaduman, Uğur Uşar ve Reşat Uşar
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli 3 polis hakkında, 26 Temmuz 2002 tarihinde
“Hizbullah üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan Remzi Karaduman, Uğur Uşar ve kardeşi Reşat Uşar'a
işkence yapmak suçundan dava açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve daha sonra

iyet Müdürlüğü'ne gönderilen Karaduman ve Uşar kardeşler 2 gün süren sorgularının ardından
çıkarıldıkları DGM Savcılığı'nca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinde bir gün
kaldıktan sonra sorguları eksik yapıldığı gerekçesiyle TEM Şubesi'ne getirilen Karaduman ve Uşar kardeşler, 8
gün süren sorgunun ardından yine cezaevine gönderildi. Gözaltında bulundukları süre içerisinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldıklarını ileri süren adı geçenler, avukatları aracılığı ile Diyarbakır
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli Mustafa Kılıç,
Murat Erdoğan ve Fatih Zengin'in cezalandırılmasını istedi. Remzi Karaduman, gözaltında yaşadıklarını

ayken hayalarımı sıktılar. Beni çırılçıplak soydular. Tazyikli soğuk su sıktılar.
Cinsel organımdan, göğüs ve parmak uçlarımdan 3 defa elektrik verdiler. 30 defa tazyikli su sıktılar. Sırtüstü
yatırarak karnıma bastılar. Tehdit ettiler. Uyutmadılar. Tek ayak üstünde beklettiler." Suç duyurusunun ardından
Cumhuriyet Savcılığı, polisler hakkında soruşturma başlatılması için Diyarbakır Valiliği'nden izni istedi. Valilik,
14 Ekim 2002 tarihinde gönderdiği yazı ile soruşturmaya izin vermedi. Valiliğin kararına i
Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Mahkemenin, itirazı kabul ederek dosyası
savcılığa göndermesi üzerine 3 polis hakkında hazırlık soruşturması, ardından da dava açıldı. DGM Savcısı

afından hazırlanan iddianamede, yargılamanın genel hükümlere göre yapılarak delillerin "tadir
ve ifası" mahkemeye ait olmak üzere her bir sanığın TCK'nın 243. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 4 Mayıs günü görüldü. Duruşmaya
müştekilerin avukatı ile sanık polislerden İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Fatih Zengin
katılmazken, Mustafa Kılıç, Murat Erdoğan hazır bulundu. Duruşmada ifadeleri alınan Kılıç ile Erdoğa
gözaltına alınan şahıslara kötü muamelede bulunmadıklarını ileri sürerek “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Normal

Elazığ'daki bir hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı çıkarılan ve 17 Mart günü
gittikleri Osmaniye'de gözaltına alındıktan sonra Elazığ'a gönderilen Şemdin Erol ve Cebrail Savucu, Elazığ İl
Jandarma Komutanlığı'nda işkence gördüklerini iddia ettiler. İddia üzerine Erol'un kardeşi Recep Erol, işkence
apmakla suçladıkları Arif Danacı, Fatih Türkmenoğlu, Abdulkadir Özbek, Gökhan Arslan, Sedat Sarız, Murat

Yücedağlar ve Abdulkadir Mıklar hakkında Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Recep
Erol, ağabeyinin ve birlikte gözaltına alınan Cebrail Savucu'nun işkenceye maruz kaldıklarını öne sürerek,
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şeklinde ölümle tehdit etti. Askerler daha sonra da Ülgen'in yüzünü silahın dipçiği ile yaraladı. Olay yerine gelen
köy muhtarı Maşuk Ülgen ile köylüler, Ülgen'i askerlerin elinden alarak Çaldıran Sağlık Ocağı'na götürdü.
Durumu ağır olduğu için Ülgen, buradan Van Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Ölüm tehlikesi
bulunduğu için buradan da hariciye servisine kaldırılan Ülgen'e "yüz kısmında 2x0,5 cm'lik alet yarası, burun

yarası, sırtında şiddetli ağrıların olduğu ve hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu"
yönünde 7 günlük iş göremez raporu verildi. Ülgen daha sonra Av. Murat Timur aracılığıyla Güneş Karakolu

nda bulunurken, Savcılık 7 Ekim 2003
tarihinde ifadesine başvurduğu asteğmen Mehmet Hilmi İnci, Er Ahmet Bozdağ ile Bünyamin Çelik’i, tutuklama
talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Tutuklanan askerler 23 Ekim 2003 tarihinde ise Savcılığın bu kez

ığı "suç askeri savcı yetkisindedir" yönündeki itiraz üzerine serbest bırakıldı, dosya ise Van Askeri
Savcılığı'na gönderildi. Askeri Savcılık ise 20 Ocak 2004 tarihinde görevsizlik kararı vererek dosyayı yine

Daha önce "Suç Askeri Savcı yetkisindedir" yönünde karar veren
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı bu kez de, "Suç ağır cezalıktır" diyerek dosyayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'na

azırladığı iddianame ile
askerler hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame ise şöyle: "Müşteki
mağdur Fettah Ülgen'nin ağzına elinde bulunan Kaleşnikof marka piyade tüfeğinin namlusunu sokmak suretiyle

san ağzına sıkacağım, seni öldüreceğim' demek suretiyle tehdit ettiği, yine sanık Mehmet Hilmi
İnci'nin konuşmayı red eden müşteki mağdura elinde bulunan kaleşnikof tüfeğin namlusu ile bir kaç defa vurmak

ere hayati tehlike geçirmeksizin 7 gün iş ve güçten kalacak
derecede (çehrede sabit eser yönünden olay tarihinden 6 ay sonra değerlendirilmesi gerektiği) yaraladığı, böylece

eyanları ve mağdura ait doktor
raporları ile tüm dosya kapsamında anlaşılmakla, sanıklar Asteğmen Mehmet Hilmi İnci, er Ahmet Bozdağ ile
Bünyamin Çelik hakkında TCK'nun 243,31,33,40. maddeleri, ayrıca Mehmet Çelik hakkında TCK'nun

ğince 'cürmü söyletmek maksadıyla efrada köü muamelede bulunmak' suçundan

, 26 Temmuz 2002 tarihinde
“Hizbullah üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan Remzi Karaduman, Uğur Uşar ve kardeşi Reşat Uşar'a
işkence yapmak suçundan dava açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve daha sonra

iyet Müdürlüğü'ne gönderilen Karaduman ve Uşar kardeşler 2 gün süren sorgularının ardından
çıkarıldıkları DGM Savcılığı'nca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinde bir gün

TEM Şubesi'ne getirilen Karaduman ve Uşar kardeşler, 8
gün süren sorgunun ardından yine cezaevine gönderildi. Gözaltında bulundukları süre içerisinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldıklarını ileri süren adı geçenler, avukatları aracılığı ile Diyarbakır Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde görevli Mustafa Kılıç,
Murat Erdoğan ve Fatih Zengin'in cezalandırılmasını istedi. Remzi Karaduman, gözaltında yaşadıklarını

ayken hayalarımı sıktılar. Beni çırılçıplak soydular. Tazyikli soğuk su sıktılar.
Cinsel organımdan, göğüs ve parmak uçlarımdan 3 defa elektrik verdiler. 30 defa tazyikli su sıktılar. Sırtüstü

ak üstünde beklettiler." Suç duyurusunun ardından
Cumhuriyet Savcılığı, polisler hakkında soruşturma başlatılması için Diyarbakır Valiliği'nden izni istedi. Valilik,
14 Ekim 2002 tarihinde gönderdiği yazı ile soruşturmaya izin vermedi. Valiliğin kararına itiraz eden avukatlar,
Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Mahkemenin, itirazı kabul ederek dosyası
savcılığa göndermesi üzerine 3 polis hakkında hazırlık soruşturması, ardından da dava açıldı. DGM Savcısı

afından hazırlanan iddianamede, yargılamanın genel hükümlere göre yapılarak delillerin "tadir
ve ifası" mahkemeye ait olmak üzere her bir sanığın TCK'nın 243. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi.

ilk duruşması 4 Mayıs günü görüldü. Duruşmaya
müştekilerin avukatı ile sanık polislerden İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Fatih Zengin
katılmazken, Mustafa Kılıç, Murat Erdoğan hazır bulundu. Duruşmada ifadeleri alınan Kılıç ile Erdoğan,
gözaltına alınan şahıslara kötü muamelede bulunmadıklarını ileri sürerek “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Normal

kararı çıkarılan ve 17 Mart günü
gittikleri Osmaniye'de gözaltına alındıktan sonra Elazığ'a gönderilen Şemdin Erol ve Cebrail Savucu, Elazığ İl
Jandarma Komutanlığı'nda işkence gördüklerini iddia ettiler. İddia üzerine Erol'un kardeşi Recep Erol, işkence
apmakla suçladıkları Arif Danacı, Fatih Türkmenoğlu, Abdulkadir Özbek, Gökhan Arslan, Sedat Sarız, Murat

Yücedağlar ve Abdulkadir Mıklar hakkında Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Recep
brail Savucu'nun işkenceye maruz kaldıklarını öne sürerek,
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"Cezaevinde onlarla görüşmeye gittiğimde bana Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda işkenceye maruz kaldıklarını
söylediler. Kafalarında darp izleri vardı. Ağızlarına aldıkları darbeler nedeniyle dişleri
batırılarak içine tuz konulmuştu. Onlara, işlemedikleri bir suçu kabul ettirmek istiyorlardı" dedi. Başvuruyu
değerlendiren savcılık, işkence yapıldığına ilişkin yeterli delil ve bulgunun bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik
kararı verdi.

Ferhat Kaya
Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya’nın, gözaltında “işkence gördüğü” gerekçesiyle Savcılığa
yaptığı başvuru üzerine Ardahan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, biri bayan 11 polis memuru hakkında dava
açıldı. Ferhat Kaya, 5 Mayıs 2004 tarihinde iş yerine gitmek üzere Ardahan Emniyet Müdürlüğü önünden
geçmek isterken, Ergün Karakuş isimli polis memuru kendisini çağırarak Erzurum 1. İcra Ceza Mahkemesi'nde
süren bir davanın tarihini ve nüfus cüzdanı örneğini istedi. Ancak Kaya, da
müdürlük önünden ayrıldı. Bunun üzerine, polis memuru savcılığa başvurarak kendisine mukavemette
bulunulduğunu iddia etti. Savcılık izniyle evine giden polisler Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin
ardından 6 Mayıs günü Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş
göremez raporu aldı. Buradan da Savcılığa çıkarılan Kaya tutuklama istemiyle Ardahan Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edildi. Kaya, Savcılıkta verdiği ifadelerde, gözaltında biri
işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Kaya'nın Savcılıkta verdiği ifadeler doğrultusunda Savcılık, polis
memurları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Kaya, Savcılığa çağırılarak polis memurları
Nebile Karaman, Ergün Karakuş, Ercan Yaman, Osman Kocabaş, Özer Çelik, Karaman Edis, Şener Emir, Yalçın
Yıldız, Selim Çam, Recep Cesur ve Yunus Ulus'u fotoğraflardan teşhis etti. Savcılık bunun üzerine teşhis edilen
polis memurları hakkında bir iddianame hazırladı. İddi
götürülmeden önce hastaneye götürülen müşteki Ferhat'ın polis merkezine dönüşte, girişte sol tarafta bulunan
odadayken üzerindeki eşyaları çıkarmasını istedikleri, bu sırada arka tarafında bulunan
'PKK'lısın vatan hainisin' şeklinde söylendikleri, bir başka polis memurunun ana avrat sövdüğü, bir bayan polis
memurunun 'kes ulan sesini, sen çok konuşuyorsun' diyerek avucunun içi ile suratına vurup geriye doğru
ittirdiği, bir kısım memurların tuttuğu, bir kısmının sırtından çektiği, bir kısmı ise bacaklarına vurduğu,
müştekinin birden kendisini karşıdaki odada yerde bulduğu, yerde iken birkaç polis memurunun üstüne çıkıp
vurdukları, bir başka polis memurunun elinde uzun namlulu silah
kaldırdıkları sırada çıkan kargaşada müşteki Ferhat'ın bulunduğu odanın camının kırıldığı, bundan sonra
müştekinin ellerinin kelepçelendiği, müşteki Ferhat odada iken birkaç polis memurunun gelip sinkaflı
kelimelerle sövdükleri, daha sonra tekrar hastaneye rapor için götürüldüğü, ayrıca müşteki Ferhat'ın bulunduğu
ilk odadan karşı odaya götürülürken sanık polis memurları tarafından kapı ve duvarlara çarpıldığı, avukat
görüşme odasında yerde yatar vaziyette iken kırıla
iddia olunmuş; Ferhat Kaya'ya kötü muamele yapan sanık polis memurlarının sevk maddelerine göre
yargılanmaları kamu adına talep ve iddia olunur." Kaya'ya işkence yaptığı iddia edilen 11 polis memur
hakkında ise Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCK'nın 245/1
Davanın ilk duruşması 4 Haziran günü görüldü. Duruşmaya Ferhat Kaya ve 10 polis memuru katıldı. Bayan
polis memuru Nebile Karaman ise duruşmaya kat
tekrarlayarak polis memurları hakkında davacı oldu. Polis memurları ise iddiaları reddetti. Mahkeme, duruşmaya
katılmayan polis memurunun da dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 3
ertelendi. 30 Haziran günü gerçeleşen duruşmada savunmalarını yapan polisler “Bu kişiyi dövmek isteseydik,
11 değil bir polis yeterdi” dedi. Duruşma ertelendi.
yetersizliğinden beraatına karar verdi. (Özgür Gündem

Kemal Şentürk
İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı hakkında, bir operasyonda “kişilere kötü muamelede
bulunduğu” gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
başvuran Kemal Şentürk, Cevizli’deki arazisini elinden almak isteyen kişiler tarafından tehdit edildiğini öne
sürdü. Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş bürosu ekipleri, iki grup
arasında arazi yüzünden başlayan gerginliğe müdahele etti. Arazinin Milli Emlak’a ait olduğunu belirten polis
yetkilileri, şahısların elinden alınarak Milli Emlak’a teslim edildiğini bildirdi. Polisin arazi anlaşmazlığı
nedeniyle müdahalesi sırasında dayak yedi
hakkında hem savcılığa, hem de Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Emniyet’te yapılan idari
soruşturmada Pınarbaşı suçsuz bulunurken, ‘kişilere kötü muamelede bulunmak’ suçundan yürüttüğ
soruşturmayı tamamlayan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın 245. maddesi gereği 5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. Yasa gereği en yakın ağır ceza mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın, ‘görevsizlik kararı’ verilerek, Kar
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"Cezaevinde onlarla görüşmeye gittiğimde bana Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda işkenceye maruz kaldıklarını
söylediler. Kafalarında darp izleri vardı. Ağızlarına aldıkları darbeler nedeniyle dişleri
batırılarak içine tuz konulmuştu. Onlara, işlemedikleri bir suçu kabul ettirmek istiyorlardı" dedi. Başvuruyu
değerlendiren savcılık, işkence yapıldığına ilişkin yeterli delil ve bulgunun bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik

Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya’nın, gözaltında “işkence gördüğü” gerekçesiyle Savcılığa
yaptığı başvuru üzerine Ardahan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, biri bayan 11 polis memuru hakkında dava

ıs 2004 tarihinde iş yerine gitmek üzere Ardahan Emniyet Müdürlüğü önünden
geçmek isterken, Ergün Karakuş isimli polis memuru kendisini çağırarak Erzurum 1. İcra Ceza Mahkemesi'nde
süren bir davanın tarihini ve nüfus cüzdanı örneğini istedi. Ancak Kaya, daha sonra geleceğini belirterek
müdürlük önünden ayrıldı. Bunun üzerine, polis memuru savcılığa başvurarak kendisine mukavemette
bulunulduğunu iddia etti. Savcılık izniyle evine giden polisler Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin

günü Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş
göremez raporu aldı. Buradan da Savcılığa çıkarılan Kaya tutuklama istemiyle Ardahan Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edildi. Kaya, Savcılıkta verdiği ifadelerde, gözaltında biri bayan 11 polis memurunun,
işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Kaya'nın Savcılıkta verdiği ifadeler doğrultusunda Savcılık, polis
memurları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Kaya, Savcılığa çağırılarak polis memurları

, Ergün Karakuş, Ercan Yaman, Osman Kocabaş, Özer Çelik, Karaman Edis, Şener Emir, Yalçın
Yıldız, Selim Çam, Recep Cesur ve Yunus Ulus'u fotoğraflardan teşhis etti. Savcılık bunun üzerine teşhis edilen
polis memurları hakkında bir iddianame hazırladı. İddianamede şunlar belirtildi: "İfadesi alınmak üzere emniyete
götürülmeden önce hastaneye götürülen müşteki Ferhat'ın polis merkezine dönüşte, girişte sol tarafta bulunan
odadayken üzerindeki eşyaları çıkarmasını istedikleri, bu sırada arka tarafında bulunan
'PKK'lısın vatan hainisin' şeklinde söylendikleri, bir başka polis memurunun ana avrat sövdüğü, bir bayan polis
memurunun 'kes ulan sesini, sen çok konuşuyorsun' diyerek avucunun içi ile suratına vurup geriye doğru

memurların tuttuğu, bir kısmının sırtından çektiği, bir kısmı ise bacaklarına vurduğu,
müştekinin birden kendisini karşıdaki odada yerde bulduğu, yerde iken birkaç polis memurunun üstüne çıkıp
vurdukları, bir başka polis memurunun elinde uzun namlulu silah ile mekanizmayı çektiği, tüfeği havaya
kaldırdıkları sırada çıkan kargaşada müşteki Ferhat'ın bulunduğu odanın camının kırıldığı, bundan sonra
müştekinin ellerinin kelepçelendiği, müşteki Ferhat odada iken birkaç polis memurunun gelip sinkaflı

sövdükleri, daha sonra tekrar hastaneye rapor için götürüldüğü, ayrıca müşteki Ferhat'ın bulunduğu
ilk odadan karşı odaya götürülürken sanık polis memurları tarafından kapı ve duvarlara çarpıldığı, avukat
görüşme odasında yerde yatar vaziyette iken kırılan camların üzerinde bulunan ellerinin bu şekilde kesildiği
iddia olunmuş; Ferhat Kaya'ya kötü muamele yapan sanık polis memurlarının sevk maddelerine göre
yargılanmaları kamu adına talep ve iddia olunur." Kaya'ya işkence yaptığı iddia edilen 11 polis memur
hakkında ise Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCK'nın 245/1-2 ve 145/1-2 maddeleri gereğince dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 4 Haziran günü görüldü. Duruşmaya Ferhat Kaya ve 10 polis memuru katıldı. Bayan
polis memuru Nebile Karaman ise duruşmaya katılmadı. Kaya, daha önce Savcılıkta verdiği ifadelerini
tekrarlayarak polis memurları hakkında davacı oldu. Polis memurları ise iddiaları reddetti. Mahkeme, duruşmaya
katılmayan polis memurunun da dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 3

30 Haziran günü gerçeleşen duruşmada savunmalarını yapan polisler “Bu kişiyi dövmek isteseydik,
11 değil bir polis yeterdi” dedi. Duruşma ertelendi. 27 Eylül günü sonuçlanan davada Mahkeme, sanıkların delil

a karar verdi. (Özgür Gündem-29.09.2004)

İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı hakkında, bir operasyonda “kişilere kötü muamelede
bulunduğu” gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na
başvuran Kemal Şentürk, Cevizli’deki arazisini elinden almak isteyen kişiler tarafından tehdit edildiğini öne
sürdü. Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş bürosu ekipleri, iki grup

nda arazi yüzünden başlayan gerginliğe müdahele etti. Arazinin Milli Emlak’a ait olduğunu belirten polis
yetkilileri, şahısların elinden alınarak Milli Emlak’a teslim edildiğini bildirdi. Polisin arazi anlaşmazlığı
nedeniyle müdahalesi sırasında dayak yediğini öne süren Kemal Şentürk, İlçe Emniyet Müdürü Pınarbaşı
hakkında hem savcılığa, hem de Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Emniyet’te yapılan idari
soruşturmada Pınarbaşı suçsuz bulunurken, ‘kişilere kötü muamelede bulunmak’ suçundan yürüttüğ
soruşturmayı tamamlayan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın 245. maddesi gereği 5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. Yasa gereği en yakın ağır ceza mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın, ‘görevsizlik kararı’ verilerek, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği belirtildi.
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"Cezaevinde onlarla görüşmeye gittiğimde bana Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda işkenceye maruz kaldıklarını
söylediler. Kafalarında darp izleri vardı. Ağızlarına aldıkları darbeler nedeniyle dişleri kırılmıştı. Ellerine şiş
batırılarak içine tuz konulmuştu. Onlara, işlemedikleri bir suçu kabul ettirmek istiyorlardı" dedi. Başvuruyu
değerlendiren savcılık, işkence yapıldığına ilişkin yeterli delil ve bulgunun bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik

Ardahan DEHAP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya’nın, gözaltında “işkence gördüğü” gerekçesiyle Savcılığa
yaptığı başvuru üzerine Ardahan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, biri bayan 11 polis memuru hakkında dava

ıs 2004 tarihinde iş yerine gitmek üzere Ardahan Emniyet Müdürlüğü önünden
geçmek isterken, Ergün Karakuş isimli polis memuru kendisini çağırarak Erzurum 1. İcra Ceza Mahkemesi'nde

ha sonra geleceğini belirterek
müdürlük önünden ayrıldı. Bunun üzerine, polis memuru savcılığa başvurarak kendisine mukavemette
bulunulduğunu iddia etti. Savcılık izniyle evine giden polisler Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin

günü Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, yapılan muayenesinde 3 günlük iş
göremez raporu aldı. Buradan da Savcılığa çıkarılan Kaya tutuklama istemiyle Ardahan Sulh Ceza

bayan 11 polis memurunun,
işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Kaya'nın Savcılıkta verdiği ifadeler doğrultusunda Savcılık, polis
memurları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Kaya, Savcılığa çağırılarak polis memurları

, Ergün Karakuş, Ercan Yaman, Osman Kocabaş, Özer Çelik, Karaman Edis, Şener Emir, Yalçın
Yıldız, Selim Çam, Recep Cesur ve Yunus Ulus'u fotoğraflardan teşhis etti. Savcılık bunun üzerine teşhis edilen

anamede şunlar belirtildi: "İfadesi alınmak üzere emniyete
götürülmeden önce hastaneye götürülen müşteki Ferhat'ın polis merkezine dönüşte, girişte sol tarafta bulunan
odadayken üzerindeki eşyaları çıkarmasını istedikleri, bu sırada arka tarafında bulunan polis memurlarının,
'PKK'lısın vatan hainisin' şeklinde söylendikleri, bir başka polis memurunun ana avrat sövdüğü, bir bayan polis
memurunun 'kes ulan sesini, sen çok konuşuyorsun' diyerek avucunun içi ile suratına vurup geriye doğru

memurların tuttuğu, bir kısmının sırtından çektiği, bir kısmı ise bacaklarına vurduğu,
müştekinin birden kendisini karşıdaki odada yerde bulduğu, yerde iken birkaç polis memurunun üstüne çıkıp

ile mekanizmayı çektiği, tüfeği havaya
kaldırdıkları sırada çıkan kargaşada müşteki Ferhat'ın bulunduğu odanın camının kırıldığı, bundan sonra
müştekinin ellerinin kelepçelendiği, müşteki Ferhat odada iken birkaç polis memurunun gelip sinkaflı

sövdükleri, daha sonra tekrar hastaneye rapor için götürüldüğü, ayrıca müşteki Ferhat'ın bulunduğu
ilk odadan karşı odaya götürülürken sanık polis memurları tarafından kapı ve duvarlara çarpıldığı, avukat

n camların üzerinde bulunan ellerinin bu şekilde kesildiği
iddia olunmuş; Ferhat Kaya'ya kötü muamele yapan sanık polis memurlarının sevk maddelerine göre
yargılanmaları kamu adına talep ve iddia olunur." Kaya'ya işkence yaptığı iddia edilen 11 polis memuru

2 maddeleri gereğince dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 4 Haziran günü görüldü. Duruşmaya Ferhat Kaya ve 10 polis memuru katıldı. Bayan

ılmadı. Kaya, daha önce Savcılıkta verdiği ifadelerini
tekrarlayarak polis memurları hakkında davacı oldu. Polis memurları ise iddiaları reddetti. Mahkeme, duruşmaya
katılmayan polis memurunun da dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 30 Haziran'a

30 Haziran günü gerçeleşen duruşmada savunmalarını yapan polisler “Bu kişiyi dövmek isteseydik,
27 Eylül günü sonuçlanan davada Mahkeme, sanıkların delil

İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı hakkında, bir operasyonda “kişilere kötü muamelede
Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na

başvuran Kemal Şentürk, Cevizli’deki arazisini elinden almak isteyen kişiler tarafından tehdit edildiğini öne
sürdü. Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş bürosu ekipleri, iki grup

nda arazi yüzünden başlayan gerginliğe müdahele etti. Arazinin Milli Emlak’a ait olduğunu belirten polis
yetkilileri, şahısların elinden alınarak Milli Emlak’a teslim edildiğini bildirdi. Polisin arazi anlaşmazlığı

ğini öne süren Kemal Şentürk, İlçe Emniyet Müdürü Pınarbaşı
hakkında hem savcılığa, hem de Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Emniyet’te yapılan idari
soruşturmada Pınarbaşı suçsuz bulunurken, ‘kişilere kötü muamelede bulunmak’ suçundan yürüttüğü
soruşturmayı tamamlayan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın 245. maddesi gereği 5 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. Yasa gereği en yakın ağır ceza mahkemesi olan Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan

tal Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği belirtildi.
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17 köylü
Burdur'un Bucak ilçesinde 13 Haziran 2000 tarihinde 17 köylüye işkence yaptıkları iddiasıyla Aziz Turan
(Abdulkadir Aygan) ile Bucak Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarmalar hakkında a
JİTEM itirafçısı Abdülkadır Aygan'ın Ülkede Özgür Gündem gazetesinde yer alan itirafları delil olarak
gösterildi. 13 Mayıs günü Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 yıldır süren davanın tutuksuz
sanıklarından Hikmet Batur, Sedat Şükrü Anapara ve sanık avukatı Koray Keleş ile müdahil avukat Tahir Yıldız,
Salih Duran, müdahil avukatları Adnan Can, Ali Sarı Aydın ve Süleyman Çetin Tulu hazır bulundu. Mahkeme
Başkanı Lokman Çoban, sanık Aziz Turan ile ilgili Gaziantep Nizip Asliye C
cevap verilmediğini ve sanığın adres tespiti için yazılan müzekkereye verilen cevapta belirtilen adreste
oturmadığının tespit edildiğini söyledi. Duruşmada söz alan Süleyman Çetin Tulu, Aziz Turan'la (Abdülkadir
Aygan) ilgili Ülkede Özgür Gündem gazetesinde çıkan haberleri delil olarak mahkemeye sundu. Turan'ın birçok
işkence olayına karıştığını belirten Av. Tulu, sanığın köylülere işkence yaptığını, sözkonusu haberlerde de itiraf
ettiğini belirtti. Av. Tulu, Turan'ın Avru
edilmesini talep etti. Müdahil avukatının, sanığın tevki edilmesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme heyeti,
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. 30
sonunda, Bucak Jandarma Karakol Amiri Hikmet Matur “müdahillere yönelik suçunu söyletmek ve suç
delillerini ortaya çıkarmak amacıyla gözaltındaki sanıklara insanlık onuru ile bağdaşmayacak kötü muameleler
yapmak suçu”ndan TCK 243 maddesi gereği 2 yıl ağır hapis, mağdur Ali Macit'i nezarette usulsüz biçimde 1
gün fazla tutmakla “hürriyeti tahdit suçu”ndan 3 yıl hapis, “gözaltındaki şahısları vekilleriyle görüştürmemek
suçu”ndan 1 yılı hapis olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve 2 yı
cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Sedat Şükrü Anafarta ve Mustafa Turkuz TCK 243 maddesi gereği 2'şer yıl ağır
hapisle cezalandırılırken, Yusuf Hökelekoğlu öldüğü için davası düştü. Sanık Aziz Turan (Ab
bulunamadığından dosyası tefrik edilirken, Şeref Göztepe, Ali Ulvi Çelik, Erkan İzüngör ve Süleyman Alagöz
beraat etti. Mazlum-Der tarafından olaya ilişkin hazırlanan raporda da mağdurların maruz kaldığı işkence
yöntemlerine yer verildi: “Tüm şahıslar kaba dayak ve küfür ile taciz edilmiştir. Beş gün boyunca ekmek ve su
verilmediğini hepsi beyan etmektedir. Gözetim sırasında gözleri hep bağlı tutulmuş, birbirleri aleyhine ifade
vermeye zorlanmışlardır. Vücudun baş ve cinsel organından cereya
soyularak su içinde yalınayak bekletme/hepsi/. Tazyikli su sıkma suretiyle üşüme ve titremelerine sebep
olma/hepsi. Makata cop sokulması suretiyle cinsel taciz/4 kişi iddia etmiştir. Bir kişinin iki dişi kırılmı
kişinin burnu kırılmıştır. Bir kişi 7 kez başına poşet geçirilerek boğulması teşebbüsünde bulunulmuş 7 saat
baygın kalmıştır. Mağdurlardan Salih Duran Bucak Jandarma Karakolunda gözlerinin bağlandığı bağın özel
yapım olduğunu ve terzi tarafından dikilmiş olduğunu söylemektedir. Hatta kendisi dayak sırasında bağı çözmek
istemiş iki gözbağını üst üste bağlamışlardır. 17 sanığın gözlem altına alındığı düşünülürse bu karakolda bir çok
göz bağı bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Tahir Yıldız'ın anlatımı
ve elektirik aksamı bulunan bir tas, kafasına geçirilmiş 'karın güneşin altında eridiği gibi kafamdan ve
vücudumdan ter boşanmaya başladı' şeklinde ifade ettiği bir alete maruz kalmıştır”. (01.07.2004
(Evrensel- 02.07.2004) (Ülkede Özgür Gündem

DÜÖ-DER üyesi 7 öğrenci
22 Nisan günü Siirt kent girişinde polisin cop ve kalaslı müdahalesine maruz kalmaları sonrası yaralanan DÜÖ
DER üyesi 7 öğrencinin, Siirt İl Emniyet Müdürü
hakkında Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu sonuçsuz kaldı. İşkence ve kötü muamelede
bulundukları öne sürülen 10 polis hakkında soruşturma başlatılmasına Vali Nuri Okutan izin ver
Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun'un 2. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Fıkraya göre, 'TCK'nın 243. ve 245.
maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'un 154. maddesin
koğuşturmalarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. Bu düzenlemeye göre, açılacak işkence ve kötü muamele
soruşturmaları, '4483 Sayılı Kanun'a tabi değildir. Cumhuriyet savcıları, işkence iddialarını soruştururken
ve kaymakamlardan izin istemek zorunda değildir. Ancak bu kanunun çıkmasından 15 ay sonra Siirt Valiliği
vermiş olduğu bu kararla, bu yasa değişikliğini tanımadığını ve bilmediğini ortaya koymuştur. Emniyet
mensupları hakkında soruşturma izni verilm
çerçevesinde çıkarılan 6. Uyum paketiyle 4483 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle elinden alınmıştır” dedi.
Öğrencilerin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu üzerine Emniyet Müdürü H. Mu
da bulunduğu 10 polis hakkında soruşturma açılmasının Valilik tarafından engellenmesinin ardından mahkemeye
yapılan itiraz da reddedildi. Öğrenciler adına İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Batman Ağır Ceza
Mahkemesi'nde karara itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Siirt Valiliği'nin verdiği kararın doğru
olduğunu savundu. Valilik'ten izin şartı olmaksızın yargı yolunun açılamayacağını belirten mahkeme, yapılan
itirazı reddetti. (16.09.2004-DIHA)
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Burdur'un Bucak ilçesinde 13 Haziran 2000 tarihinde 17 köylüye işkence yaptıkları iddiasıyla Aziz Turan
(Abdulkadir Aygan) ile Bucak Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarmalar hakkında a
JİTEM itirafçısı Abdülkadır Aygan'ın Ülkede Özgür Gündem gazetesinde yer alan itirafları delil olarak
gösterildi. 13 Mayıs günü Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 yıldır süren davanın tutuksuz

t Şükrü Anapara ve sanık avukatı Koray Keleş ile müdahil avukat Tahir Yıldız,
Salih Duran, müdahil avukatları Adnan Can, Ali Sarı Aydın ve Süleyman Çetin Tulu hazır bulundu. Mahkeme
Başkanı Lokman Çoban, sanık Aziz Turan ile ilgili Gaziantep Nizip Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimata
cevap verilmediğini ve sanığın adres tespiti için yazılan müzekkereye verilen cevapta belirtilen adreste
oturmadığının tespit edildiğini söyledi. Duruşmada söz alan Süleyman Çetin Tulu, Aziz Turan'la (Abdülkadir

gili Ülkede Özgür Gündem gazetesinde çıkan haberleri delil olarak mahkemeye sundu. Turan'ın birçok
işkence olayına karıştığını belirten Av. Tulu, sanığın köylülere işkence yaptığını, sözkonusu haberlerde de itiraf
ettiğini belirtti. Av. Tulu, Turan'ın Avrupa'da olmasının davayı uzatacağı gerekçesiyle sanığın davadan tevki
edilmesini talep etti. Müdahil avukatının, sanığın tevki edilmesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme heyeti,
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. 30 Haziran günü sonuçlanan dava
sonunda, Bucak Jandarma Karakol Amiri Hikmet Matur “müdahillere yönelik suçunu söyletmek ve suç
delillerini ortaya çıkarmak amacıyla gözaltındaki sanıklara insanlık onuru ile bağdaşmayacak kötü muameleler

243 maddesi gereği 2 yıl ağır hapis, mağdur Ali Macit'i nezarette usulsüz biçimde 1
gün fazla tutmakla “hürriyeti tahdit suçu”ndan 3 yıl hapis, “gözaltındaki şahısları vekilleriyle görüştürmemek
suçu”ndan 1 yılı hapis olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve 2 yıl ağır hapis cezası olmak üzere toplam altı yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Sedat Şükrü Anafarta ve Mustafa Turkuz TCK 243 maddesi gereği 2'şer yıl ağır
hapisle cezalandırılırken, Yusuf Hökelekoğlu öldüğü için davası düştü. Sanık Aziz Turan (Ab
bulunamadığından dosyası tefrik edilirken, Şeref Göztepe, Ali Ulvi Çelik, Erkan İzüngör ve Süleyman Alagöz

Der tarafından olaya ilişkin hazırlanan raporda da mağdurların maruz kaldığı işkence
üm şahıslar kaba dayak ve küfür ile taciz edilmiştir. Beş gün boyunca ekmek ve su

verilmediğini hepsi beyan etmektedir. Gözetim sırasında gözleri hep bağlı tutulmuş, birbirleri aleyhine ifade
vermeye zorlanmışlardır. Vücudun baş ve cinsel organından cereyan verme şeklinde/iki kişi hariç. Çırılçıplak
soyularak su içinde yalınayak bekletme/hepsi/. Tazyikli su sıkma suretiyle üşüme ve titremelerine sebep
olma/hepsi. Makata cop sokulması suretiyle cinsel taciz/4 kişi iddia etmiştir. Bir kişinin iki dişi kırılmı
kişinin burnu kırılmıştır. Bir kişi 7 kez başına poşet geçirilerek boğulması teşebbüsünde bulunulmuş 7 saat
baygın kalmıştır. Mağdurlardan Salih Duran Bucak Jandarma Karakolunda gözlerinin bağlandığı bağın özel

dikilmiş olduğunu söylemektedir. Hatta kendisi dayak sırasında bağı çözmek
istemiş iki gözbağını üst üste bağlamışlardır. 17 sanığın gözlem altına alındığı düşünülürse bu karakolda bir çok
göz bağı bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Tahir Yıldız'ın anlatımına göre; kafasına sac yapımı ama içinde cam
ve elektirik aksamı bulunan bir tas, kafasına geçirilmiş 'karın güneşin altında eridiği gibi kafamdan ve
vücudumdan ter boşanmaya başladı' şeklinde ifade ettiği bir alete maruz kalmıştır”. (01.07.2004

02.07.2004) (Ülkede Özgür Gündem-04.07.2004) (Yeni Şafak-07.07.2004)

22 Nisan günü Siirt kent girişinde polisin cop ve kalaslı müdahalesine maruz kalmaları sonrası yaralanan DÜÖ
DER üyesi 7 öğrencinin, Siirt İl Emniyet Müdürü H. Murat Karcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 polis
hakkında Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu sonuçsuz kaldı. İşkence ve kötü muamelede
bulundukları öne sürülen 10 polis hakkında soruşturma başlatılmasına Vali Nuri Okutan izin ver
Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun'un 2. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Fıkraya göre, 'TCK'nın 243. ve 245.
maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'un 154. maddesinin 4. fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve
koğuşturmalarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. Bu düzenlemeye göre, açılacak işkence ve kötü muamele
soruşturmaları, '4483 Sayılı Kanun'a tabi değildir. Cumhuriyet savcıları, işkence iddialarını soruştururken
ve kaymakamlardan izin istemek zorunda değildir. Ancak bu kanunun çıkmasından 15 ay sonra Siirt Valiliği
vermiş olduğu bu kararla, bu yasa değişikliğini tanımadığını ve bilmediğini ortaya koymuştur. Emniyet
mensupları hakkında soruşturma izni verilmemesine' karar verdi. Oysa valilerin bu yetkileri AB uyum
çerçevesinde çıkarılan 6. Uyum paketiyle 4483 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle elinden alınmıştır” dedi.
Öğrencilerin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu üzerine Emniyet Müdürü H. Mu
da bulunduğu 10 polis hakkında soruşturma açılmasının Valilik tarafından engellenmesinin ardından mahkemeye
yapılan itiraz da reddedildi. Öğrenciler adına İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Batman Ağır Ceza

az etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Siirt Valiliği'nin verdiği kararın doğru
olduğunu savundu. Valilik'ten izin şartı olmaksızın yargı yolunun açılamayacağını belirten mahkeme, yapılan
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Burdur'un Bucak ilçesinde 13 Haziran 2000 tarihinde 17 köylüye işkence yaptıkları iddiasıyla Aziz Turan
(Abdulkadir Aygan) ile Bucak Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarmalar hakkında açılan davada,
JİTEM itirafçısı Abdülkadır Aygan'ın Ülkede Özgür Gündem gazetesinde yer alan itirafları delil olarak
gösterildi. 13 Mayıs günü Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 yıldır süren davanın tutuksuz

t Şükrü Anapara ve sanık avukatı Koray Keleş ile müdahil avukat Tahir Yıldız,
Salih Duran, müdahil avukatları Adnan Can, Ali Sarı Aydın ve Süleyman Çetin Tulu hazır bulundu. Mahkeme

eza Mahkemesi'ne yazılan talimata
cevap verilmediğini ve sanığın adres tespiti için yazılan müzekkereye verilen cevapta belirtilen adreste
oturmadığının tespit edildiğini söyledi. Duruşmada söz alan Süleyman Çetin Tulu, Aziz Turan'la (Abdülkadir

gili Ülkede Özgür Gündem gazetesinde çıkan haberleri delil olarak mahkemeye sundu. Turan'ın birçok
işkence olayına karıştığını belirten Av. Tulu, sanığın köylülere işkence yaptığını, sözkonusu haberlerde de itiraf

pa'da olmasının davayı uzatacağı gerekçesiyle sanığın davadan tevki
edilmesini talep etti. Müdahil avukatının, sanığın tevki edilmesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme heyeti,

Haziran günü sonuçlanan dava
sonunda, Bucak Jandarma Karakol Amiri Hikmet Matur “müdahillere yönelik suçunu söyletmek ve suç
delillerini ortaya çıkarmak amacıyla gözaltındaki sanıklara insanlık onuru ile bağdaşmayacak kötü muameleler

243 maddesi gereği 2 yıl ağır hapis, mağdur Ali Macit'i nezarette usulsüz biçimde 1
gün fazla tutmakla “hürriyeti tahdit suçu”ndan 3 yıl hapis, “gözaltındaki şahısları vekilleriyle görüştürmemek

l ağır hapis cezası olmak üzere toplam altı yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Sedat Şükrü Anafarta ve Mustafa Turkuz TCK 243 maddesi gereği 2'şer yıl ağır
hapisle cezalandırılırken, Yusuf Hökelekoğlu öldüğü için davası düştü. Sanık Aziz Turan (Abdulkadir Aygan)
bulunamadığından dosyası tefrik edilirken, Şeref Göztepe, Ali Ulvi Çelik, Erkan İzüngör ve Süleyman Alagöz

Der tarafından olaya ilişkin hazırlanan raporda da mağdurların maruz kaldığı işkence
üm şahıslar kaba dayak ve küfür ile taciz edilmiştir. Beş gün boyunca ekmek ve su

verilmediğini hepsi beyan etmektedir. Gözetim sırasında gözleri hep bağlı tutulmuş, birbirleri aleyhine ifade
n verme şeklinde/iki kişi hariç. Çırılçıplak

soyularak su içinde yalınayak bekletme/hepsi/. Tazyikli su sıkma suretiyle üşüme ve titremelerine sebep
olma/hepsi. Makata cop sokulması suretiyle cinsel taciz/4 kişi iddia etmiştir. Bir kişinin iki dişi kırılmıştır. Bir
kişinin burnu kırılmıştır. Bir kişi 7 kez başına poşet geçirilerek boğulması teşebbüsünde bulunulmuş 7 saat
baygın kalmıştır. Mağdurlardan Salih Duran Bucak Jandarma Karakolunda gözlerinin bağlandığı bağın özel

dikilmiş olduğunu söylemektedir. Hatta kendisi dayak sırasında bağı çözmek
istemiş iki gözbağını üst üste bağlamışlardır. 17 sanığın gözlem altına alındığı düşünülürse bu karakolda bir çok

na göre; kafasına sac yapımı ama içinde cam
ve elektirik aksamı bulunan bir tas, kafasına geçirilmiş 'karın güneşin altında eridiği gibi kafamdan ve
vücudumdan ter boşanmaya başladı' şeklinde ifade ettiği bir alete maruz kalmıştır”. (01.07.2004-DİHA)

22 Nisan günü Siirt kent girişinde polisin cop ve kalaslı müdahalesine maruz kalmaları sonrası yaralanan DÜÖ-
H. Murat Karcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 polis

hakkında Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu sonuçsuz kaldı. İşkence ve kötü muamelede
bulundukları öne sürülen 10 polis hakkında soruşturma başlatılmasına Vali Nuri Okutan izin vermedi. İHD
Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun'un 2. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Fıkraya göre, 'TCK'nın 243. ve 245.

in 4. fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve
koğuşturmalarda bu kanun hükümleri uygulanmaz. Bu düzenlemeye göre, açılacak işkence ve kötü muamele
soruşturmaları, '4483 Sayılı Kanun'a tabi değildir. Cumhuriyet savcıları, işkence iddialarını soruştururken, vali
ve kaymakamlardan izin istemek zorunda değildir. Ancak bu kanunun çıkmasından 15 ay sonra Siirt Valiliği
vermiş olduğu bu kararla, bu yasa değişikliğini tanımadığını ve bilmediğini ortaya koymuştur. Emniyet

emesine' karar verdi. Oysa valilerin bu yetkileri AB uyum
çerçevesinde çıkarılan 6. Uyum paketiyle 4483 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle elinden alınmıştır” dedi.
Öğrencilerin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu üzerine Emniyet Müdürü H. Murat Karcıoğlu'nun
da bulunduğu 10 polis hakkında soruşturma açılmasının Valilik tarafından engellenmesinin ardından mahkemeye
yapılan itiraz da reddedildi. Öğrenciler adına İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Batman Ağır Ceza

az etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Siirt Valiliği'nin verdiği kararın doğru
olduğunu savundu. Valilik'ten izin şartı olmaksızın yargı yolunun açılamayacağını belirten mahkeme, yapılan
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Elif Kırtekin
Dr. Elif Kırtekin’in, İstanbul DGM’de adli tıp uzmanı olarak görev yaparken, 27 Haziran 2000 tarihinde
muayene ettiği 3 kişiden birinde işkence bulguları olduğu şeklinde hazırladığı raporu değiştirmesi için kendisini
tehdit eden sanık polis memurları Mücahit Aydaş, Ragıp
memura, vazifesinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 12 Mart 2001 yılında açtığı davaya 4 Haziran günü devam
edildi. Sanık polisler duruşmaya, yargılamayı yapan hakimin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’n
duyurusunda bulunması sonrası getirilebilirken, Dr. Kırtekin duruşmada, sanık polis memurlarını teşhis etti.
Kırtekin, olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, polislerin yapmak istediklerinin hakaret davasına
indirgenemeyecek ölçüde ağır bir suç olduğunu belirtti. Duruşma hakiminin sanıklara doktorun odasına neden
girdiğini sorması üzerine, sanık polislerden biri “Mağdur olduk, o nedenle girdik” dedi. Hakim ise, “Bir polis
olarak ne mağduriyetinden bahsediyorsunuz” dedi. Duruşma, savcın
gününe ertelendi. Kırtekin’in hazırladığı ve işkence izlerinin detaylı bir şekilde belirtildiği rapor ile ilgili olarak
ise hiçbir soruşturma başlatılmadı.

Gökhan Biçer
9 Şubat 2002'de, Devran Ak isimli arkadaşıyl
alınan Gökhan Biçer’e (21), Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde sorgulandığı 2 gün boyunca
işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reş
etti. Çıkarıldığı DGM savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve Bağlar 3 No'lu Sağlık
Ocağı ve Adli Tıp Kurumu'nda muayene olan Biçer'e, işkence gördüğüne dair rapor verildi. Devlet Hastanesi
raporunda, Biçer'in alt dudağında, boynunun sağ kısmında ve kulağının altında kızarıklık ve sıyrıklar olduğu, sol
dizinde sıyrık, sağ omuzunda yaygın kızarıklıklar ve sıyrık olduğuna dikkat çekildi. Serbest kaldıktan 2 gün
sonra Adli Tıp Kurumu'nda da muayene olan Biçer'e aynı
işkenceden sorumlu tuttuğu polisler aleyhine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Başvuru üzerine 6 Eylül 2002'de hazırlık soruşturması başlatan savcılık, Biçer'in gözaltına alındığı
Şubesi'nde görevli olan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reşat Gürbüz hakkında soruşturma
açılması için dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı'dan izin istedi. Ancak Serhatlı, bu talebi 27 Ekim
2002'de geri çevirdi. Vali Serhatlı'nın kararına Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz eden Savcı Mithat Özcan, 21
Mayıs 2003'te yargılama izni aldı ve iki polis hakkında dava açtı. Savcı Özcan, 23 Haziran 2003'te hazırladığı
iddianamede şunları kaydetti. "Sanık polisler görev yaptıkları sırada
grubun içinde olabileceği düşüncesiyle Biçer'i gözetime almadan 'Oğlum Gökhan sen öldün' diye tehdit etmişler
ve boğazını sıkarak araç içine alıp tekme tokat dövdükleri anlaşılmıştır. Biçer'i götürdükleri şubenin
merdivenlerini çıkarken başını duvara çarpmışlar. Arkadaşlarının işkence bağırtılarını dinlettirip, soğuk tazyikli
su sıkmışlar. Testislerine tekme vurup çırılçıplak hücre kapısına asarak soruşturmayla ilgili beyan almak
amacıyla işkence edip, zalimane ve onu
Savcı Özcan, sanıkların TCK'nın 243. maddesi gereceğince ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 3 Kasım 2003'te yargılanmaya başlayan iki polis mem
reddetti. 16 Haziran günü görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, iddianamedeki
"Biçer'e işkence yaptıklarının inceleme sonucunda anlaşıldığı" yönündeki tespitine rağmen, kötü muamelede
bulunulduğuna dair müştekinin iddiasından başka delil elde edilmediğini iddia ederek, sanıkların suçsuz
olduğunu ve beraat etmelerini istedi. 16 Haziran günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların
üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair "mahkumiyetlerine
sererek, beraat kararı verdi.

Serhan Aksin, Mehmet Başaran ve Bülent Özcan
Mardin'in Derik ilçesi'nde 23 Kasım 2003 tarihinde “yasadışı örgüt mensubu olmak” ve “örgüt adına silahlı
eylemde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Serhan Aksin, Mehmet Başaran ve Bülent Özcan’a işkence
yaptıkları gerekçesiyle 11 polis hakkında başlatılan soruşturma, “takipsizlikle” sonuçlandı. İHD Mardin şubesine
başvuran 3 kişi, gözaltı süresi boyunca elektrik şoku
maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi. Bülent Özcan, kendisine verilen elektrik şokundan sonra su içirildiğini beyan
ederken, Serhan Aksin'in de işkence sonucu burnunun kırıldığı tespit edildi. 3 kiş
Derik Devlet Hastanesi'nde kendilerine rapor verilmediğini, çıkarıldıkları savcılıkta ifade vermeden avukatlarıyla
görüşme isteklerinin de Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan tarafından "Burası Derik Cumhuriyeti,
avukat falan yok" diye geri çevrildiğini ifade etmişti. Yapılan başvurular üzerine İHD Mardin Şubesi devreye
girerek avukatlar aracılığıyla, görevli polisler hakkında Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulundu. Avukatlar suç duyurusunda gözaltına al
Adli Tıp Kurumu'na ivedi olarak sevk edilmesi talebinde bulundu. Talebin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından
Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişiden Serhan Aksin, 15 günlük 'iş göremez
kişinin ise aradan uzun zaman geçtiği için vücutlarındaki işkence izleri kayboldu. Daha sonra Adli Tıp
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in’in, İstanbul DGM’de adli tıp uzmanı olarak görev yaparken, 27 Haziran 2000 tarihinde
muayene ettiği 3 kişiden birinde işkence bulguları olduğu şeklinde hazırladığı raporu değiştirmesi için kendisini
tehdit eden sanık polis memurları Mücahit Aydaş, Ragıp Keven ve Levent Binici hakkında, “Resmi sıfata ve
memura, vazifesinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 12 Mart 2001 yılında açtığı davaya 4 Haziran günü devam
edildi. Sanık polisler duruşmaya, yargılamayı yapan hakimin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’n
duyurusunda bulunması sonrası getirilebilirken, Dr. Kırtekin duruşmada, sanık polis memurlarını teşhis etti.
Kırtekin, olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, polislerin yapmak istediklerinin hakaret davasına

ır bir suç olduğunu belirtti. Duruşma hakiminin sanıklara doktorun odasına neden
girdiğini sorması üzerine, sanık polislerden biri “Mağdur olduk, o nedenle girdik” dedi. Hakim ise, “Bir polis
olarak ne mağduriyetinden bahsediyorsunuz” dedi. Duruşma, savcının mütaalasını hazırlaması için 27 Eylül
gününe ertelendi. Kırtekin’in hazırladığı ve işkence izlerinin detaylı bir şekilde belirtildiği rapor ile ilgili olarak

9 Şubat 2002'de, Devran Ak isimli arkadaşıyla birlikte, "PKK lehine slogan attıkları" gerekçesiyle gözaltına
alınan Gökhan Biçer’e (21), Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde sorgulandığı 2 gün boyunca
işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reş
etti. Çıkarıldığı DGM savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve Bağlar 3 No'lu Sağlık
Ocağı ve Adli Tıp Kurumu'nda muayene olan Biçer'e, işkence gördüğüne dair rapor verildi. Devlet Hastanesi

lt dudağında, boynunun sağ kısmında ve kulağının altında kızarıklık ve sıyrıklar olduğu, sol
dizinde sıyrık, sağ omuzunda yaygın kızarıklıklar ve sıyrık olduğuna dikkat çekildi. Serbest kaldıktan 2 gün
sonra Adli Tıp Kurumu'nda da muayene olan Biçer'e aynı yönde rapor verildi. Biçer, rapor aldıktan sonra
işkenceden sorumlu tuttuğu polisler aleyhine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Başvuru üzerine 6 Eylül 2002'de hazırlık soruşturması başlatan savcılık, Biçer'in gözaltına alındığı
Şubesi'nde görevli olan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reşat Gürbüz hakkında soruşturma
açılması için dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı'dan izin istedi. Ancak Serhatlı, bu talebi 27 Ekim

ı'nın kararına Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz eden Savcı Mithat Özcan, 21
Mayıs 2003'te yargılama izni aldı ve iki polis hakkında dava açtı. Savcı Özcan, 23 Haziran 2003'te hazırladığı
iddianamede şunları kaydetti. "Sanık polisler görev yaptıkları sırada, PKK lehine slogan atıp, yürüyüş yapan
grubun içinde olabileceği düşüncesiyle Biçer'i gözetime almadan 'Oğlum Gökhan sen öldün' diye tehdit etmişler
ve boğazını sıkarak araç içine alıp tekme tokat dövdükleri anlaşılmıştır. Biçer'i götürdükleri şubenin

divenlerini çıkarken başını duvara çarpmışlar. Arkadaşlarının işkence bağırtılarını dinlettirip, soğuk tazyikli
su sıkmışlar. Testislerine tekme vurup çırılçıplak hücre kapısına asarak soruşturmayla ilgili beyan almak
amacıyla işkence edip, zalimane ve onur kırıcı davranışlarda bulundukları tüm evrak içeriğinden anlaşılmıştır"
Savcı Özcan, sanıkların TCK'nın 243. maddesi gereceğince ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 3 Kasım 2003'te yargılanmaya başlayan iki polis memuru, duruşmalarda suçlamaları
reddetti. 16 Haziran günü görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, iddianamedeki
"Biçer'e işkence yaptıklarının inceleme sonucunda anlaşıldığı" yönündeki tespitine rağmen, kötü muamelede

dair müştekinin iddiasından başka delil elde edilmediğini iddia ederek, sanıkların suçsuz
olduğunu ve beraat etmelerini istedi. 16 Haziran günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların
üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair "mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğini" ileri

Serhan Aksin, Mehmet Başaran ve Bülent Özcan
Mardin'in Derik ilçesi'nde 23 Kasım 2003 tarihinde “yasadışı örgüt mensubu olmak” ve “örgüt adına silahlı

mak" suçlamasıyla gözaltına alınan Serhan Aksin, Mehmet Başaran ve Bülent Özcan’a işkence
yaptıkları gerekçesiyle 11 polis hakkında başlatılan soruşturma, “takipsizlikle” sonuçlandı. İHD Mardin şubesine
başvuran 3 kişi, gözaltı süresi boyunca elektrik şoku, haya sıkma, kaba dayak, askıda bekletme gibi işkencelere
maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi. Bülent Özcan, kendisine verilen elektrik şokundan sonra su içirildiğini beyan
ederken, Serhan Aksin'in de işkence sonucu burnunun kırıldığı tespit edildi. 3 kişi, gözaltı sonrası götürüldükleri
Derik Devlet Hastanesi'nde kendilerine rapor verilmediğini, çıkarıldıkları savcılıkta ifade vermeden avukatlarıyla
görüşme isteklerinin de Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan tarafından "Burası Derik Cumhuriyeti,

t falan yok" diye geri çevrildiğini ifade etmişti. Yapılan başvurular üzerine İHD Mardin Şubesi devreye
girerek avukatlar aracılığıyla, görevli polisler hakkında Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulundu. Avukatlar suç duyurusunda gözaltına alınan mağdurlara işkence yapıldığının tespiti için de Diyarbakır
Adli Tıp Kurumu'na ivedi olarak sevk edilmesi talebinde bulundu. Talebin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından
Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişiden Serhan Aksin, 15 günlük 'iş göremez
kişinin ise aradan uzun zaman geçtiği için vücutlarındaki işkence izleri kayboldu. Daha sonra Adli Tıp
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in’in, İstanbul DGM’de adli tıp uzmanı olarak görev yaparken, 27 Haziran 2000 tarihinde
muayene ettiği 3 kişiden birinde işkence bulguları olduğu şeklinde hazırladığı raporu değiştirmesi için kendisini

Keven ve Levent Binici hakkında, “Resmi sıfata ve
memura, vazifesinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 12 Mart 2001 yılında açtığı davaya 4 Haziran günü devam
edildi. Sanık polisler duruşmaya, yargılamayı yapan hakimin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulunması sonrası getirilebilirken, Dr. Kırtekin duruşmada, sanık polis memurlarını teşhis etti.
Kırtekin, olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, polislerin yapmak istediklerinin hakaret davasına

ır bir suç olduğunu belirtti. Duruşma hakiminin sanıklara doktorun odasına neden
girdiğini sorması üzerine, sanık polislerden biri “Mağdur olduk, o nedenle girdik” dedi. Hakim ise, “Bir polis

ın mütaalasını hazırlaması için 27 Eylül
gününe ertelendi. Kırtekin’in hazırladığı ve işkence izlerinin detaylı bir şekilde belirtildiği rapor ile ilgili olarak

a birlikte, "PKK lehine slogan attıkları" gerekçesiyle gözaltına
alınan Gökhan Biçer’e (21), Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde sorgulandığı 2 gün boyunca
işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reşat Gürbüz beraat
etti. Çıkarıldığı DGM savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve Bağlar 3 No'lu Sağlık
Ocağı ve Adli Tıp Kurumu'nda muayene olan Biçer'e, işkence gördüğüne dair rapor verildi. Devlet Hastanesi

lt dudağında, boynunun sağ kısmında ve kulağının altında kızarıklık ve sıyrıklar olduğu, sol
dizinde sıyrık, sağ omuzunda yaygın kızarıklıklar ve sıyrık olduğuna dikkat çekildi. Serbest kaldıktan 2 gün

yönde rapor verildi. Biçer, rapor aldıktan sonra
işkenceden sorumlu tuttuğu polisler aleyhine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Başvuru üzerine 6 Eylül 2002'de hazırlık soruşturması başlatan savcılık, Biçer'in gözaltına alındığı tarihte TEM
Şubesi'nde görevli olan Başkomiser İsmail İçen ile polis memuru Fatih Reşat Gürbüz hakkında soruşturma
açılması için dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı'dan izin istedi. Ancak Serhatlı, bu talebi 27 Ekim

ı'nın kararına Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz eden Savcı Mithat Özcan, 21
Mayıs 2003'te yargılama izni aldı ve iki polis hakkında dava açtı. Savcı Özcan, 23 Haziran 2003'te hazırladığı

, PKK lehine slogan atıp, yürüyüş yapan
grubun içinde olabileceği düşüncesiyle Biçer'i gözetime almadan 'Oğlum Gökhan sen öldün' diye tehdit etmişler
ve boğazını sıkarak araç içine alıp tekme tokat dövdükleri anlaşılmıştır. Biçer'i götürdükleri şubenin

divenlerini çıkarken başını duvara çarpmışlar. Arkadaşlarının işkence bağırtılarını dinlettirip, soğuk tazyikli
su sıkmışlar. Testislerine tekme vurup çırılçıplak hücre kapısına asarak soruşturmayla ilgili beyan almak

r kırıcı davranışlarda bulundukları tüm evrak içeriğinden anlaşılmıştır"
Savcı Özcan, sanıkların TCK'nın 243. maddesi gereceğince ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır 3. Ağır

uru, duruşmalarda suçlamaları
reddetti. 16 Haziran günü görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, iddianamedeki
"Biçer'e işkence yaptıklarının inceleme sonucunda anlaşıldığı" yönündeki tespitine rağmen, kötü muamelede

dair müştekinin iddiasından başka delil elde edilmediğini iddia ederek, sanıkların suçsuz
olduğunu ve beraat etmelerini istedi. 16 Haziran günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların

yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğini" ileri

Mardin'in Derik ilçesi'nde 23 Kasım 2003 tarihinde “yasadışı örgüt mensubu olmak” ve “örgüt adına silahlı
mak" suçlamasıyla gözaltına alınan Serhan Aksin, Mehmet Başaran ve Bülent Özcan’a işkence

yaptıkları gerekçesiyle 11 polis hakkında başlatılan soruşturma, “takipsizlikle” sonuçlandı. İHD Mardin şubesine
, haya sıkma, kaba dayak, askıda bekletme gibi işkencelere

maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi. Bülent Özcan, kendisine verilen elektrik şokundan sonra su içirildiğini beyan
i, gözaltı sonrası götürüldükleri

Derik Devlet Hastanesi'nde kendilerine rapor verilmediğini, çıkarıldıkları savcılıkta ifade vermeden avukatlarıyla
görüşme isteklerinin de Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan tarafından "Burası Derik Cumhuriyeti,

t falan yok" diye geri çevrildiğini ifade etmişti. Yapılan başvurular üzerine İHD Mardin Şubesi devreye
girerek avukatlar aracılığıyla, görevli polisler hakkında Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda

ınan mağdurlara işkence yapıldığının tespiti için de Diyarbakır
Adli Tıp Kurumu'na ivedi olarak sevk edilmesi talebinde bulundu. Talebin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından
Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişiden Serhan Aksin, 15 günlük 'iş göremez' raporu aldı. Diğer iki
kişinin ise aradan uzun zaman geçtiği için vücutlarındaki işkence izleri kayboldu. Daha sonra Adli Tıp
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Kurumu'na sevk edilen Serhan Aksin, buradan da 15 günlük 'iş göremez' raporu aldı. Yapılan suç duyurusu
üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya 'yetkisizlik kararı' verdi ve 11 polis hakkında soruşturma
başlatılması istemiyle dosyayı Derik Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin
Kaplan'ın istemi üzerine, gözaltına alınan 3 kişiye işkence yaptıklar
Memiş, Kurbanali Kaya, Güner Taş, Aydın Çildir, Hüseyin Bozkurt, Vahap Gürbüzer, Hüseyin Petdoğan, Zafer
Gündüz, Faruk Sapmaz, Üzeyir Sarıkaya ve Pehlül Uslu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan
Hüseyin Kaplan, 15 Haziran tarihli kararında adı geçen sanıklar hakkında 'koğuşturmaya yer olmadığını'
belirterek 'takipsizlik kararı' verdi. Kararda mağdurların hiçbir şekilde kötü muameleye maruz kalmadıkları,
hatta gözaltındayken kendilerine çay ve sigara
Aksin'de tespit edilen kırığın ise ne zaman oluştuğu konusunda net bir veri olmadığı öne sürüldü.
kararında şunlara yer verdi: "Her ne kadar sanıklar hakkında işkence suçundan dolay
yapılmış ise de müştekiler Bülent Özcan ve Mehmet Başaran'ın alınan doktor raporunda herhangi bir darp ve
cebir izine rastlanmadığı, müşteki Serhan Aksin'in ise 15 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı tespit
edilmiş ise de, yapılan soruşturmada sanığın işkenceye uğradığına dair kamu davası açmayı gerektirecek hiçbir
delil elde edilemediği anlaşılmış olmakla sanıklar hakkında müsned suçtan koğuşturmaya yer olmadığına karar
verildi."

12 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da yapılan
raporlarını delil göstererek, işkence gördükleri iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu hakkında "takipsizlik" kararı
veren Ankara Başsavcılığı, rapor alan öğrencilerden ikisinin polisleri darp ettiğ
Nisan'da Ankara'da YÖK'ü protesto etmek isterken gözaltına alınan 71 öğrenciden 42'sinin vücudunda yaralar
saptandı. Öğrenciler, 13 Nisan'da adliyeye çıkarılmadan önce bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Adli
Tıp, raporunda, bir önceki gün muayene ettiği isimlerden, geceyi Emniyette geçiren 11'inde ek şikâyetler
bulunduğunu belirtti. Savcılığa çıkarılan öğrenciler, kötü muameleye maruz kaldıklarını savunarak, polisler
hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık suç du
işlediklerine dair hiçbir delil mevcut değildir” gerekçesiyle, "takipsizlik" kararı verdi. Öğrencilerin avukatı Ender
Büyükçulha 21 Haziran günü yaptığı yazılı açıklama ile öğrencilerin şikâyetleri
organlarının Saadet Diyarbekiroğlu ve Sevilay Tunçay adlı öğrenciler hakkında, “2 çevik kuvvet polisine hakaret
ettikleri, tekme ve yumruk ile polis memurlarını 5’er gün iş ve gücünden kalacak biçimde darp ettikleri iddiası
ile dava açıldığını” bildirdi. Büyükçulha, öğrencilerin işkence soruşturmasında adli tıp raporlarına hiç göz
atmayan savcının, polislere verildiği söylenen adli tıp raporlarını ve bir tanığın beyanını kanıt gösterdiğini
kaydetti.

Seyithan Kırar, Mazhar Çınar ve
Yargıtay, kapatılan HADEP'te yöneticilik yaparken mahkûm olan üç sanık hakkındaki kararı, sanıklardan
işkenceyle ifade aldıkları öne sürülen polisler hakkındaki dava bitmeden hüküm verilemeyeceği gerekçesiyle
bozdu. Batman'ın Beşiri ilçesinde yargılanan Seyithan Kırar, 12 yıl 6 ay, Mazhar Çınar ve Mehmet Acar ise 3 yıl
9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada, sanıkların işkence iddiaları üzerine, dört polis hakkında 8 yıl hapis
istemiyle dava açılmıştı. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, Diya
“eksik soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle bozarken, kararda şöyle denildi: "Silahlı çetenin üyesi olmak ve örgüt
mensuplarının hal ve sıfatlarını bilerek yardım
kendilerine sorgu sırasında işkence yapıldığını iddia etmeleri üzerine, sorguya katılan polisler hakkında 'Efrada
fena muamelede bulunmak' suçundan kamu davası açılmıştır. Bu dava sonucunun beklenmeden karar verilmesi
nedeniyle eksik soruşturma yapılmıştır. Sanıkların gözaltındaki ifadeleri hükme esas alınmamalıdır. Hükmün
bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Sabri Aci
Malazgirt İlçe eski Emniyet Müdür Vekili Halit Akgül hakkında, Mollabaki köyünde oturan Sabri Aci isimli
köylüye işkence yaptığı iddiasıyla Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Nisan ayında devam edildi.
Sabri Aci, “yasadışı göçmen kaçakçılığı yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde, kendisine ait
telefon numarasının çıkması üzerine 18 Mayıs 2003 t
alındı. Aci, gözaltında, halen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan dönemin İlçe Emniyet Müdür
Vekili Halit Akgül tarafından işkenceye maruz kaldığını kaydetti. Aci, serbest bırakıldıktan sonra
günü Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Akgül hakkında işlem yapılmasını istedi. Ancak,
güvenlik görevlisi olmasından dolayı, Halit Akgül hakkında soruşturmanın yürütülebilmesi için Savcılık,
başvuru dilekçesini bir üst mahkeme
olduğu kanaatine vararak, Halit Akgül hakkında TCK'nın 243/1
kabullendirmek için işkence yapmak" suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması
Akgül, hakkında 17 Aralık 2003'te dava açıldı. Mahkemede görülen 3 duruşmaya da sanık Halit Akgül
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Kurumu'na sevk edilen Serhan Aksin, buradan da 15 günlük 'iş göremez' raporu aldı. Yapılan suç duyurusu
t Başsavcılığı, dosyaya 'yetkisizlik kararı' verdi ve 11 polis hakkında soruşturma

başlatılması istemiyle dosyayı Derik Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin
Kaplan'ın istemi üzerine, gözaltına alınan 3 kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla görevli polis memurları Nadir
Memiş, Kurbanali Kaya, Güner Taş, Aydın Çildir, Hüseyin Bozkurt, Vahap Gürbüzer, Hüseyin Petdoğan, Zafer
Gündüz, Faruk Sapmaz, Üzeyir Sarıkaya ve Pehlül Uslu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan

seyin Kaplan, 15 Haziran tarihli kararında adı geçen sanıklar hakkında 'koğuşturmaya yer olmadığını'
belirterek 'takipsizlik kararı' verdi. Kararda mağdurların hiçbir şekilde kötü muameleye maruz kalmadıkları,
hatta gözaltındayken kendilerine çay ve sigara ikram edildiği, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu raporunda Serhan
Aksin'de tespit edilen kırığın ise ne zaman oluştuğu konusunda net bir veri olmadığı öne sürüldü.

"Her ne kadar sanıklar hakkında işkence suçundan dolay
yapılmış ise de müştekiler Bülent Özcan ve Mehmet Başaran'ın alınan doktor raporunda herhangi bir darp ve
cebir izine rastlanmadığı, müşteki Serhan Aksin'in ise 15 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı tespit

yapılan soruşturmada sanığın işkenceye uğradığına dair kamu davası açmayı gerektirecek hiçbir
delil elde edilemediği anlaşılmış olmakla sanıklar hakkında müsned suçtan koğuşturmaya yer olmadığına karar

12 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da yapılan YÖK karşıtı eylemde gözaltına alınan öğrencilerin, adli tıp
raporlarını delil göstererek, işkence gördükleri iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu hakkında "takipsizlik" kararı
veren Ankara Başsavcılığı, rapor alan öğrencilerden ikisinin polisleri darp ettiğini öne sürerek dava açtı. 12
Nisan'da Ankara'da YÖK'ü protesto etmek isterken gözaltına alınan 71 öğrenciden 42'sinin vücudunda yaralar
saptandı. Öğrenciler, 13 Nisan'da adliyeye çıkarılmadan önce bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Adli

runda, bir önceki gün muayene ettiği isimlerden, geceyi Emniyette geçiren 11'inde ek şikâyetler
bulunduğunu belirtti. Savcılığa çıkarılan öğrenciler, kötü muameleye maruz kaldıklarını savunarak, polisler
hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık suç duyurusu hakkında, “İddia dışında sanıkların atılı olan suçu
işlediklerine dair hiçbir delil mevcut değildir” gerekçesiyle, "takipsizlik" kararı verdi. Öğrencilerin avukatı Ender
Büyükçulha 21 Haziran günü yaptığı yazılı açıklama ile öğrencilerin şikâyetlerine kayıtsız kalan yargı
organlarının Saadet Diyarbekiroğlu ve Sevilay Tunçay adlı öğrenciler hakkında, “2 çevik kuvvet polisine hakaret
ettikleri, tekme ve yumruk ile polis memurlarını 5’er gün iş ve gücünden kalacak biçimde darp ettikleri iddiası

açıldığını” bildirdi. Büyükçulha, öğrencilerin işkence soruşturmasında adli tıp raporlarına hiç göz
atmayan savcının, polislere verildiği söylenen adli tıp raporlarını ve bir tanığın beyanını kanıt gösterdiğini

Seyithan Kırar, Mazhar Çınar ve Mehmet Acar
Yargıtay, kapatılan HADEP'te yöneticilik yaparken mahkûm olan üç sanık hakkındaki kararı, sanıklardan
işkenceyle ifade aldıkları öne sürülen polisler hakkındaki dava bitmeden hüküm verilemeyeceği gerekçesiyle

argılanan Seyithan Kırar, 12 yıl 6 ay, Mazhar Çınar ve Mehmet Acar ise 3 yıl
9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada, sanıkların işkence iddiaları üzerine, dört polis hakkında 8 yıl hapis
istemiyle dava açılmıştı. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No'lu DGM'nin verdiği hapis kararını
“eksik soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle bozarken, kararda şöyle denildi: "Silahlı çetenin üyesi olmak ve örgüt
mensuplarının hal ve sıfatlarını bilerek yardım-yataklık yapmak suçundan yargılamaları yapılan s
kendilerine sorgu sırasında işkence yapıldığını iddia etmeleri üzerine, sorguya katılan polisler hakkında 'Efrada
fena muamelede bulunmak' suçundan kamu davası açılmıştır. Bu dava sonucunun beklenmeden karar verilmesi

yapılmıştır. Sanıkların gözaltındaki ifadeleri hükme esas alınmamalıdır. Hükmün
bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Malazgirt İlçe eski Emniyet Müdür Vekili Halit Akgül hakkında, Mollabaki köyünde oturan Sabri Aci isimli
e yaptığı iddiasıyla Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Nisan ayında devam edildi.

Sabri Aci, “yasadışı göçmen kaçakçılığı yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde, kendisine ait
telefon numarasının çıkması üzerine 18 Mayıs 2003 tarihinde Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına
alındı. Aci, gözaltında, halen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan dönemin İlçe Emniyet Müdür
Vekili Halit Akgül tarafından işkenceye maruz kaldığını kaydetti. Aci, serbest bırakıldıktan sonra
günü Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Akgül hakkında işlem yapılmasını istedi. Ancak,
güvenlik görevlisi olmasından dolayı, Halit Akgül hakkında soruşturmanın yürütülebilmesi için Savcılık,
başvuru dilekçesini bir üst mahkeme olan Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme ise suçun işlenmiş
olduğu kanaatine vararak, Halit Akgül hakkında TCK'nın 243/1-2 ve 456/2 maddeleri gereğince "suçu
kabullendirmek için işkence yapmak" suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması
Akgül, hakkında 17 Aralık 2003'te dava açıldı. Mahkemede görülen 3 duruşmaya da sanık Halit Akgül
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Kurumu'na sevk edilen Serhan Aksin, buradan da 15 günlük 'iş göremez' raporu aldı. Yapılan suç duyurusu
t Başsavcılığı, dosyaya 'yetkisizlik kararı' verdi ve 11 polis hakkında soruşturma

başlatılması istemiyle dosyayı Derik Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Derik Cumhuriyet Savcısı Hüseyin
ı iddiasıyla görevli polis memurları Nadir

Memiş, Kurbanali Kaya, Güner Taş, Aydın Çildir, Hüseyin Bozkurt, Vahap Gürbüzer, Hüseyin Petdoğan, Zafer
Gündüz, Faruk Sapmaz, Üzeyir Sarıkaya ve Pehlül Uslu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan

seyin Kaplan, 15 Haziran tarihli kararında adı geçen sanıklar hakkında 'koğuşturmaya yer olmadığını'
belirterek 'takipsizlik kararı' verdi. Kararda mağdurların hiçbir şekilde kötü muameleye maruz kalmadıkları,

ikram edildiği, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu raporunda Serhan
Aksin'de tespit edilen kırığın ise ne zaman oluştuğu konusunda net bir veri olmadığı öne sürüldü. Savcı Kaplan,

"Her ne kadar sanıklar hakkında işkence suçundan dolayı hazırlık soruşturması
yapılmış ise de müştekiler Bülent Özcan ve Mehmet Başaran'ın alınan doktor raporunda herhangi bir darp ve
cebir izine rastlanmadığı, müşteki Serhan Aksin'in ise 15 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı tespit

yapılan soruşturmada sanığın işkenceye uğradığına dair kamu davası açmayı gerektirecek hiçbir
delil elde edilemediği anlaşılmış olmakla sanıklar hakkında müsned suçtan koğuşturmaya yer olmadığına karar

YÖK karşıtı eylemde gözaltına alınan öğrencilerin, adli tıp
raporlarını delil göstererek, işkence gördükleri iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu hakkında "takipsizlik" kararı

ini öne sürerek dava açtı. 12
Nisan'da Ankara'da YÖK'ü protesto etmek isterken gözaltına alınan 71 öğrenciden 42'sinin vücudunda yaralar
saptandı. Öğrenciler, 13 Nisan'da adliyeye çıkarılmadan önce bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Adli

runda, bir önceki gün muayene ettiği isimlerden, geceyi Emniyette geçiren 11'inde ek şikâyetler
bulunduğunu belirtti. Savcılığa çıkarılan öğrenciler, kötü muameleye maruz kaldıklarını savunarak, polisler

yurusu hakkında, “İddia dışında sanıkların atılı olan suçu
işlediklerine dair hiçbir delil mevcut değildir” gerekçesiyle, "takipsizlik" kararı verdi. Öğrencilerin avukatı Ender

ne kayıtsız kalan yargı
organlarının Saadet Diyarbekiroğlu ve Sevilay Tunçay adlı öğrenciler hakkında, “2 çevik kuvvet polisine hakaret
ettikleri, tekme ve yumruk ile polis memurlarını 5’er gün iş ve gücünden kalacak biçimde darp ettikleri iddiası

açıldığını” bildirdi. Büyükçulha, öğrencilerin işkence soruşturmasında adli tıp raporlarına hiç göz
atmayan savcının, polislere verildiği söylenen adli tıp raporlarını ve bir tanığın beyanını kanıt gösterdiğini

Yargıtay, kapatılan HADEP'te yöneticilik yaparken mahkûm olan üç sanık hakkındaki kararı, sanıklardan
işkenceyle ifade aldıkları öne sürülen polisler hakkındaki dava bitmeden hüküm verilemeyeceği gerekçesiyle

argılanan Seyithan Kırar, 12 yıl 6 ay, Mazhar Çınar ve Mehmet Acar ise 3 yıl
9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada, sanıkların işkence iddiaları üzerine, dört polis hakkında 8 yıl hapis

rbakır 4 No'lu DGM'nin verdiği hapis kararını
“eksik soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle bozarken, kararda şöyle denildi: "Silahlı çetenin üyesi olmak ve örgüt

yataklık yapmak suçundan yargılamaları yapılan sanıkların,
kendilerine sorgu sırasında işkence yapıldığını iddia etmeleri üzerine, sorguya katılan polisler hakkında 'Efrada
fena muamelede bulunmak' suçundan kamu davası açılmıştır. Bu dava sonucunun beklenmeden karar verilmesi

yapılmıştır. Sanıkların gözaltındaki ifadeleri hükme esas alınmamalıdır. Hükmün

Malazgirt İlçe eski Emniyet Müdür Vekili Halit Akgül hakkında, Mollabaki köyünde oturan Sabri Aci isimli
e yaptığı iddiasıyla Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Nisan ayında devam edildi.

Sabri Aci, “yasadışı göçmen kaçakçılığı yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde, kendisine ait
arihinde Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına

alındı. Aci, gözaltında, halen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan dönemin İlçe Emniyet Müdür
Vekili Halit Akgül tarafından işkenceye maruz kaldığını kaydetti. Aci, serbest bırakıldıktan sonra 18 Mayıs 2003
günü Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Akgül hakkında işlem yapılmasını istedi. Ancak,
güvenlik görevlisi olmasından dolayı, Halit Akgül hakkında soruşturmanın yürütülebilmesi için Savcılık,

olan Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme ise suçun işlenmiş
2 ve 456/2 maddeleri gereğince "suçu

kabullendirmek için işkence yapmak" suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına karar verdi.
Akgül, hakkında 17 Aralık 2003'te dava açıldı. Mahkemede görülen 3 duruşmaya da sanık Halit Akgül
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katılmazken, müşteki Aci'nin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı rapor, Nisan ayında yapılan
duruşmanın ardından tekrar incelenmesi
gönderildi.

İ.A. ve B.K.
Konya'da iki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen 4 polisin yargılandığı davaya Konya 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 15 Temmuz günü devam edildi. İlk olarak, işkence gördüğünü iddia eden çocuklara, Konya
Numune Hastanesi'nde rapor veren doktorlardan psikiyat
ifadesinde, çocuklarda, muayene için kendisine getirildiklerinde herhangi bir psikolojik bozukluk görmediğini
söyledi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ersin Yaşar ise çocuklardan İ.A'nın muayenesinde,
adet birbirine paralel 5 santimetre uzunluğunda morluk ile üst dudağında şişlik tespit ettiğini kaydetti. Yaşar, bu
morlukların bir cisimle vurularak ya da tokat darbesiyle oluşabileceğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Ali
Öztürk'ün “Sizce bu morluklar işkence sonucu oluşmuş olabilir mi? “ sorusu üzerine Yaşar, şunları söyledi:
“Benim branşım ile ilgili muayene talebi geldiği için ben sadece baş bölgesine baktım ve gördüğüm hususu
rapora yazdım. Çocuğun yüzündeki morluklar sadece bir tokat izi şe
hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. Vücudunun diğer bölümlerini ben incelemedim. Aradan zaman
geçtiği ve poliklinik ortamında baktığım için çocuğu hatırlamıyorum.” İ.A'nın avukatı söz alarak, tanığa,
çocuğun dudağında oluşan şişliğin bir cop darbesiyle oluşup oluşamayacağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine
Yaşar, bu izin cop ya da yumrukla oluşmadığı kanaatinde olduğunu belirterek, cop ya da yumruk kullanılması
durumunda dudakta daha ciddi bir yaranın oluşab
morluğun ayakkabı sıkmasından kaynaklı olabileceğini savunmaya çalıştı. Çocuğu hatırlamadığını söyleyen
Balevi, daha sonra çocuğun kendisine yürüyerek geldiğini öne sürdü. Ayaktaki izlerin hafi o
işkenceden kaynaklanamayacağını savunan Balevi, “Ben işkence yapsaydım, daha şiddetli vururdum” dedi.
Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde uzman olarak çalışan doktor Aytekin Kaymakçı ise kendisine gelen geçici rapora
bakarak, İ.A'ya 3 gün iş göremez raporu verdiğini söyledi. Avukat Hakkı Ünalmış, mağdurlara ait raporların
Adli Tıp Kurumu ya da tarafsız kurumlarca incelenmesini talep etti. Duruşma, 21 Ekim gününe ertelendi.
(Evrensel-17.07.2004) (Hürriyet-15.07.2004) (Radikal

Kemal ve Hasan Yaratılmış ile Emre Camcı
9 Mayıs günü Ankara'da Kemal ve Hasan Yaratılmış kardeşler ile Emre Camcı arkadaşları, “karakol önüne
sigara izmariti” attıkları gerekçesiyle başlayan tartışma sonrasında polislerce dövülemesi sonucunda
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatıtığı soruşturma sonuçlandı. Savcılık, gençlerin işkence izlerinin, polisin
“cebri kuvvet kullanması” nedeniyle gerçekleştiğini iddia ederek, polisler hakkındaki suç duyurusunu dikkate
almayıp takipsizlik kararı verdi. Gençlerden Kemal
Kurumu raporlarını dikkate almayan başsavcılık, gençlere açılan soruşturmayı ise, “polise mukavemetten”
davaya çevirdi. Başsavcılığın polisler hakkındaki suç duyurusuna verdiği takipsizlik kararında, ge
Kurumu raporlarının tersine alkollü gösterilerek, olayın başlangıcının da gençlerin sigara izmaritini, nöbetçi
polise doğru fırlatması ve küfür etmesi olduğu iddia ediliyor. Gençlerin işkence izlerinin ise, “polise direnmeleri
ve yakalanmaları için gerekli cebri kuvvetin kullanılması” sırasında oluştuğunun gösterildiği kararda, gençlerin
anlattıkları dikkate alınmıyor. (Evrensel

Süleyman Yeter ve 14 kişi
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, gözaltında ölen Limter
de aralarında bulunduğu 15 kişiye "işkence yaptıkları" iddiasıyla 9 polisin yargılandığı davada, İstanbul 7. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 4 polis hakkında verdiği cezayı az bularak kararı bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Aralık
2002 tarihli kararında, sanıklardan Bayram Kartal, Sedat Selim Ay, Yusuf Öz ve Erdoğan Oğuz hakkındaki
"işkence" suçuna TCK'nın 80'inci maddesini uygulayarak sanıkların cezalarını altıda bir oranında artırmıştı.
Bunun sonucunda mahkeme sanıklara, 11 ay 20'şer gü
vermiş ve sanıkların bu cezalarını, "Cezalarının ertelenmesi halinde suçu bir daha işlemeyeceklerine dair kanaat
oluştuğu" için ertelemişti. Mahkeme Heyeti, diğer 5 sanığın ise beraatlarını kararlaştırmışt
hakim Mehmet Uysal ise, sanıkların "işkenceyle kanıt elde etmeyi yöntem olarak benimsediklerini" belirtip
karara muhalefet şerhi koymuştu. Müdahil avukatlar ise, sanıkların cezalarının TCK'nın 80'inci maddesince
artırılmasını yetersiz bularak, sanıkların işkence gören her bir müşteki açısından TCK 243'üncü maddesindeki
"işkence" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istemişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, avukatların
talepleri lehine bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi de kararında, "Sanı
eylemlerinin, ayrı ayrı suç oluşturacağı cihetle her bir sanığın işkence ettiği sabit olan mağdur sayısınca
cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, TCK'nın 80'inci maddesinin uygulanması ile yetinilmesi suretiyle
sanıklara noksan ceza tayini bozmayı gerektirmiştir" dedi. Yargıtay, sanıkların cezalarının ertelenmesine ilişkin
kararı ise, "Sanıklara hükmolunan cezaların ertelenmesi sırasında uygulanan yasa ve maddesinin karar yerinde
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katılmazken, müşteki Aci'nin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı rapor, Nisan ayında yapılan
duruşmanın ardından tekrar incelenmesi ve bilirkişi raporunun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na geri

Konya'da iki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen 4 polisin yargılandığı davaya Konya 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 15 Temmuz günü devam edildi. İlk olarak, işkence gördüğünü iddia eden çocuklara, Konya
Numune Hastanesi'nde rapor veren doktorlardan psikiyatri uzmanı Dilek Gidiş Şahinoğlu dinlendi. Şahinoğlu,
ifadesinde, çocuklarda, muayene için kendisine getirildiklerinde herhangi bir psikolojik bozukluk görmediğini
söyledi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ersin Yaşar ise çocuklardan İ.A'nın muayenesinde,
adet birbirine paralel 5 santimetre uzunluğunda morluk ile üst dudağında şişlik tespit ettiğini kaydetti. Yaşar, bu
morlukların bir cisimle vurularak ya da tokat darbesiyle oluşabileceğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Ali

luklar işkence sonucu oluşmuş olabilir mi? “ sorusu üzerine Yaşar, şunları söyledi:
“Benim branşım ile ilgili muayene talebi geldiği için ben sadece baş bölgesine baktım ve gördüğüm hususu
rapora yazdım. Çocuğun yüzündeki morluklar sadece bir tokat izi şeklindedir. Bunun, işkence olup olmadığı
hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. Vücudunun diğer bölümlerini ben incelemedim. Aradan zaman
geçtiği ve poliklinik ortamında baktığım için çocuğu hatırlamıyorum.” İ.A'nın avukatı söz alarak, tanığa,

udağında oluşan şişliğin bir cop darbesiyle oluşup oluşamayacağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine
Yaşar, bu izin cop ya da yumrukla oluşmadığı kanaatinde olduğunu belirterek, cop ya da yumruk kullanılması
durumunda dudakta daha ciddi bir yaranın oluşabileceğini söyledi. Ortopedi Uzmanı Doktor çocuğun ayağındaki
morluğun ayakkabı sıkmasından kaynaklı olabileceğini savunmaya çalıştı. Çocuğu hatırlamadığını söyleyen
Balevi, daha sonra çocuğun kendisine yürüyerek geldiğini öne sürdü. Ayaktaki izlerin hafi o
işkenceden kaynaklanamayacağını savunan Balevi, “Ben işkence yapsaydım, daha şiddetli vururdum” dedi.
Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde uzman olarak çalışan doktor Aytekin Kaymakçı ise kendisine gelen geçici rapora

mez raporu verdiğini söyledi. Avukat Hakkı Ünalmış, mağdurlara ait raporların
Adli Tıp Kurumu ya da tarafsız kurumlarca incelenmesini talep etti. Duruşma, 21 Ekim gününe ertelendi.

15.07.2004) (Radikal-16.07.2004)

Hasan Yaratılmış ile Emre Camcı
Ankara'da Kemal ve Hasan Yaratılmış kardeşler ile Emre Camcı arkadaşları, “karakol önüne

sigara izmariti” attıkları gerekçesiyle başlayan tartışma sonrasında polislerce dövülemesi sonucunda
savcılığı’nın başlatıtığı soruşturma sonuçlandı. Savcılık, gençlerin işkence izlerinin, polisin

“cebri kuvvet kullanması” nedeniyle gerçekleştiğini iddia ederek, polisler hakkındaki suç duyurusunu dikkate
almayıp takipsizlik kararı verdi. Gençlerden Kemal Yaratılmış ile Emre Camcı’nın ifadelerini ve Adli Tıp
Kurumu raporlarını dikkate almayan başsavcılık, gençlere açılan soruşturmayı ise, “polise mukavemetten”
davaya çevirdi. Başsavcılığın polisler hakkındaki suç duyurusuna verdiği takipsizlik kararında, ge
Kurumu raporlarının tersine alkollü gösterilerek, olayın başlangıcının da gençlerin sigara izmaritini, nöbetçi
polise doğru fırlatması ve küfür etmesi olduğu iddia ediliyor. Gençlerin işkence izlerinin ise, “polise direnmeleri

rı için gerekli cebri kuvvetin kullanılması” sırasında oluştuğunun gösterildiği kararda, gençlerin
(Evrensel-12.07.2004)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, gözaltında ölen Limter-İş Eğitim Uzmanı Süleyman Yeter ile Asiye Güzel Zeybek'in
de aralarında bulunduğu 15 kişiye "işkence yaptıkları" iddiasıyla 9 polisin yargılandığı davada, İstanbul 7. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 4 polis hakkında verdiği cezayı az bularak kararı bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Aralık

arihli kararında, sanıklardan Bayram Kartal, Sedat Selim Ay, Yusuf Öz ve Erdoğan Oğuz hakkındaki
"işkence" suçuna TCK'nın 80'inci maddesini uygulayarak sanıkların cezalarını altıda bir oranında artırmıştı.
Bunun sonucunda mahkeme sanıklara, 11 ay 20'şer gün hapis ve 2 ay 27'şer gün memuriyetten men cezası
vermiş ve sanıkların bu cezalarını, "Cezalarının ertelenmesi halinde suçu bir daha işlemeyeceklerine dair kanaat
oluştuğu" için ertelemişti. Mahkeme Heyeti, diğer 5 sanığın ise beraatlarını kararlaştırmışt
hakim Mehmet Uysal ise, sanıkların "işkenceyle kanıt elde etmeyi yöntem olarak benimsediklerini" belirtip
karara muhalefet şerhi koymuştu. Müdahil avukatlar ise, sanıkların cezalarının TCK'nın 80'inci maddesince

larak, sanıkların işkence gören her bir müşteki açısından TCK 243'üncü maddesindeki
"işkence" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istemişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, avukatların
talepleri lehine bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi de kararında, "Sanıkların birden fazla kişiye karşı işkence
eylemlerinin, ayrı ayrı suç oluşturacağı cihetle her bir sanığın işkence ettiği sabit olan mağdur sayısınca
cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, TCK'nın 80'inci maddesinin uygulanması ile yetinilmesi suretiyle
anıklara noksan ceza tayini bozmayı gerektirmiştir" dedi. Yargıtay, sanıkların cezalarının ertelenmesine ilişkin

kararı ise, "Sanıklara hükmolunan cezaların ertelenmesi sırasında uygulanan yasa ve maddesinin karar yerinde
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katılmazken, müşteki Aci'nin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı rapor, Nisan ayında yapılan
ve bilirkişi raporunun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na geri

Konya'da iki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen 4 polisin yargılandığı davaya Konya 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 15 Temmuz günü devam edildi. İlk olarak, işkence gördüğünü iddia eden çocuklara, Konya

ri uzmanı Dilek Gidiş Şahinoğlu dinlendi. Şahinoğlu,
ifadesinde, çocuklarda, muayene için kendisine getirildiklerinde herhangi bir psikolojik bozukluk görmediğini
söyledi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ersin Yaşar ise çocuklardan İ.A'nın muayenesinde, sol yüzünde 4
adet birbirine paralel 5 santimetre uzunluğunda morluk ile üst dudağında şişlik tespit ettiğini kaydetti. Yaşar, bu
morlukların bir cisimle vurularak ya da tokat darbesiyle oluşabileceğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Ali

luklar işkence sonucu oluşmuş olabilir mi? “ sorusu üzerine Yaşar, şunları söyledi:
“Benim branşım ile ilgili muayene talebi geldiği için ben sadece baş bölgesine baktım ve gördüğüm hususu

klindedir. Bunun, işkence olup olmadığı
hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. Vücudunun diğer bölümlerini ben incelemedim. Aradan zaman
geçtiği ve poliklinik ortamında baktığım için çocuğu hatırlamıyorum.” İ.A'nın avukatı söz alarak, tanığa,

udağında oluşan şişliğin bir cop darbesiyle oluşup oluşamayacağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine
Yaşar, bu izin cop ya da yumrukla oluşmadığı kanaatinde olduğunu belirterek, cop ya da yumruk kullanılması

ileceğini söyledi. Ortopedi Uzmanı Doktor çocuğun ayağındaki
morluğun ayakkabı sıkmasından kaynaklı olabileceğini savunmaya çalıştı. Çocuğu hatırlamadığını söyleyen
Balevi, daha sonra çocuğun kendisine yürüyerek geldiğini öne sürdü. Ayaktaki izlerin hafi olduğunu söyleyerek
işkenceden kaynaklanamayacağını savunan Balevi, “Ben işkence yapsaydım, daha şiddetli vururdum” dedi.
Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde uzman olarak çalışan doktor Aytekin Kaymakçı ise kendisine gelen geçici rapora

mez raporu verdiğini söyledi. Avukat Hakkı Ünalmış, mağdurlara ait raporların
Adli Tıp Kurumu ya da tarafsız kurumlarca incelenmesini talep etti. Duruşma, 21 Ekim gününe ertelendi.

Ankara'da Kemal ve Hasan Yaratılmış kardeşler ile Emre Camcı arkadaşları, “karakol önüne
sigara izmariti” attıkları gerekçesiyle başlayan tartışma sonrasında polislerce dövülemesi sonucunda Ankara

savcılığı’nın başlatıtığı soruşturma sonuçlandı. Savcılık, gençlerin işkence izlerinin, polisin
“cebri kuvvet kullanması” nedeniyle gerçekleştiğini iddia ederek, polisler hakkındaki suç duyurusunu dikkate

Yaratılmış ile Emre Camcı’nın ifadelerini ve Adli Tıp
Kurumu raporlarını dikkate almayan başsavcılık, gençlere açılan soruşturmayı ise, “polise mukavemetten”
davaya çevirdi. Başsavcılığın polisler hakkındaki suç duyurusuna verdiği takipsizlik kararında, gençler Adli Tıp
Kurumu raporlarının tersine alkollü gösterilerek, olayın başlangıcının da gençlerin sigara izmaritini, nöbetçi
polise doğru fırlatması ve küfür etmesi olduğu iddia ediliyor. Gençlerin işkence izlerinin ise, “polise direnmeleri

rı için gerekli cebri kuvvetin kullanılması” sırasında oluştuğunun gösterildiği kararda, gençlerin

eter ile Asiye Güzel Zeybek'in
de aralarında bulunduğu 15 kişiye "işkence yaptıkları" iddiasıyla 9 polisin yargılandığı davada, İstanbul 7. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 4 polis hakkında verdiği cezayı az bularak kararı bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Aralık

arihli kararında, sanıklardan Bayram Kartal, Sedat Selim Ay, Yusuf Öz ve Erdoğan Oğuz hakkındaki
"işkence" suçuna TCK'nın 80'inci maddesini uygulayarak sanıkların cezalarını altıda bir oranında artırmıştı.

n hapis ve 2 ay 27'şer gün memuriyetten men cezası
vermiş ve sanıkların bu cezalarını, "Cezalarının ertelenmesi halinde suçu bir daha işlemeyeceklerine dair kanaat
oluştuğu" için ertelemişti. Mahkeme Heyeti, diğer 5 sanığın ise beraatlarını kararlaştırmıştı. Heyette bulunan
hakim Mehmet Uysal ise, sanıkların "işkenceyle kanıt elde etmeyi yöntem olarak benimsediklerini" belirtip
karara muhalefet şerhi koymuştu. Müdahil avukatlar ise, sanıkların cezalarının TCK'nın 80'inci maddesince

larak, sanıkların işkence gören her bir müşteki açısından TCK 243'üncü maddesindeki
"işkence" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istemişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, avukatların

kların birden fazla kişiye karşı işkence
eylemlerinin, ayrı ayrı suç oluşturacağı cihetle her bir sanığın işkence ettiği sabit olan mağdur sayısınca
cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, TCK'nın 80'inci maddesinin uygulanması ile yetinilmesi suretiyle
anıklara noksan ceza tayini bozmayı gerektirmiştir" dedi. Yargıtay, sanıkların cezalarının ertelenmesine ilişkin

kararı ise, "Sanıklara hükmolunan cezaların ertelenmesi sırasında uygulanan yasa ve maddesinin karar yerinde
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gösterilmemesi suretiyle CMUK'un 2
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık Şahin Kaplan hakkında verilen beraat kararını ise usul ve yasaya uygun olduğu
gerekçesiyle onadı. Yargıtay, sanıklar Zülfikar Özdemir, Necip Tükenmez, Şab
haklarındaki beraat kararına yönelik müdahil avukatların temyiz itirazlarını ise "Sanıklar hakkında açılan kamu
davasının CMUK'un 322 ve TCK'nın 104/2'inci madde ve fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle ortadan
kaldırılmasına karar vererek" reddetti. Dört polisin yeniden yargılandığı dava, 11 Kasım günü sonuçlandı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, zamanaşımı süresi dolduğu için davanın düşmesine karar verdi. Duruşmada
esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Fethi T
alındığında 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu, ancak sanıkların savunmalarını yaptığı 8 Mayıs 1997
tarihi düşünüldüğünde zamanaşımı süresinin henüz dolmadığını belirterek hangi tarihin dikkate alınacağ
konusunda mahkemenin karar vermesi gerektiğini söyledi. 6 Mart 1997 tarihini esas alan mahkeme heyeti ise
“asli zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu ve suç tarihinden itibaren 7 yıl 6 aydan uzun süre geçtiği” gerekçesiyle
davanın düşmesine karar verdi. 9 po
Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Kaplan (2000 yılı Şubat ayında yapılan duruşmaya izleyici olarak gelen Kaplan,
mağdurlar tarafından teşhis edilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında ek idd
Özdemir, Şaban Toz, Bülent Duramanoğlu ve Necip Tükenmez hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat
kararı verdi. Mahkeme, Bayram Kartal, Yusuf Öz, Erdoğan Oğuz ve Sedat Selim Ay ise 11 ay 20’şer gün hapis
ve 2 ay 27’şer gün memuriyetten men cezasına mahkum edildi. Bu ceza da “sanıkların sabıkasız olmaları ve aynı
suçu bir kere daha işlemeyeceklerine kanaat getirildiği” için ertelendi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu yılın
Temmuz ayında hapis cezalarını, “sanıklara e
göre cezalandırılması gerektiği” görüşüyle bozdu. Beraat kararlarını ise zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle
bozan Yargıtay, bu sanıklar için yeniden yargılama yapılmadan davanın ortada
İstanbul) (23.07.2004-DİHA) (Zaman

Sunay Yeşildağ ve Naciye Çoğaltay
“KADEK’e üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan Sunay Yeşildağ ve Naciye Çoğaltay’a işkence
gerekçesiyle polis memurları Ömer Özyılmaz, Ömer Faruk Albayrak, Feyzullah İlker ve Özkan Ekici’nin
yargılanmasına 6 Ağustos günü devam edildi. Duruşmada Savcı İlker Yaşar, sanıkların suçunu söyletmek için
işkence yaptıklarının yüzleştirme zapt
belirtti. Savcı, Özyılmaz ve Albayrak’ın TCK’nın 243
TCK’nın 243-1 uyarınca cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 4. Ağır Ceza
görülen duruşmada ise, sanık avukatı Ali Çevik, şikayetçilere işkence yapıldığını belgeleyen doktor raporuna
itiraz etti. Çevik, Mahkeme Heyeti'nden yeniden doktor raporu hazırlanmasına karar verilmesini istedi. Yeşildağ
ve Çoğaltay'ın vekili Av. Fatma Karakaş ise, iddianamede 4 kişiye dava açıldığını hatırlatarak, "Daha fazla sanık
polis olmalıydı. Müvekkillerimin, cinsel ilişki yönünden tarif ettikleri uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü polisin
ismi yok. Biz de bu konuda Fatih
polislerin "işkence" suçundan cezalandırılmasına yönelik savcılık mütaalasının, olumlu yanlarıyla beraber eksik
kalan yönlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Av. Karakaş, "Savcı, sanıklar
cezalandırılmasını isterken, 'cinsel işkence'ye yani TCK'nın 421. maddesine hiçbir vurgu yapılmamış" dedi.
Mahkeme Heyeti, Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan ek suç duyurusu akıbetini sormak ve sanık vekillerinin
rapor itirazlarını değerlendirmek için duruşmayı erteledi. (16.09.2004

Levent Açıkgöz
Kozan ilçesinde bir cinayetle ilgili tanıkların ifadelerini işkence ile aldığı iddia edilen 3 astsubay, 15'er yıl hapis
istemiyle yargılanmaya başladı. Cinayeti gördüğü iddia edilen tarla bekçisinin ifadesine göre mahkeme Levent
Açıkgöz adlı kişiyi müebbete mahkum etmişti. Tanıklardan biri ifadesini değiştirince ortaya çıkan gelişme
üzerine cinayet davasının yeniden başlaması gündeme geldi.

Hüseyin Kılıç
İHD İstanbul şubesine tutuklu kaldığı Bayrampaşa Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuruda bulunan Hüseyin
Kılıç, Bayrampaşa cezaevinde tutuklu olduğunu, 2003 yılında gözaltında tutulduğu süre içerisinde yoğun işkence
gördüğünü, işkence gördüğüne dair raporu bulunduğunu, savcılığa yaptığı sayısız müracaatlarda bulunduğunu
Haziran 2004 tarihinde başvurusunun kabul edildiğini, fakat dava açılmadığını veya sürüncemede bırakıldığını,
avukatı olmadığı için işkence başvurusu ile ilgili gelişm
İstanbul)

Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer Erduvan
11 Kasım 1998'de örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer
Erduvan’a işkence yaptıkları gerekçesiyle y
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gösterilmemesi suretiyle CMUK'un 268/4'üncü madde ve fıkrasına aykırılık yapıldığı" gerekçesiyle bozdu.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık Şahin Kaplan hakkında verilen beraat kararını ise usul ve yasaya uygun olduğu
gerekçesiyle onadı. Yargıtay, sanıklar Zülfikar Özdemir, Necip Tükenmez, Şaban Toz ve Bülent Duramanoğlu
haklarındaki beraat kararına yönelik müdahil avukatların temyiz itirazlarını ise "Sanıklar hakkında açılan kamu
davasının CMUK'un 322 ve TCK'nın 104/2'inci madde ve fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle ortadan

arar vererek" reddetti. Dört polisin yeniden yargılandığı dava, 11 Kasım günü sonuçlandı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, zamanaşımı süresi dolduğu için davanın düşmesine karar verdi. Duruşmada
esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Fethi Türkmen, suç tarihi olan 6 Mart 1997 dikkate
alındığında 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu, ancak sanıkların savunmalarını yaptığı 8 Mayıs 1997
tarihi düşünüldüğünde zamanaşımı süresinin henüz dolmadığını belirterek hangi tarihin dikkate alınacağ
konusunda mahkemenin karar vermesi gerektiğini söyledi. 6 Mart 1997 tarihini esas alan mahkeme heyeti ise
“asli zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu ve suç tarihinden itibaren 7 yıl 6 aydan uzun süre geçtiği” gerekçesiyle
davanın düşmesine karar verdi. 9 polisin yargılandığı ilk dava 2 Aralık 2002 tarihinde sonuçlandı. İstanbul 7.
Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Kaplan (2000 yılı Şubat ayında yapılan duruşmaya izleyici olarak gelen Kaplan,
mağdurlar tarafından teşhis edilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında ek iddianame ile dava açılmıştı), Zülfikar
Özdemir, Şaban Toz, Bülent Duramanoğlu ve Necip Tükenmez hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat
kararı verdi. Mahkeme, Bayram Kartal, Yusuf Öz, Erdoğan Oğuz ve Sedat Selim Ay ise 11 ay 20’şer gün hapis

y 27’şer gün memuriyetten men cezasına mahkum edildi. Bu ceza da “sanıkların sabıkasız olmaları ve aynı
suçu bir kere daha işlemeyeceklerine kanaat getirildiği” için ertelendi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu yılın
Temmuz ayında hapis cezalarını, “sanıklara eksik ceza verildiği, sanıkların, işkence yaptıkları mağdur sayısına
göre cezalandırılması gerektiği” görüşüyle bozdu. Beraat kararlarını ise zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle
bozan Yargıtay, bu sanıklar için yeniden yargılama yapılmadan davanın ortadan kaldırılmasına karar verdi. (İHD

DİHA) (Zaman-24.07.2004) (Radikal-24.07.2004) (Evrensel-24.07.2004)

Sunay Yeşildağ ve Naciye Çoğaltay
“KADEK’e üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan Sunay Yeşildağ ve Naciye Çoğaltay’a işkence
gerekçesiyle polis memurları Ömer Özyılmaz, Ömer Faruk Albayrak, Feyzullah İlker ve Özkan Ekici’nin
yargılanmasına 6 Ağustos günü devam edildi. Duruşmada Savcı İlker Yaşar, sanıkların suçunu söyletmek için
işkence yaptıklarının yüzleştirme zaptı tutanakları ve Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurumu raporu ile anlaşıldığını
belirtti. Savcı, Özyılmaz ve Albayrak’ın TCK’nın 243-1 maddesi gereğince iki kez, İlker ve Ekici’nin ise

1 uyarınca cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Eylül günü
görülen duruşmada ise, sanık avukatı Ali Çevik, şikayetçilere işkence yapıldığını belgeleyen doktor raporuna
itiraz etti. Çevik, Mahkeme Heyeti'nden yeniden doktor raporu hazırlanmasına karar verilmesini istedi. Yeşildağ

altay'ın vekili Av. Fatma Karakaş ise, iddianamede 4 kişiye dava açıldığını hatırlatarak, "Daha fazla sanık
polis olmalıydı. Müvekkillerimin, cinsel ilişki yönünden tarif ettikleri uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü polisin
ismi yok. Biz de bu konuda Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na ek bir suç duyurusunda bulunduk" dedi. Sanık
polislerin "işkence" suçundan cezalandırılmasına yönelik savcılık mütaalasının, olumlu yanlarıyla beraber eksik
kalan yönlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Av. Karakaş, "Savcı, sanıkların sadece 'işkence' suçundan
cezalandırılmasını isterken, 'cinsel işkence'ye yani TCK'nın 421. maddesine hiçbir vurgu yapılmamış" dedi.
Mahkeme Heyeti, Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan ek suç duyurusu akıbetini sormak ve sanık vekillerinin

zlarını değerlendirmek için duruşmayı erteledi. (16.09.2004-DIHA) (Özgür Gündem

Kozan ilçesinde bir cinayetle ilgili tanıkların ifadelerini işkence ile aldığı iddia edilen 3 astsubay, 15'er yıl hapis
ı. Cinayeti gördüğü iddia edilen tarla bekçisinin ifadesine göre mahkeme Levent

Açıkgöz adlı kişiyi müebbete mahkum etmişti. Tanıklardan biri ifadesini değiştirince ortaya çıkan gelişme
üzerine cinayet davasının yeniden başlaması gündeme geldi. (Sabah-10.09.2004)

tutuklu kaldığı Bayrampaşa Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuruda bulunan Hüseyin
Kılıç, Bayrampaşa cezaevinde tutuklu olduğunu, 2003 yılında gözaltında tutulduğu süre içerisinde yoğun işkence

gördüğüne dair raporu bulunduğunu, savcılığa yaptığı sayısız müracaatlarda bulunduğunu
Haziran 2004 tarihinde başvurusunun kabul edildiğini, fakat dava açılmadığını veya sürüncemede bırakıldığını,
avukatı olmadığı için işkence başvurusu ile ilgili gelişmeleri takip edemediğini belirterek yardım talep etti.

Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer Erduvan
11 Kasım 1998'de örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer
Erduvan’a işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan polis memurları Mehmet Hallaç, Şeref Bayrakçı ve
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68/4'üncü madde ve fıkrasına aykırılık yapıldığı" gerekçesiyle bozdu.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık Şahin Kaplan hakkında verilen beraat kararını ise usul ve yasaya uygun olduğu

an Toz ve Bülent Duramanoğlu
haklarındaki beraat kararına yönelik müdahil avukatların temyiz itirazlarını ise "Sanıklar hakkında açılan kamu
davasının CMUK'un 322 ve TCK'nın 104/2'inci madde ve fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle ortadan

arar vererek" reddetti. Dört polisin yeniden yargılandığı dava, 11 Kasım günü sonuçlandı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, zamanaşımı süresi dolduğu için davanın düşmesine karar verdi. Duruşmada

ürkmen, suç tarihi olan 6 Mart 1997 dikkate
alındığında 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu, ancak sanıkların savunmalarını yaptığı 8 Mayıs 1997
tarihi düşünüldüğünde zamanaşımı süresinin henüz dolmadığını belirterek hangi tarihin dikkate alınacağı
konusunda mahkemenin karar vermesi gerektiğini söyledi. 6 Mart 1997 tarihini esas alan mahkeme heyeti ise
“asli zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu ve suç tarihinden itibaren 7 yıl 6 aydan uzun süre geçtiği” gerekçesiyle

lisin yargılandığı ilk dava 2 Aralık 2002 tarihinde sonuçlandı. İstanbul 7.
Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Kaplan (2000 yılı Şubat ayında yapılan duruşmaya izleyici olarak gelen Kaplan,

ianame ile dava açılmıştı), Zülfikar
Özdemir, Şaban Toz, Bülent Duramanoğlu ve Necip Tükenmez hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat
kararı verdi. Mahkeme, Bayram Kartal, Yusuf Öz, Erdoğan Oğuz ve Sedat Selim Ay ise 11 ay 20’şer gün hapis

y 27’şer gün memuriyetten men cezasına mahkum edildi. Bu ceza da “sanıkların sabıkasız olmaları ve aynı
suçu bir kere daha işlemeyeceklerine kanaat getirildiği” için ertelendi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu yılın

ksik ceza verildiği, sanıkların, işkence yaptıkları mağdur sayısına
göre cezalandırılması gerektiği” görüşüyle bozdu. Beraat kararlarını ise zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle

n kaldırılmasına karar verdi. (İHD
24.07.2004)

“KADEK’e üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan Sunay Yeşildağ ve Naciye Çoğaltay’a işkence yaptıkları
gerekçesiyle polis memurları Ömer Özyılmaz, Ömer Faruk Albayrak, Feyzullah İlker ve Özkan Ekici’nin
yargılanmasına 6 Ağustos günü devam edildi. Duruşmada Savcı İlker Yaşar, sanıkların suçunu söyletmek için

ı tutanakları ve Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurumu raporu ile anlaşıldığını
1 maddesi gereğince iki kez, İlker ve Ekici’nin ise

Mahkemesi'nde 16 Eylül günü
görülen duruşmada ise, sanık avukatı Ali Çevik, şikayetçilere işkence yapıldığını belgeleyen doktor raporuna
itiraz etti. Çevik, Mahkeme Heyeti'nden yeniden doktor raporu hazırlanmasına karar verilmesini istedi. Yeşildağ

altay'ın vekili Av. Fatma Karakaş ise, iddianamede 4 kişiye dava açıldığını hatırlatarak, "Daha fazla sanık
polis olmalıydı. Müvekkillerimin, cinsel ilişki yönünden tarif ettikleri uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü polisin

Cumhuriyet Savcılığı'na ek bir suç duyurusunda bulunduk" dedi. Sanık
polislerin "işkence" suçundan cezalandırılmasına yönelik savcılık mütaalasının, olumlu yanlarıyla beraber eksik

ın sadece 'işkence' suçundan
cezalandırılmasını isterken, 'cinsel işkence'ye yani TCK'nın 421. maddesine hiçbir vurgu yapılmamış" dedi.
Mahkeme Heyeti, Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan ek suç duyurusu akıbetini sormak ve sanık vekillerinin

DIHA) (Özgür Gündem-09.08.04)

Kozan ilçesinde bir cinayetle ilgili tanıkların ifadelerini işkence ile aldığı iddia edilen 3 astsubay, 15'er yıl hapis
ı. Cinayeti gördüğü iddia edilen tarla bekçisinin ifadesine göre mahkeme Levent

Açıkgöz adlı kişiyi müebbete mahkum etmişti. Tanıklardan biri ifadesini değiştirince ortaya çıkan gelişme

tutuklu kaldığı Bayrampaşa Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuruda bulunan Hüseyin
Kılıç, Bayrampaşa cezaevinde tutuklu olduğunu, 2003 yılında gözaltında tutulduğu süre içerisinde yoğun işkence

gördüğüne dair raporu bulunduğunu, savcılığa yaptığı sayısız müracaatlarda bulunduğunu
Haziran 2004 tarihinde başvurusunun kabul edildiğini, fakat dava açılmadığını veya sürüncemede bırakıldığını,

eleri takip edemediğini belirterek yardım talep etti. (İHD

11 Kasım 1998'de örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Turan, Müslüm Turfan ve Dinçer
argılanan polis memurları Mehmet Hallaç, Şeref Bayrakçı ve



221 I. YAŞAM HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mahmut Yıldız, 15 Ekim günü İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti. Zanlılar dört
gün sonra savcılığa çıkarılırken doktor muayenesinden geçirildi ve 'kaba dayak, kollardan t
elektrik verilmesi, cinsel organın sıkılması, basınçlı soğuk suya tutma, ayakta bekletme ve psikolojik işkenceye
tabi tutulduklarını' iddia etti. Zanlıları muayene eden doktor da iddialarla uyumlu izler tespit ederek rapora
yansıttı. Doktor raporu üzerine polisler, bu kişilerin hekim muayenesine götürülürken direndikleri için zor
kullanıldığını anlatan bir tutanak düzenleyip dosyaya koydu. Zanlılar, DGM savcısının karşısına
çıkarıldıklarında işkence gördüklerini belirtti. Ancak DGM işkence
üzerine avukatlar İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na başvurarak raporlardaki
bulguların müştekilerin ifade ettiği türden işkencelerle oluşup oluşmadığının tespitini istedi. Burada hazırlan
raporda da 'bulguların gözaltı süresi içindeki darp ve cebirler sonucu olduğu, polise direnmeyle meydana
gelemeyeceği ve işkence fiilleriyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' anlatıldı. Bu raporlar üzerine avukatlar,
İstanbul 3 No'lu DGM'den, sorgulamay
Hallaç, Şeref Bayrakçı, Mahmut Yıldız ve Ahmet Okuducu hakkında 'işkence yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdurlar dokuz polisin
'işkencecilerini' teşhis etti. Olay tarihinden altı yıl sonra geçen ay sonuçlanan davada, mahkeme, sanık polisler
Hallaç, Bayrakçı ve Yıldız hakkında 'iddiaları kanıtlayacak delil bulunamadığından' beraat kararı verdi. Ka
"Doktor raporlarında belirtilen yüz ve vücuttaki morarma ve ezikliklerin önceden mevcut olduğuna dair sanık
beyanları ve sanıkların bu suçu işlediklerine dair delil elde edilemediği dikkate alınarak soyut bir iddiadan ibaret
kalan bu davadan sanıkların istifade etmeleri gereği yönünde heyetimizde vicdani kanaat oluşmuştur" denildi.
Mağdur avukatları ise beraat kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Avukatlar, davanın zamanaşımına doğru
götürülmek istendiğini belirterek, "İşkenceyle alınan ifadel
kolay tutuklama kararı verilirken, bu davada doktor raporları yerine sanıkların belgelerle çelişen savunmalarını
esas alınmıştır" dedi. Sanıklardan Mehmet Hallaç ve Ahmet Okuducu’nun adı Limter
uzmanı Süleyman Yeter'in işkenceyle öldürülmesi davasında da geçerken, Yeter davasında hakkında gıyabi
tutuklama kararı verilen Okuducu kırmızı bültenle arama emri çıkarılmasına karşın halen bulunamazken, bu
işkence davasında da ifadesi alınamadığ
16.10.04)(Cumhuriyet-18.10.04)

Mehmet Deste
İzmir’de gözaltına alınan Mehmet Deste isimli yurttaşa işkence yaptıkları öne sürülen 4 polis, İzmir Tabip Odası
ve Ege Üniversitesi hastanesi’nin de ‘işkence
7.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklarİzmir Emniyet müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu, TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hürriyet Gündüz ile
memurları Mesut Angı ve Alim Erçetin katılmadı. Mahkeme Heyeti, suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı
delil bulunmadığından, sanıkların beraatlerini kararlaştırdı. (BİRGÜN
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Mahmut Yıldız, 15 Ekim günü İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti. Zanlılar dört
gün sonra savcılığa çıkarılırken doktor muayenesinden geçirildi ve 'kaba dayak, kollardan t
elektrik verilmesi, cinsel organın sıkılması, basınçlı soğuk suya tutma, ayakta bekletme ve psikolojik işkenceye
tabi tutulduklarını' iddia etti. Zanlıları muayene eden doktor da iddialarla uyumlu izler tespit ederek rapora

r raporu üzerine polisler, bu kişilerin hekim muayenesine götürülürken direndikleri için zor
kullanıldığını anlatan bir tutanak düzenleyip dosyaya koydu. Zanlılar, DGM savcısının karşısına
çıkarıldıklarında işkence gördüklerini belirtti. Ancak DGM işkence konusunda bir işlem başlatmadı. Bunun
üzerine avukatlar İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na başvurarak raporlardaki
bulguların müştekilerin ifade ettiği türden işkencelerle oluşup oluşmadığının tespitini istedi. Burada hazırlan
raporda da 'bulguların gözaltı süresi içindeki darp ve cebirler sonucu olduğu, polise direnmeyle meydana
gelemeyeceği ve işkence fiilleriyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' anlatıldı. Bu raporlar üzerine avukatlar,
İstanbul 3 No'lu DGM'den, sorgulamayı yapan polisler hakkında dava açılmasını istedi. İki yıl sonra da Mehmet
Hallaç, Şeref Bayrakçı, Mahmut Yıldız ve Ahmet Okuducu hakkında 'işkence yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdurlar dokuz polisin arasına yerleştirilenler arasından
'işkencecilerini' teşhis etti. Olay tarihinden altı yıl sonra geçen ay sonuçlanan davada, mahkeme, sanık polisler
Hallaç, Bayrakçı ve Yıldız hakkında 'iddiaları kanıtlayacak delil bulunamadığından' beraat kararı verdi. Ka
"Doktor raporlarında belirtilen yüz ve vücuttaki morarma ve ezikliklerin önceden mevcut olduğuna dair sanık
beyanları ve sanıkların bu suçu işlediklerine dair delil elde edilemediği dikkate alınarak soyut bir iddiadan ibaret

rın istifade etmeleri gereği yönünde heyetimizde vicdani kanaat oluşmuştur" denildi.
Mağdur avukatları ise beraat kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Avukatlar, davanın zamanaşımına doğru
götürülmek istendiğini belirterek, "İşkenceyle alınan ifadelere dayanılarak hiçbir delil olmayan davalarda çok
kolay tutuklama kararı verilirken, bu davada doktor raporları yerine sanıkların belgelerle çelişen savunmalarını
esas alınmıştır" dedi. Sanıklardan Mehmet Hallaç ve Ahmet Okuducu’nun adı Limter
uzmanı Süleyman Yeter'in işkenceyle öldürülmesi davasında da geçerken, Yeter davasında hakkında gıyabi
tutuklama kararı verilen Okuducu kırmızı bültenle arama emri çıkarılmasına karşın halen bulunamazken, bu
işkence davasında da ifadesi alınamadığı için dosyası ayrıldı. (Radikal-

İzmir’de gözaltına alınan Mehmet Deste isimli yurttaşa işkence yaptıkları öne sürülen 4 polis, İzmir Tabip Odası
ve Ege Üniversitesi hastanesi’nin de ‘işkence yapılmıştır’ raporuna rağmen beraat ettirildi. 22 Aralık günü İzmir
7.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklarİzmir Emniyet müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu, TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hürriyet Gündüz ile
memurları Mesut Angı ve Alim Erçetin katılmadı. Mahkeme Heyeti, suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı
delil bulunmadığından, sanıkların beraatlerini kararlaştırdı. (BİRGÜN-23.12.04)
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Mahmut Yıldız, 15 Ekim günü İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti. Zanlılar dört
gün sonra savcılığa çıkarılırken doktor muayenesinden geçirildi ve 'kaba dayak, kollardan ters askıya alma,
elektrik verilmesi, cinsel organın sıkılması, basınçlı soğuk suya tutma, ayakta bekletme ve psikolojik işkenceye
tabi tutulduklarını' iddia etti. Zanlıları muayene eden doktor da iddialarla uyumlu izler tespit ederek rapora

r raporu üzerine polisler, bu kişilerin hekim muayenesine götürülürken direndikleri için zor
kullanıldığını anlatan bir tutanak düzenleyip dosyaya koydu. Zanlılar, DGM savcısının karşısına

konusunda bir işlem başlatmadı. Bunun
üzerine avukatlar İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na başvurarak raporlardaki
bulguların müştekilerin ifade ettiği türden işkencelerle oluşup oluşmadığının tespitini istedi. Burada hazırlanan
raporda da 'bulguların gözaltı süresi içindeki darp ve cebirler sonucu olduğu, polise direnmeyle meydana
gelemeyeceği ve işkence fiilleriyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' anlatıldı. Bu raporlar üzerine avukatlar,

ı yapan polisler hakkında dava açılmasını istedi. İki yıl sonra da Mehmet
Hallaç, Şeref Bayrakçı, Mahmut Yıldız ve Ahmet Okuducu hakkında 'işkence yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.

arasına yerleştirilenler arasından
'işkencecilerini' teşhis etti. Olay tarihinden altı yıl sonra geçen ay sonuçlanan davada, mahkeme, sanık polisler
Hallaç, Bayrakçı ve Yıldız hakkında 'iddiaları kanıtlayacak delil bulunamadığından' beraat kararı verdi. Kararda,
"Doktor raporlarında belirtilen yüz ve vücuttaki morarma ve ezikliklerin önceden mevcut olduğuna dair sanık
beyanları ve sanıkların bu suçu işlediklerine dair delil elde edilemediği dikkate alınarak soyut bir iddiadan ibaret

rın istifade etmeleri gereği yönünde heyetimizde vicdani kanaat oluşmuştur" denildi.
Mağdur avukatları ise beraat kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Avukatlar, davanın zamanaşımına doğru

ere dayanılarak hiçbir delil olmayan davalarda çok
kolay tutuklama kararı verilirken, bu davada doktor raporları yerine sanıkların belgelerle çelişen savunmalarını
esas alınmıştır" dedi. Sanıklardan Mehmet Hallaç ve Ahmet Okuducu’nun adı Limter-İş Sendikası eğitim
uzmanı Süleyman Yeter'in işkenceyle öldürülmesi davasında da geçerken, Yeter davasında hakkında gıyabi
tutuklama kararı verilen Okuducu kırmızı bültenle arama emri çıkarılmasına karşın halen bulunamazken, bu

-19.10.04) (Evrensel-

İzmir’de gözaltına alınan Mehmet Deste isimli yurttaşa işkence yaptıkları öne sürülen 4 polis, İzmir Tabip Odası
yapılmıştır’ raporuna rağmen beraat ettirildi. 22 Aralık günü İzmir

7.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklarİzmir Emniyet müdür Yardımcısı
Muhteşem Çavuşoğlu, TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hürriyet Gündüz ile polis
memurları Mesut Angı ve Alim Erçetin katılmadı. Mahkeme Heyeti, suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı
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II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ

II.1. Keyfi Gözaltı
Adana
DEHAP Adana Gençlik Kolları tarafından 4 Ocak günü AKP İl binası önünde düzenlenen basın açıklamasında
“Sizin tecridiniz varsa bizim de dağlarımız var” yazılı döviz açıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma
çerçevesinde Özgür Parti İl Başkanı Hüseyin Uğu
Kolları Başkanı Naime Kaçak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER) Başkanı Esmer Doster, TUHAY
Parti İl yöneticisi M. Reşit Gültekin ve DEHAP İl Kadın Kolları üyesi Fadile Bayram, ifade için 21 Ocak günü
Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. TEM Şubesi, daha sonra DEHAP ile Özgür Parti Adana İl Örgütü ile TUHAY
DER’i arayarak ifade için çağrılan kişilerin gözaltına

Bilal Alioğlu, 21 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Cem Fırat Halis ve Yekbun adlı bayan
arkadaşının, aynı gün yolda gözaltına alındıklarını, Adana TEM Şube‘ye götürüldüklerini belirtiler.
kişiler 4 gün gözaltında kaldıktan sonra Savcılığa çıkartılarak serbest bırakıldı. (İHD Adana)

Seyhan ilçesinde 3 Şubat günü, Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamaları ile KDP ve YNK binalarına
yapılan saldırıları protesto eden gençlere hava
değişen 4 çocuğu döverek gözaltına aldı. (DİHA

İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolayısıyla
birçok kentte protesto gösterilerinin yapılması üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı
Ova mahallesinde 12 Şubat günü birçok eve baskın düzenleyerek, aralarında Yeniden Özgür Gündem gazetesi
Adana dağıtımcılarından Kadri Bağdu (35) ve DEHAP Adana Gençlik
da bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA

15 Şubat günü, Adana’da Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 7 kişi,
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına
(DİHA-16.02.04)

İHD Adana şubesinde sürdürdükleri açlık grevinin 28. gününü üniversite kampusu önünde sürdürmek amacıyla
17 Şubat günü Eğitim Fakültesi R
polisler arasında yaşanan arbedede, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler şunlar: Anjel Meynioğlu,
Elif Tezerdi, Neslihan Tali, Nevin Miçoğulları, Senem Demirci, Özcan Hır, Orhan Soylu, Sema Peynirci, B
Banaz, Aynur Kalkan, Cafer Uğur, Öner Çelik, Halil Kenkeş. Öğrenciler, 21 Şubat günü serbest bırakıldılar.
(DİHA-17.02.04)

24 Şubat günü, Sugözü Termik Santrali'nın açılışına katılmaları engellendiği için oturma eylemi yapan ÇETKO,
TMMOB'a bağlı odaların şubeleri ile Almanya, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen Greenpeace üyesi
çevrecilere müdahale eden jandarma, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 28 Mart y
araştırmak isteyen DEHAP Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı Recep Dorak, İlçe Gençlik Kolları
Özer, İlçe Kadın Kolları yöneticileri Hicran Dikmen, Çicek Özalp ve Gülistan Çiftçi, İl Seçim Kurulu'ndan izin
almadan çalışma yürüttükleri gerekçesi ile gözaltına alınarak, Gaziosmanpaşa Karakolu'na götürüldü.

10 Mayıs günü, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği
düzeninin üniversitenin özel güvenlik birimi tarafından
öğrenci gözaltına alındı.

17 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Nihat Gün; 15 Mayıs günü Almanya’dan Adana’ya
geldiği akşam, havalimanında TEM
ailesine haber verilmediğini, kendisinin canlı bomba olduğu
söylendiğini, bir gün sonra, savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakıldığını belirtti.
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DEHAP Adana Gençlik Kolları tarafından 4 Ocak günü AKP İl binası önünde düzenlenen basın açıklamasında
“Sizin tecridiniz varsa bizim de dağlarımız var” yazılı döviz açıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma
çerçevesinde Özgür Parti İl Başkanı Hüseyin Uğur, DEHAP İl Başkan Yardımcısı Hasan Beliren, İl Gençlik
Kolları Başkanı Naime Kaçak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri

DER) Başkanı Esmer Doster, TUHAY-DER Sekreteri Nuriye Aksoy, Özgür
öneticisi M. Reşit Gültekin ve DEHAP İl Kadın Kolları üyesi Fadile Bayram, ifade için 21 Ocak günü

Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. TEM Şubesi, daha sonra DEHAP ile Özgür Parti Adana İl Örgütü ile TUHAY
DER’i arayarak ifade için çağrılan kişilerin gözaltına alındığını bildirdi. (Özgür Gündem-22.01.04)

Bilal Alioğlu, 21 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Cem Fırat Halis ve Yekbun adlı bayan
arkadaşının, aynı gün yolda gözaltına alındıklarını, Adana TEM Şube‘ye götürüldüklerini belirtiler.
kişiler 4 gün gözaltında kaldıktan sonra Savcılığa çıkartılarak serbest bırakıldı. (İHD Adana)

Seyhan ilçesinde 3 Şubat günü, Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamaları ile KDP ve YNK binalarına
yapılan saldırıları protesto eden gençlere havaya ateş açarak müdahale eden polis, yaşları 10 ile 16 arasında
değişen 4 çocuğu döverek gözaltına aldı. (DİHA-03.02.04)

İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolayısıyla
gösterilerinin yapılması üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı

Ova mahallesinde 12 Şubat günü birçok eve baskın düzenleyerek, aralarında Yeniden Özgür Gündem gazetesi
Adana dağıtımcılarından Kadri Bağdu (35) ve DEHAP Adana Gençlik Kolları İl yöneticisi Erhan Taşarsu’nun
da bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA-13.02.04)

15 Şubat günü, Adana’da Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 7 kişi,
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (Genel Merkez’e faksla bildirim- Av. Süleyman Şensoy)

İHD Adana şubesinde sürdürdükleri açlık grevinin 28. gününü üniversite kampusu önünde sürdürmek amacıyla
17 Şubat günü Eğitim Fakültesi R-1 kantini önünde çadır açan öğrenciler ile çadırın kaldırılmasını isteyen
polisler arasında yaşanan arbedede, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler şunlar: Anjel Meynioğlu,
Elif Tezerdi, Neslihan Tali, Nevin Miçoğulları, Senem Demirci, Özcan Hır, Orhan Soylu, Sema Peynirci, B
Banaz, Aynur Kalkan, Cafer Uğur, Öner Çelik, Halil Kenkeş. Öğrenciler, 21 Şubat günü serbest bırakıldılar.

24 Şubat günü, Sugözü Termik Santrali'nın açılışına katılmaları engellendiği için oturma eylemi yapan ÇETKO,
ların şubeleri ile Almanya, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen Greenpeace üyesi

çevrecilere müdahale eden jandarma, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA-24.02.04)

nde 28 Mart yerel seçimlerinde MHP'lilerin mükerrer oy kullanıld
araştırmak isteyen DEHAP Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı Recep Dorak, İlçe Gençlik Kolları
Özer, İlçe Kadın Kolları yöneticileri Hicran Dikmen, Çicek Özalp ve Gülistan Çiftçi, İl Seçim Kurulu'ndan izin

a yürüttükleri gerekçesi ile gözaltına alınarak, Gaziosmanpaşa Karakolu'na götürüldü.

10 Mayıs günü, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği “alternatif öğrenci şenliği
düzeninin üniversitenin özel güvenlik birimi tarafından kampusa alınmaması üzerine çıkan gerginlik sonrası 4

17 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Nihat Gün; 15 Mayıs günü Almanya’dan Adana’ya
EM Şube polisleri tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alındığına dair

ailesine haber verilmediğini, kendisinin canlı bomba olduğu yönünde ihbar olduğu için gözaltına alındığını
savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakıldığını belirtti.
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DEHAP Adana Gençlik Kolları tarafından 4 Ocak günü AKP İl binası önünde düzenlenen basın açıklamasında
“Sizin tecridiniz varsa bizim de dağlarımız var” yazılı döviz açıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma

r, DEHAP İl Başkan Yardımcısı Hasan Beliren, İl Gençlik
Kolları Başkanı Naime Kaçak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri

DER Sekreteri Nuriye Aksoy, Özgür
öneticisi M. Reşit Gültekin ve DEHAP İl Kadın Kolları üyesi Fadile Bayram, ifade için 21 Ocak günü

Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. TEM Şubesi, daha sonra DEHAP ile Özgür Parti Adana İl Örgütü ile TUHAY-
22.01.04)

Bilal Alioğlu, 21 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Cem Fırat Halis ve Yekbun adlı bayan
arkadaşının, aynı gün yolda gözaltına alındıklarını, Adana TEM Şube‘ye götürüldüklerini belirtiler. Sözkonusu
kişiler 4 gün gözaltında kaldıktan sonra Savcılığa çıkartılarak serbest bırakıldı. (İHD Adana)

Seyhan ilçesinde 3 Şubat günü, Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamaları ile KDP ve YNK binalarına
ya ateş açarak müdahale eden polis, yaşları 10 ile 16 arasında

İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolayısıyla
gösterilerinin yapılması üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı

Ova mahallesinde 12 Şubat günü birçok eve baskın düzenleyerek, aralarında Yeniden Özgür Gündem gazetesi
Kolları İl yöneticisi Erhan Taşarsu’nun

15 Şubat günü, Adana’da Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 7 kişi,
Av. Süleyman Şensoy)

İHD Adana şubesinde sürdürdükleri açlık grevinin 28. gününü üniversite kampusu önünde sürdürmek amacıyla
er ile çadırın kaldırılmasını isteyen

polisler arasında yaşanan arbedede, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler şunlar: Anjel Meynioğlu,
Elif Tezerdi, Neslihan Tali, Nevin Miçoğulları, Senem Demirci, Özcan Hır, Orhan Soylu, Sema Peynirci, Barkın
Banaz, Aynur Kalkan, Cafer Uğur, Öner Çelik, Halil Kenkeş. Öğrenciler, 21 Şubat günü serbest bırakıldılar.

24 Şubat günü, Sugözü Termik Santrali'nın açılışına katılmaları engellendiği için oturma eylemi yapan ÇETKO,
ların şubeleri ile Almanya, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen Greenpeace üyesi

eçimlerinde MHP'lilerin mükerrer oy kullanıldığına ilişkin iddiaları
araştırmak isteyen DEHAP Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı Recep Dorak, İlçe Gençlik Kolları yöneticisi İrfan
Özer, İlçe Kadın Kolları yöneticileri Hicran Dikmen, Çicek Özalp ve Gülistan Çiftçi, İl Seçim Kurulu'ndan izin

a yürüttükleri gerekçesi ile gözaltına alınarak, Gaziosmanpaşa Karakolu'na götürüldü.

enliği”nde kullanılacak ses
kampusa alınmaması üzerine çıkan gerginlik sonrası 4

17 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Nihat Gün; 15 Mayıs günü Almanya’dan Adana’ya
nı, gözaltına alındığına dair

ihbar olduğu için gözaltına alındığının
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21 Mayıs günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe
kişi, kampüsün nizamiye girişinde jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 22
serbest bırakıldı.

DEHAP Adana İl Gençlik Kolları tarafından İnci
beldesi girişinde yapılan basın açıklamasına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman
Gülmez ile soyadları öğrenilemeyen Deniz ve Mehmet adlı 2 öğrenci gözaltına alınarak İncirlik Jandarma
Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

“PKK/Kongra-Gel üyesi olduğu” ve
Kahveci, Mehmet Veli Karadeniz ve M. Nuri Başçı, 28 Mayıs günü gözaltına alındı.

1 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Tahir Aydın; oğlu M. Gazi Aydın’ın 28 Mayıs günü
Adana TEM Şube ekipleri tarafında
bilginin verilmediğini; ancak gözaltında olduğunu televizyonlardan öğrendiğini belirtti. Gazi Aydın
günü, çıkarıldığı DGM tarafından tutuklanara

Adana'da 28 Mayıs günü polisle yaşanan kovalamaca sırasında infaz edilen Şiyar Perinçek için vurulduğu yerde
3 Haziran günü yapılan cenaze törenine katılan kitleye, Çevik Kuvvet
kişi, dövülerek gözaltına alındı.

Adana’da 14 Haziran günü düzenlenen operasyonlarda, “K
alındı.

NATO zirvesini protesto amacıyla
üyesi 33 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu imzasıyla Valiliklere gönderilen 'Polis ve jandarmanın toplantı ve gösterilere
katılanların video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını' öngören genelgeye rağmen, İHD Adana
Şubesi'nin 22 Haziran günü gerçekleştirdiği basın açıklama
Bakanının genelgesi elimize ulaşmadığı için görüntülüyoruz" diyerek kendilerini savundular.

29 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Nalan
sivil polisler tarafından basılan evinden
hakkında da kendisine her hangi bir bilginin verilmediğini belirti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova mahallesinde 7 Temmuz günü, Ova Mahallesi'nde korsan eylem yapılması
sonucu mahallede bulunan Şakirpaşa Sağlık Ocağı'nın camlarını kırıldığı gerekçesiyle DEHAP İl Kadın Kolları
Yöneticisi Fikriye Özbay, İsmail Sarı, Mahsun Şendul (15), Hasan K
alındılar. Gözaltına alınanlar 8 Temmuz günü serbest bırakıldı. (08.07.2004

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
karakolu tarafından gözaltına alındığı

31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Emin Oruç, 30 Ağustos günü Emniyetten bir
kişinin kendilerini aradığını ve oğlu Müslüm Oruç’un gözaltına alındığını bildirdiğini ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Adana Temsilcisi Mustafa Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen, bir
işkence iddiasıyla ilgili belgeyi Cumhuriyet Savcılığı'na vermedikleri gerekçesiyle 15 Eylül günü gözaltına
alındı. Savcılıktaki ifadesi sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen
serbest bırakıldı. Bir süre önce tahliye olduğu Adana E Tipi Cezaevi'nde işkence gördüğü iddiasıyla TİHV
Adana Temsilciliği'ne başvuruda bulunması sonrası Vakıf yöneticileri tarafından, iç
mektupla gönüllü hizmet veren doktora gönderilen Şükrü Boyav, muayeneden sonra bulguların yazılı olduğu
aynı mektubun fotokopisiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cezaevinden sorumlu
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan
getirmedikleri” gerekçesiyle Çinkılıç ve Antmen'in gözaltına alınmaları talimatını verdi. Savcı Taştan tarafından
ifadeleri alınan Çinkılıç ve Antmen, daha sonra tutuklanmaları istemiy
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versitesi Beytepe kampüsü'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri'ne katılmak isteyen 4
izamiye girişinde jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 22

DEHAP Adana İl Gençlik Kolları tarafından İncirlik Hava Üssü'nün kapatılması için 19 Mayıs günü İncirlik
basın açıklamasına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman

Gülmez ile soyadları öğrenilemeyen Deniz ve Mehmet adlı 2 öğrenci gözaltına alınarak İncirlik Jandarma

üyesi olduğu” ve “yardım-yataklık yaptığı” iddia edilen Mehmet Gazi Aydın, Mehmet
Kahveci, Mehmet Veli Karadeniz ve M. Nuri Başçı, 28 Mayıs günü gözaltına alındı.

1 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Tahir Aydın; oğlu M. Gazi Aydın’ın 28 Mayıs günü
tarafından gözaltına alındığını, alındığına dair Emniyetten kendisine her hangi bir

bilginin verilmediğini; ancak gözaltında olduğunu televizyonlardan öğrendiğini belirtti. Gazi Aydın
günü, çıkarıldığı DGM tarafından tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi’ne konuldu.

Adana'da 28 Mayıs günü polisle yaşanan kovalamaca sırasında infaz edilen Şiyar Perinçek için vurulduğu yerde
3 Haziran günü yapılan cenaze törenine katılan kitleye, Çevik Kuvvet ekiplerince yapılan

Adana’da 14 Haziran günü düzenlenen operasyonlarda, “Kongra-Gel üyesi olduğu” iddia edilen 11 kişi gözaltına

Adana’da 21 Haziran günü İncirlik Üssü önünde eylem yapmak isteyen

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu imzasıyla Valiliklere gönderilen 'Polis ve jandarmanın toplantı ve gösterilere
katılanların video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını' öngören genelgeye rağmen, İHD Adana

nin 22 Haziran günü gerçekleştirdiği basın açıklamasını polis, izinsiz görüntüledi. P
genelgesi elimize ulaşmadığı için görüntülüyoruz" diyerek kendilerini savundular.

29 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Nalan Yangöz; 27 Haziran günü gece 00:01 sularında,
basılan evinden, misafiri olan Osman Filiztek’in alındığını, niçin ve nereye götürüldü

hakkında da kendisine her hangi bir bilginin verilmediğini belirti.

ne bağlı Ova mahallesinde 7 Temmuz günü, Ova Mahallesi'nde korsan eylem yapılması
sonucu mahallede bulunan Şakirpaşa Sağlık Ocağı'nın camlarını kırıldığı gerekçesiyle DEHAP İl Kadın Kolları
Yöneticisi Fikriye Özbay, İsmail Sarı, Mahsun Şendul (15), Hasan Kalecek (16) ve Kenan Çiçek gözaltına
alındılar. Gözaltına alınanlar 8 Temmuz günü serbest bırakıldı. (08.07.2004-DİHA)

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
karakolu tarafından gözaltına alındığını ve 48 saat karakolda tutulduğunu belirtti. (İHD Adana)

31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Emin Oruç, 30 Ağustos günü Emniyetten bir
kişinin kendilerini aradığını ve oğlu Müslüm Oruç’un gözaltına alındığını bildirdiğini ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Adana Temsilcisi Mustafa Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen, bir
işkence iddiasıyla ilgili belgeyi Cumhuriyet Savcılığı'na vermedikleri gerekçesiyle 15 Eylül günü gözaltına

nda nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen
serbest bırakıldı. Bir süre önce tahliye olduğu Adana E Tipi Cezaevi'nde işkence gördüğü iddiasıyla TİHV
Adana Temsilciliği'ne başvuruda bulunması sonrası Vakıf yöneticileri tarafından, iç
mektupla gönüllü hizmet veren doktora gönderilen Şükrü Boyav, muayeneden sonra bulguların yazılı olduğu
aynı mektubun fotokopisiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cezaevinden sorumlu
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan, söz konusu mektubun aslını vermeyerek “resmi makamların emrini yerine
getirmedikleri” gerekçesiyle Çinkılıç ve Antmen'in gözaltına alınmaları talimatını verdi. Savcı Taştan tarafından
ifadeleri alınan Çinkılıç ve Antmen, daha sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne
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düzenlenen Bahar Şenlikleri'ne katılmak isteyen 4
izamiye girişinde jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 22 Mayıs günü

sı için 19 Mayıs günü İncirlik
basın açıklamasına katılmak isteyen Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman

Gülmez ile soyadları öğrenilemeyen Deniz ve Mehmet adlı 2 öğrenci gözaltına alınarak İncirlik Jandarma

yataklık yaptığı” iddia edilen Mehmet Gazi Aydın, Mehmet

1 Haziran günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Tahir Aydın; oğlu M. Gazi Aydın’ın 28 Mayıs günü
mniyetten kendisine her hangi bir

bilginin verilmediğini; ancak gözaltında olduğunu televizyonlardan öğrendiğini belirtti. Gazi Aydın, 1 Haziran

Adana'da 28 Mayıs günü polisle yaşanan kovalamaca sırasında infaz edilen Şiyar Perinçek için vurulduğu yerde
ekiplerince yapılan müdahale sırasında 4

Gel üyesi olduğu” iddia edilen 11 kişi gözaltına

21 Haziran günü İncirlik Üssü önünde eylem yapmak isteyen ESP

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu imzasıyla Valiliklere gönderilen 'Polis ve jandarmanın toplantı ve gösterilere
katılanların video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını' öngören genelgeye rağmen, İHD Adana

sını polis, izinsiz görüntüledi. Polisler, "İçişleri
genelgesi elimize ulaşmadığı için görüntülüyoruz" diyerek kendilerini savundular.

Yangöz; 27 Haziran günü gece 00:01 sularında,
niçin ve nereye götürüldüğü

ne bağlı Ova mahallesinde 7 Temmuz günü, Ova Mahallesi'nde korsan eylem yapılması
sonucu mahallede bulunan Şakirpaşa Sağlık Ocağı'nın camlarını kırıldığı gerekçesiyle DEHAP İl Kadın Kolları

alecek (16) ve Kenan Çiçek gözaltına

8 Temmuz günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan Yusuf Öztür, Kozan ilçesi Gazi Köyü jandarma
nı ve 48 saat karakolda tutulduğunu belirtti. (İHD Adana)

31 Ağustos günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Emin Oruç, 30 Ağustos günü Emniyetten bir
kişinin kendilerini aradığını ve oğlu Müslüm Oruç’un gözaltına alındığını bildirdiğini ifade etti. (İHD Adana)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Adana Temsilcisi Mustafa Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen, bir
işkence iddiasıyla ilgili belgeyi Cumhuriyet Savcılığı'na vermedikleri gerekçesiyle 15 Eylül günü gözaltına

nda nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çinkılıç ve doktoru Mehmet Antmen
serbest bırakıldı. Bir süre önce tahliye olduğu Adana E Tipi Cezaevi'nde işkence gördüğü iddiasıyla TİHV

yazışma niteliğindeki
mektupla gönüllü hizmet veren doktora gönderilen Şükrü Boyav, muayeneden sonra bulguların yazılı olduğu
aynı mektubun fotokopisiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cezaevinden sorumlu

, söz konusu mektubun aslını vermeyerek “resmi makamların emrini yerine
getirmedikleri” gerekçesiyle Çinkılıç ve Antmen'in gözaltına alınmaları talimatını verdi. Savcı Taştan tarafından

le Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne
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sevk edildi. Mahkeme, niteliği itibariyle istenilen belgenin bu olayın yürütülmesi amacıyla zorunlu olmadığı
gerekçesiyle Çinkılıç ve Antmen'in tutuklanmaları talebini reddetti.

27 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Nisan ayında yapılan operasyonları protesto etmek için basın açıklaması
düzenleyen Gençlik Derneği üyelerine polis müdahale ederek Erhan Bingöl ve Pınar Çalışır’ı gözaltına aldı.
(Evrensel-28.09.2004)

Çukurova Üniversitesi'nin 7 Ekim günü gerçekleştirilen 2004
katılan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i “Adalet istiyoruz” diyerek protesto eden Öner Çelik isimli öğrenci
gözaltına alındı. (Zaman-08.10.04)

TCK’da yapılan değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma
Karakolu’nda dövüldüğünü ve hakarete uğradığını belirtti. (E

Küçük Dikili Belde Belediye Başkanı Leyla Güven ile Başkan Yardımcısı Fahrettin Karaaslan, tedavi gördüğü
hastanede 18 Kasım günü hayatını kaybeden PKK/Kongra
için ambulans tahsisi etmesi üzerine 23 Aralık günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına
alındı. Başkan ve başkan yardımcısı, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Zaman

Adıyaman
Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne isminin “Dilxwaş”
Tümen adlı vatandaş, bağlı bulunduğu köy karakolunda görevli bir astsubay ve asker tarafından Adıyaman şehir
merkezindeki sorgulandı. Jandarmanın, yetki sahası içerisinde olmadığı halde yetkisini aşarak yapıla
sorgulamada Tümen’e, “ismini niçin değiştirdiği, işyerine hangi arabayla gidip geldiği, 1991 yılından beri haber
alamadıkları kardeşi Öner Tümen’in nerede olduğu” şeklinde sorular yöneltilirken, askerler Tümen’in itirazına
rağmen üsluplarını sertleştirerek ayak üstü sorguya devam ettiler. İHD Adıyaman şubesine başvuran Tümen için,
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Kürtçe isim değiştirme talebiyle dava açan, merkez Kuşakkaya
köyünde ikamet eden Bilal Memeli’nin kimliğine el konularak, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan
kimliğini alması gerektiği konusunda, kendisine bilgi verildi. Memeli’nin İHD Adıyaman şubesine başvurması
üzerine, ilgili yerlere kurulan bağlantılar sonucu

Hüseyin Şar, 20 Mart günü arkadaşı Elif Kayan ile izne tabi olarak, Newroz kutlamaları için afişleme yaparken
yanlarına gelen resmi bir polis otosunun, afişleme çalışmasını keyfi olarak engellemeye çalıştığ
yarım saat el konulduğunu, 21 Mart günü, Newroz etkinlikleri sonrası Ayban Bakar adındaki arkadaşı ile
birlikte gözaltına alınmaya çalışıldığını ;ancak avukatların müdahalesi ile serbest bırakıldığını belirtti. Yine aynı
etkinlikte, Abdurrahman Yücel adlı kişi de bir süreliğine gözaltına alındı. (İHD Adıyaman)

Ali Memeli, Erdal Aydın ve Bilal Memeli adlı kişiler, 21 Mart günü Newroz etkinlikleri sonrası, polis kontrol
noktasında durdurularak adres ve kimlik bilgileri alındı. (İHD Adıyam

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Haydarlı köyünde
operasyon yapan jandarma ekipleri, köyde ikamet eden 14 kişiyi (Mustafa Beşir Özdoğan, Ethem Eysan, İbrahim
Göreli, İbrahim Bacanak, Bektaş Bacanak
Ekinci, İbrahim Çetin, Mehmet Özdoğan, İbrahim Yıldırım ve Yunus Yıldırım) gözaltına aldı. 2 Mayıs günü
gözaltına alınan 6 kişi (Medine Özdoğan, Bese Kılıç, Melek Kılıç, Hanım Hatay, Selver
ile sayı 20’ye yükseldi.

Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
defnedilmesinin ardından 18 ve 19 Haziran günü evlere düzenlenen baskında
gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.

Murat Erdem ve iki akrabası, 2 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındılar. (İHD Adıyaman)

18 Eylül günü İHD tarafından Adıyaman’da düzenlenen “ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye” adlı
panele konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve İHD Genel
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sevk edildi. Mahkeme, niteliği itibariyle istenilen belgenin bu olayın yürütülmesi amacıyla zorunlu olmadığı
gerekçesiyle Çinkılıç ve Antmen'in tutuklanmaları talebini reddetti. (Hürriyet-16.09.2004) (Sabah

27 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Nisan ayında yapılan operasyonları protesto etmek için basın açıklaması
düzenleyen Gençlik Derneği üyelerine polis müdahale ederek Erhan Bingöl ve Pınar Çalışır’ı gözaltına aldı.

tesi'nin 7 Ekim günü gerçekleştirilen 2004-2005 eğitim öğretim yılı açılışı sırasında, açılışan
katılan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i “Adalet istiyoruz” diyerek protesto eden Öner Çelik isimli öğrenci

değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma
Karakolu’nda dövüldüğünü ve hakarete uğradığını belirtti. (Evrensel-03.11.2004)

Küçük Dikili Belde Belediye Başkanı Leyla Güven ile Başkan Yardımcısı Fahrettin Karaaslan, tedavi gördüğü
hastanede 18 Kasım günü hayatını kaybeden PKK/Kongra-Gel üyesi Zahir Yıldırım isimli mahkumun cenazesi

si üzerine 23 Aralık günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına
alındı. Başkan ve başkan yardımcısı, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Zaman

Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne isminin “Dilxwaş” olarak değiştirilmesi talebiyle başvuran Özcan
Tümen adlı vatandaş, bağlı bulunduğu köy karakolunda görevli bir astsubay ve asker tarafından Adıyaman şehir
merkezindeki sorgulandı. Jandarmanın, yetki sahası içerisinde olmadığı halde yetkisini aşarak yapıla
sorgulamada Tümen’e, “ismini niçin değiştirdiği, işyerine hangi arabayla gidip geldiği, 1991 yılından beri haber
alamadıkları kardeşi Öner Tümen’in nerede olduğu” şeklinde sorular yöneltilirken, askerler Tümen’in itirazına

rtleştirerek ayak üstü sorguya devam ettiler. İHD Adıyaman şubesine başvuran Tümen için,
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Kürtçe isim değiştirme talebiyle dava açan, merkez Kuşakkaya
köyünde ikamet eden Bilal Memeli’nin kimliğine el konularak, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan
kimliğini alması gerektiği konusunda, kendisine bilgi verildi. Memeli’nin İHD Adıyaman şubesine başvurması
üzerine, ilgili yerlere kurulan bağlantılar sonucu kimliğin iadesi sağlandı. (İHD Adıyaman Şubesi)

Hüseyin Şar, 20 Mart günü arkadaşı Elif Kayan ile izne tabi olarak, Newroz kutlamaları için afişleme yaparken
yanlarına gelen resmi bir polis otosunun, afişleme çalışmasını keyfi olarak engellemeye çalıştığ
yarım saat el konulduğunu, 21 Mart günü, Newroz etkinlikleri sonrası Ayban Bakar adındaki arkadaşı ile
birlikte gözaltına alınmaya çalışıldığını ;ancak avukatların müdahalesi ile serbest bırakıldığını belirtti. Yine aynı

urrahman Yücel adlı kişi de bir süreliğine gözaltına alındı. (İHD Adıyaman)

Ali Memeli, Erdal Aydın ve Bilal Memeli adlı kişiler, 21 Mart günü Newroz etkinlikleri sonrası, polis kontrol
noktasında durdurularak adres ve kimlik bilgileri alındı. (İHD Adıyaman)

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Haydarlı köyünde, 29 Nisan akşamı HPG’li militanların
, köyde ikamet eden 14 kişiyi (Mustafa Beşir Özdoğan, Ethem Eysan, İbrahim

Göreli, İbrahim Bacanak, Bektaş Bacanak, Mustafa Kılıç, Hüseyin Kılıç, Hasan Hatay, Ali Ekinci, Hüseyin
Ekinci, İbrahim Çetin, Mehmet Özdoğan, İbrahim Yıldırım ve Yunus Yıldırım) gözaltına aldı. 2 Mayıs günü

6 kişi (Medine Özdoğan, Bese Kılıç, Melek Kılıç, Hanım Hatay, Selver

Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
defnedilmesinin ardından 18 ve 19 Haziran günü evlere düzenlenen baskında, Nuri Konca ile Mehmet Kar
gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.

Murat Erdem ve iki akrabası, 2 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındılar. (İHD Adıyaman)

18 Eylül günü İHD tarafından Adıyaman’da düzenlenen “ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye” adlı
şmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve İHD Genel
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sevk edildi. Mahkeme, niteliği itibariyle istenilen belgenin bu olayın yürütülmesi amacıyla zorunlu olmadığı
16.09.2004) (Sabah-17.09.2004)

27 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Nisan ayında yapılan operasyonları protesto etmek için basın açıklaması
düzenleyen Gençlik Derneği üyelerine polis müdahale ederek Erhan Bingöl ve Pınar Çalışır’ı gözaltına aldı.

2005 eğitim öğretim yılı açılışı sırasında, açılışan
katılan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i “Adalet istiyoruz” diyerek protesto eden Öner Çelik isimli öğrenci

değişiklik sonrası 29 Ekim günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olan Semih Öztekin,
tahliyesinin ardından askerliğini yapmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü İncirlik Jandarma

Küçük Dikili Belde Belediye Başkanı Leyla Güven ile Başkan Yardımcısı Fahrettin Karaaslan, tedavi gördüğü
Gel üyesi Zahir Yıldırım isimli mahkumun cenazesi

si üzerine 23 Aralık günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına
alındı. Başkan ve başkan yardımcısı, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Zaman-24.12.04)

olarak değiştirilmesi talebiyle başvuran Özcan
Tümen adlı vatandaş, bağlı bulunduğu köy karakolunda görevli bir astsubay ve asker tarafından Adıyaman şehir
merkezindeki sorgulandı. Jandarmanın, yetki sahası içerisinde olmadığı halde yetkisini aşarak yapılan ayaküstü
sorgulamada Tümen’e, “ismini niçin değiştirdiği, işyerine hangi arabayla gidip geldiği, 1991 yılından beri haber
alamadıkları kardeşi Öner Tümen’in nerede olduğu” şeklinde sorular yöneltilirken, askerler Tümen’in itirazına

rtleştirerek ayak üstü sorguya devam ettiler. İHD Adıyaman şubesine başvuran Tümen için,

Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Kürtçe isim değiştirme talebiyle dava açan, merkez Kuşakkaya
köyünde ikamet eden Bilal Memeli’nin kimliğine el konularak, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan
kimliğini alması gerektiği konusunda, kendisine bilgi verildi. Memeli’nin İHD Adıyaman şubesine başvurması

kimliğin iadesi sağlandı. (İHD Adıyaman Şubesi)

Hüseyin Şar, 20 Mart günü arkadaşı Elif Kayan ile izne tabi olarak, Newroz kutlamaları için afişleme yaparken
yanlarına gelen resmi bir polis otosunun, afişleme çalışmasını keyfi olarak engellemeye çalıştığını, kimliklerine
yarım saat el konulduğunu, 21 Mart günü, Newroz etkinlikleri sonrası Ayban Bakar adındaki arkadaşı ile
birlikte gözaltına alınmaya çalışıldığını ;ancak avukatların müdahalesi ile serbest bırakıldığını belirtti. Yine aynı

urrahman Yücel adlı kişi de bir süreliğine gözaltına alındı. (İHD Adıyaman)

Ali Memeli, Erdal Aydın ve Bilal Memeli adlı kişiler, 21 Mart günü Newroz etkinlikleri sonrası, polis kontrol

’li militanların saldırısının ardından
, köyde ikamet eden 14 kişiyi (Mustafa Beşir Özdoğan, Ethem Eysan, İbrahim

, Mustafa Kılıç, Hüseyin Kılıç, Hasan Hatay, Ali Ekinci, Hüseyin
Ekinci, İbrahim Çetin, Mehmet Özdoğan, İbrahim Yıldırım ve Yunus Yıldırım) gözaltına aldı. 2 Mayıs günü

6 kişi (Medine Özdoğan, Bese Kılıç, Melek Kılıç, Hanım Hatay, Selver Eysen, İbrahim Varol)

Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
Nuri Konca ile Mehmet Karadağ,

Murat Erdem ve iki akrabası, 2 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındılar. (İHD Adıyaman)

18 Eylül günü İHD tarafından Adıyaman’da düzenlenen “ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye” adlı
şmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve İHD Genel
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Başkan Yardımcısı’nın konuşmaları polis kamerası ile kayda alındı. Yapılan itiraza ve yapılanın hukuka aykırı
olduğunun söylenmesine rağmen çekime devam edildi. (İHD

Ağrı
Patnos ilçe merkezinde 21 Mart günü, ateş yakan ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba müdahale eden
polis 2 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA-

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçeler
Önderi olarak kabul ettiklerini beyan eden ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen 181 kişi hakkında
Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde TAY
Yöneticisi Burhan Karatay, Belediy
gazetesi sahibi Ahmet İnan ve DEHAP ilçe yöneticileri Mehmet Aydın, Mehmet İlvan ile Çetin Eşiyok'un da
aralarında bulunduğu 181 kişi sabah erken saatlerde köylerde jandarmanın da yü
gözaltına alındı. (Özgür Gündem-07.08.04)

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan Ahmet Çokdin, PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki
itirafçının “Bize gıda yardımı yapıyordu” ifadesi üzerine 19 Eylül günü gözaltı

Amasya
1 Nisan günü TEM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara
Özgür Gündem gazetesi Ankara dağıtımcısı Nevzat Aslan, 17 Ocak günü Ostim’de, devriye gezen polisler
tarafından, şüpheli oldukları gerekçesiyle, yanında bulunan bir arkadaşıyla beraber gözaltına alındı. (Özgür
Gündem-19.01.04)

14 Şubat günü Kocatepe semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen
Burcu Taner, Mert Kavak, Abdullah Özgün, Sultan Kartal, Murat Helik, Erdinç Eroğlu, Mehmet Yaşar, Emrah
Yayla, Selçuk Ulavur, Uğur Eyilik, Deniz Arık, Menevşe Demir, Sakarya Semünde, Erdem Güdenoğlu, Ercan
Temur, Duygu Abhaz, Tufan Aksakal ve Hasan Karapınar gözaltına alınd
Av. Süleyman Şensoy) (DİHA-15.02.04)

Abdi İpekçi Parkı’nda yaklaşık 5 aydır oturma eylemi yapan Yaşar Nabi Poyraz ve Muharrem Çoban, polis
tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim

Ekmek ve Adalet dergisi Ankara muhabiri Umut Şener ile Levent Hergüner, Nurşen Toksoy, Nurcan Temel,
Ayşe Arapgirli, Yurdum Ali Tokgöz, 14 Şubat günü Karum iş merkezi önünde gözaltına alındılar. Aynı gün
evlerine yapılan baskınlarda Funda Davran Gök, Mustafa Gök, Hakkı Gökhan Menet, Murat Korkut, Mehmet
Güvel, Sezai Demirtaş, Bektaş Doğan, İsmail Özmen, Abidin Ateşoğlu ve Doğan Gürbey de gözaltına alındılar.
(Genel Merkez’e faksla bildirim- Av. Süleyman Şensoy) (DİHA

YÖK yasa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu,
değişik kentlerden gelen öğrencilerin Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da
gerçekleştirdikleri eylemde, polis ve öğrenciler arasınd
gözaltına alındı. Öğrencilerden 54’ü, 16 Mart günü serbest bırakıldı. (Cumhuriyet

14 Mart günü, Tuzluçayır'da seyir halindeki AKP ve MHP konvoylarına taşlı saldırı düzenlendiği idd
çevrede bulunan 8 genç polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle: Erdem
Koyuncu, Sinan Akpınar, Fikrel Gül, Cesur Türk, Barış Karaguş, Özhan Altuntaş, Okan Çağlayan, Onur
Çağlayan (DİHA-14.03.04)

18 Mart günü Siteler'de, ESP’nin yerel seçimlerde gösterdiği bağımsız adayların afişlerini yapıştıran Gökhan
Yaman, Metin Külekçi, Taylan Şen, Fırat Yiğen, Onur Çeliker, Ufuk Han ve Selçuk Mart, aynı gün başlayan
seçim yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alın
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Başkan Yardımcısı’nın konuşmaları polis kamerası ile kayda alındı. Yapılan itiraza ve yapılanın hukuka aykırı
olduğunun söylenmesine rağmen çekime devam edildi. (İHD Adıyaman)

Patnos ilçe merkezinde 21 Mart günü, ateş yakan ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba müdahale eden
-22.03.04)

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçeler
Önderi olarak kabul ettiklerini beyan eden ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen 181 kişi hakkında
Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde TAY-DER Doğubeyazıt Şube
Yöneticisi Burhan Karatay, Belediye Meclis Üyeleri Şükran Gültekin, Fatma Okçu, Tabibe İnan, Ararat'ın Sesi
gazetesi sahibi Ahmet İnan ve DEHAP ilçe yöneticileri Mehmet Aydın, Mehmet İlvan ile Çetin Eşiyok'un da
aralarında bulunduğu 181 kişi sabah erken saatlerde köylerde jandarmanın da yürüttüğü operasyonlar sonucu

07.08.04)

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan Ahmet Çokdin, PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki
itirafçının “Bize gıda yardımı yapıyordu” ifadesi üzerine 19 Eylül günü gözaltına alındı. (Hürriyet

ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Özgür Gündem gazetesi Ankara dağıtımcısı Nevzat Aslan, 17 Ocak günü Ostim’de, devriye gezen polisler
tarafından, şüpheli oldukları gerekçesiyle, yanında bulunan bir arkadaşıyla beraber gözaltına alındı. (Özgür

14 Şubat günü Kocatepe semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen
Kavak, Abdullah Özgün, Sultan Kartal, Murat Helik, Erdinç Eroğlu, Mehmet Yaşar, Emrah

Yayla, Selçuk Ulavur, Uğur Eyilik, Deniz Arık, Menevşe Demir, Sakarya Semünde, Erdem Güdenoğlu, Ercan
Temur, Duygu Abhaz, Tufan Aksakal ve Hasan Karapınar gözaltına alındılar. (Genel Merkez’e faksla bildirim

15.02.04)

Abdi İpekçi Parkı’nda yaklaşık 5 aydır oturma eylemi yapan Yaşar Nabi Poyraz ve Muharrem Çoban, polis
tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim- Av. Süleyman Şensoy) (DİHA

Ekmek ve Adalet dergisi Ankara muhabiri Umut Şener ile Levent Hergüner, Nurşen Toksoy, Nurcan Temel,
Ayşe Arapgirli, Yurdum Ali Tokgöz, 14 Şubat günü Karum iş merkezi önünde gözaltına alındılar. Aynı gün

Funda Davran Gök, Mustafa Gök, Hakkı Gökhan Menet, Murat Korkut, Mehmet
Güvel, Sezai Demirtaş, Bektaş Doğan, İsmail Özmen, Abidin Ateşoğlu ve Doğan Gürbey de gözaltına alındılar.

Av. Süleyman Şensoy) (DİHA-16.02.04)

sa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu,
değişik kentlerden gelen öğrencilerin Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da
gerçekleştirdikleri eylemde, polis ve öğrenciler arasında çıkan çatışma sonucu 10'u çocuk toplam 67 kişi
gözaltına alındı. Öğrencilerden 54’ü, 16 Mart günü serbest bırakıldı. (Cumhuriyet-14.03.04) (DİHA

14 Mart günü, Tuzluçayır'da seyir halindeki AKP ve MHP konvoylarına taşlı saldırı düzenlendiği idd
çevrede bulunan 8 genç polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle: Erdem
Koyuncu, Sinan Akpınar, Fikrel Gül, Cesur Türk, Barış Karaguş, Özhan Altuntaş, Okan Çağlayan, Onur

teler'de, ESP’nin yerel seçimlerde gösterdiği bağımsız adayların afişlerini yapıştıran Gökhan
Yaman, Metin Külekçi, Taylan Şen, Fırat Yiğen, Onur Çeliker, Ufuk Han ve Selçuk Mart, aynı gün başlayan
seçim yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. (DİHA-18.03.04) (Evrensel-19.03.04)
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Başkan Yardımcısı’nın konuşmaları polis kamerası ile kayda alındı. Yapılan itiraza ve yapılanın hukuka aykırı

Patnos ilçe merkezinde 21 Mart günü, ateş yakan ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba müdahale eden

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçelerle Öcalan'ı Kürt Halk
Önderi olarak kabul ettiklerini beyan eden ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen 181 kişi hakkında

DER Doğubeyazıt Şube
e Meclis Üyeleri Şükran Gültekin, Fatma Okçu, Tabibe İnan, Ararat'ın Sesi

gazetesi sahibi Ahmet İnan ve DEHAP ilçe yöneticileri Mehmet Aydın, Mehmet İlvan ile Çetin Eşiyok'un da
rüttüğü operasyonlar sonucu

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan Ahmet Çokdin, PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki
na alındı. (Hürriyet-21.09.2004)

ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Özgür Gündem gazetesi Ankara dağıtımcısı Nevzat Aslan, 17 Ocak günü Ostim’de, devriye gezen polisler
tarafından, şüpheli oldukları gerekçesiyle, yanında bulunan bir arkadaşıyla beraber gözaltına alındı. (Özgür

14 Şubat günü Kocatepe semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen
Kavak, Abdullah Özgün, Sultan Kartal, Murat Helik, Erdinç Eroğlu, Mehmet Yaşar, Emrah

Yayla, Selçuk Ulavur, Uğur Eyilik, Deniz Arık, Menevşe Demir, Sakarya Semünde, Erdem Güdenoğlu, Ercan
ılar. (Genel Merkez’e faksla bildirim-

Abdi İpekçi Parkı’nda yaklaşık 5 aydır oturma eylemi yapan Yaşar Nabi Poyraz ve Muharrem Çoban, polis
nsoy) (DİHA-16.02.04)

Ekmek ve Adalet dergisi Ankara muhabiri Umut Şener ile Levent Hergüner, Nurşen Toksoy, Nurcan Temel,
Ayşe Arapgirli, Yurdum Ali Tokgöz, 14 Şubat günü Karum iş merkezi önünde gözaltına alındılar. Aynı gün

Funda Davran Gök, Mustafa Gök, Hakkı Gökhan Menet, Murat Korkut, Mehmet
Güvel, Sezai Demirtaş, Bektaş Doğan, İsmail Özmen, Abidin Ateşoğlu ve Doğan Gürbey de gözaltına alındılar.

sa taslağını protesto amacıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu,
değişik kentlerden gelen öğrencilerin Ankara’daki öğrencilerle beraber 13 Mart günü Kızılay’da

a çıkan çatışma sonucu 10'u çocuk toplam 67 kişi
14.03.04) (DİHA-15.03.04)

14 Mart günü, Tuzluçayır'da seyir halindeki AKP ve MHP konvoylarına taşlı saldırı düzenlendiği iddiasıyla,
çevrede bulunan 8 genç polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle: Erdem
Koyuncu, Sinan Akpınar, Fikrel Gül, Cesur Türk, Barış Karaguş, Özhan Altuntaş, Okan Çağlayan, Onur

teler'de, ESP’nin yerel seçimlerde gösterdiği bağımsız adayların afişlerini yapıştıran Gökhan
Yaman, Metin Külekçi, Taylan Şen, Fırat Yiğen, Onur Çeliker, Ufuk Han ve Selçuk Mart, aynı gün başlayan

19.03.04)
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Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası(TÜMTİS) Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, şube yöneticileri
Abidin Kandeyer, Zeki Karacan, Hacı Çadırlı ve üyelerden Dursun Erdem ve Erdal Özel, Öz Şen İzmir ambarı
patronu Veli Babayiğit’in TÜMTİS’liler tarafından “ambarı kundakladığı” iddiası üzerine, 21 ve 22 Mart
günlerinde gözaltına alındı. (Evrensel

Atılım gazetesi Ankara bürosuna 23 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, gazetenin Ankara temsilcis
Selver Orman ve muhabir Metin Külekçi’yi gözaltına aldı. (Evrensel

Kızılay'da 12 Nisan günü yürüyüş yapmak isteyen bir grup öğrenciye müdahale eden polis, 71 öğrenciyi döverek
gözaltına aldı. 3 Haziran günü 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edi
işkence gördükleri yönünde şikâyette bulunurken, Savcı mahkeme başkanına “bu tür ifadelerin alınmaması
yönünde uyarıda” bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, öğrencilerin şikâyetlerini dinlemedi.

14 Mayıs günü, "Dicle'den ODTÜ'ye kardeşlik köprüsü" sloganıyla Diyarbakır’dan gelerek ODTÜ'de bahar
şenliklerini izlemek isteyen DÜ öğrencilerine müdahale eden jandarma, aralarında Evrensel gazetesi muhabiri
Oya Tezel’in de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

H.Y (16), Kemal Yaradılmış (20) ve Emre Camcı (20) adlı kişiler 11 Mayıs günü, Ulus'ta bulunan Anafartalar
Polis Karakolu önünde yere izmarit attıkları gerekçesiyle, polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı.

19 Mayıs günü Ankara Şehirlerarası Terminal İş
Abdulhamit Özdemir adlı 2 kardeş, gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürüldü.

28 Nisan günü öğretim görevlisi Temel Demirer, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde davetli olduğu bir
etkinliğe katılmak için geldiğinde, jandarma tarafından keyfi olarak gözaltına alındı. Bir gün sonra, yanlış
anlaşılma olduğu söylenerek serbest bırakıldı.

1 Haziran günü, Ekmek ve Adalet dergisi çalışanı Erdinç Özmen ve yanında bulunan Çağdaş adlı arkadaşı, yold
yürürken Sıhhıye civarında polis tarafından gözaltına alındı.

Kaldıraç dergisi Ankara Temsilciği tarafından yapılan yazı açıklamada, Kaldıraç dergisi çalışanı ve yazarı
Köksal Kaysı'nın 2 Haziran günü TMŞ ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

17 Haziran günü Gazi Mustafa Kemal (GMK) bulvarında bulunan
asmak isteyen 4 ESP'li, polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale
etmeye çalışan CHP Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ve yanında bulunan arkadaşı da gözaltına alındı.

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber
Ramazan Taş, 21 Haziran günü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) yaşanan olaylara ilişkin olarak
TRT Haber Dairesi Başkanı Tuğrul Utku ile görüşme iste
gerçekleştirdikleri oturma eylemine müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. Zorla polis aracına
bindirilen sendikacılar, TRT çalışanlarının tepki göstermesi üzerine bir süre sonra serbest bırakı

23 Haziran günü Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, “Selefi” örgütünün “Tekfir” grubuna mensup olduğu
bildirilen 12 kişi gözaltına alındı.

24 Haziran günü Cebeci’de bulunan Hukuk Fakültesi önünde, ESP tarafından yapılmak istenen NATO karşıtı
eyleme müdahale eden polis, 24 kişiyi döverek gözaltına aldı. 25 Haziran günü serbest bırakılanların isimleri
şöyle; Mehmet Genç, A. Can Gündoğdu, Emrullah Avcı, Melek Güneş, Ufuk Han, Fatma Kelleci, Ahmet Kızıl,
Gurbet Genç, Önder Öner, Kamil Ağaoğlu, Murat
Dayıbaş, Gürkan Oval, Çağrı Çakır, Engin Anar Semra Yalçınkaya, Levent Çakır, Özgür Emre Polat, Yavuz
Aydın, Senem Tekin, Fidel Tatlıpınar.

24 Haziran günü, cezaevi idaresinin kendisine zorla tıbbi m
yakarak öldüren ölüm orucu eylemcisi hükümlünün cenazesine katılmak için gittiği Gaziantep’ten Ankara’ya
dönen, yolda yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.
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Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası(TÜMTİS) Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, şube yöneticileri
Abidin Kandeyer, Zeki Karacan, Hacı Çadırlı ve üyelerden Dursun Erdem ve Erdal Özel, Öz Şen İzmir ambarı

tronu Veli Babayiğit’in TÜMTİS’liler tarafından “ambarı kundakladığı” iddiası üzerine, 21 ve 22 Mart
günlerinde gözaltına alındı. (Evrensel-24.03.04)

Atılım gazetesi Ankara bürosuna 23 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, gazetenin Ankara temsilcis
Selver Orman ve muhabir Metin Külekçi’yi gözaltına aldı. (Evrensel-25.03.04)

Kızılay'da 12 Nisan günü yürüyüş yapmak isteyen bir grup öğrenciye müdahale eden polis, 71 öğrenciyi döverek
gözaltına aldı. 3 Haziran günü 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen öğrenciler duruşmada, polis tarafından
işkence gördükleri yönünde şikâyette bulunurken, Savcı mahkeme başkanına “bu tür ifadelerin alınmaması
yönünde uyarıda” bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, öğrencilerin şikâyetlerini dinlemedi.

, "Dicle'den ODTÜ'ye kardeşlik köprüsü" sloganıyla Diyarbakır’dan gelerek ODTÜ'de bahar
şenliklerini izlemek isteyen DÜ öğrencilerine müdahale eden jandarma, aralarında Evrensel gazetesi muhabiri
Oya Tezel’in de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

6), Kemal Yaradılmış (20) ve Emre Camcı (20) adlı kişiler 11 Mayıs günü, Ulus'ta bulunan Anafartalar
Polis Karakolu önünde yere izmarit attıkları gerekçesiyle, polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı.

19 Mayıs günü Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yolculuk yapmak için bekleyen Şerif ve
Abdulhamit Özdemir adlı 2 kardeş, gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürüldü.

28 Nisan günü öğretim görevlisi Temel Demirer, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde davetli olduğu bir
katılmak için geldiğinde, jandarma tarafından keyfi olarak gözaltına alındı. Bir gün sonra, yanlış

anlaşılma olduğu söylenerek serbest bırakıldı.

1 Haziran günü, Ekmek ve Adalet dergisi çalışanı Erdinç Özmen ve yanında bulunan Çağdaş adlı arkadaşı, yold
yürürken Sıhhıye civarında polis tarafından gözaltına alındı.

Kaldıraç dergisi Ankara Temsilciği tarafından yapılan yazı açıklamada, Kaldıraç dergisi çalışanı ve yazarı
Köksal Kaysı'nın 2 Haziran günü TMŞ ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

17 Haziran günü Gazi Mustafa Kemal (GMK) bulvarında bulunan belediye bilboardlarına NATO karşıtı afiş
asmak isteyen 4 ESP'li, polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale
etmeye çalışan CHP Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ve yanında bulunan arkadaşı da gözaltına alındı.

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) MYK üyeleri Osman Köse, Haluk Durgaç ve
Ramazan Taş, 21 Haziran günü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) yaşanan olaylara ilişkin olarak
TRT Haber Dairesi Başkanı Tuğrul Utku ile görüşme isteklerinin reddedilmesi üzerine kurumun binası önünde
gerçekleştirdikleri oturma eylemine müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. Zorla polis aracına
bindirilen sendikacılar, TRT çalışanlarının tepki göstermesi üzerine bir süre sonra serbest bırakı

23 Haziran günü Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, “Selefi” örgütünün “Tekfir” grubuna mensup olduğu

24 Haziran günü Cebeci’de bulunan Hukuk Fakültesi önünde, ESP tarafından yapılmak istenen NATO karşıtı
me müdahale eden polis, 24 kişiyi döverek gözaltına aldı. 25 Haziran günü serbest bırakılanların isimleri

şöyle; Mehmet Genç, A. Can Gündoğdu, Emrullah Avcı, Melek Güneş, Ufuk Han, Fatma Kelleci, Ahmet Kızıl,
Gurbet Genç, Önder Öner, Kamil Ağaoğlu, Murat Ergün, Mesut Kılıç, Hasan Sevinç, Okan Özçelik, Volkan
Dayıbaş, Gürkan Oval, Çağrı Çakır, Engin Anar Semra Yalçınkaya, Levent Çakır, Özgür Emre Polat, Yavuz
Aydın, Senem Tekin, Fidel Tatlıpınar.

24 Haziran günü, cezaevi idaresinin kendisine zorla tıbbi müdahale etmesini protesto etmek amacıyla kendisini
yakarak öldüren ölüm orucu eylemcisi hükümlünün cenazesine katılmak için gittiği Gaziantep’ten Ankara’ya
dönen, yolda yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.
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Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası(TÜMTİS) Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, şube yöneticileri
Abidin Kandeyer, Zeki Karacan, Hacı Çadırlı ve üyelerden Dursun Erdem ve Erdal Özel, Öz Şen İzmir ambarı

tronu Veli Babayiğit’in TÜMTİS’liler tarafından “ambarı kundakladığı” iddiası üzerine, 21 ve 22 Mart

Atılım gazetesi Ankara bürosuna 23 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, gazetenin Ankara temsilcisi

Kızılay'da 12 Nisan günü yürüyüş yapmak isteyen bir grup öğrenciye müdahale eden polis, 71 öğrenciyi döverek
len öğrenciler duruşmada, polis tarafından

işkence gördükleri yönünde şikâyette bulunurken, Savcı mahkeme başkanına “bu tür ifadelerin alınmaması
yönünde uyarıda” bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, öğrencilerin şikâyetlerini dinlemedi.

, "Dicle'den ODTÜ'ye kardeşlik köprüsü" sloganıyla Diyarbakır’dan gelerek ODTÜ'de bahar
şenliklerini izlemek isteyen DÜ öğrencilerine müdahale eden jandarma, aralarında Evrensel gazetesi muhabiri

6), Kemal Yaradılmış (20) ve Emre Camcı (20) adlı kişiler 11 Mayıs günü, Ulus'ta bulunan Anafartalar
Polis Karakolu önünde yere izmarit attıkları gerekçesiyle, polisler tarafından dövülerek gözaltına alındı.

letmesi'nde (AŞTİ) yolculuk yapmak için bekleyen Şerif ve

28 Nisan günü öğretim görevlisi Temel Demirer, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde davetli olduğu bir
katılmak için geldiğinde, jandarma tarafından keyfi olarak gözaltına alındı. Bir gün sonra, yanlış

1 Haziran günü, Ekmek ve Adalet dergisi çalışanı Erdinç Özmen ve yanında bulunan Çağdaş adlı arkadaşı, yolda

Kaldıraç dergisi Ankara Temsilciği tarafından yapılan yazı açıklamada, Kaldıraç dergisi çalışanı ve yazarı

belediye bilboardlarına NATO karşıtı afiş
asmak isteyen 4 ESP'li, polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale
etmeye çalışan CHP Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ve yanında bulunan arkadaşı da gözaltına alındı.

Sen) MYK üyeleri Osman Köse, Haluk Durgaç ve
Ramazan Taş, 21 Haziran günü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) yaşanan olaylara ilişkin olarak

klerinin reddedilmesi üzerine kurumun binası önünde
gerçekleştirdikleri oturma eylemine müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. Zorla polis aracına
bindirilen sendikacılar, TRT çalışanlarının tepki göstermesi üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.

23 Haziran günü Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, “Selefi” örgütünün “Tekfir” grubuna mensup olduğu

24 Haziran günü Cebeci’de bulunan Hukuk Fakültesi önünde, ESP tarafından yapılmak istenen NATO karşıtı
me müdahale eden polis, 24 kişiyi döverek gözaltına aldı. 25 Haziran günü serbest bırakılanların isimleri

şöyle; Mehmet Genç, A. Can Gündoğdu, Emrullah Avcı, Melek Güneş, Ufuk Han, Fatma Kelleci, Ahmet Kızıl,
Ergün, Mesut Kılıç, Hasan Sevinç, Okan Özçelik, Volkan

Dayıbaş, Gürkan Oval, Çağrı Çakır, Engin Anar Semra Yalçınkaya, Levent Çakır, Özgür Emre Polat, Yavuz

üdahale etmesini protesto etmek amacıyla kendisini
yakarak öldüren ölüm orucu eylemcisi hükümlünün cenazesine katılmak için gittiği Gaziantep’ten Ankara’ya
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Kendilerini 'Bush'u yakalama timi
Büyükçulha, avukat Remziye Gökçeyıldız, Kenan Demir, Mehmet Yördem, Hasan Kurt'den oluşan grup, 24
Haziran günü Ankara Esenboğa Havaalanı'nda tatbikat yaparken gözaltına alındılar.

26 Haziran günü ESP üyelerinin Yüksel caddesi'nde basın açıklaması yapmasına izin vermeyen polis, güvenlik
gerekçesiyle Sakarya caddesine yönlendirdiği grubu kameraya aldı.

27 Haziran günü, sabah saatlerinde Dikmen'de kaldıkları evin önünde polis tarafından du
kimlik bilgileri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öğrencileri bindikleri dolmuşta da takip eden polisler, dolmuşu
Güvenpark'ın yanında bulunan Milli Müdafaa caddesi üzerinde durdurarak sözkonusu kişileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

27 Haziran günü NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri alan polis, Güven Park, Yüksel ve Mithatpaşa
caddeleri ile çevresinde, şüpheli gördüğü yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

İran'da yaptıkları eylemler sonucu tutuklanan ve idam edilen öğrenciler için 8 Temmuz günü İran Büyükelçiliği
önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarından İran Komünist İşçi Partisi Mülteciler Federasyonu
temsilcisi Nazila Muhammed Hasari Zamani ve Ali Rıza Alizade’nin de bulunduğ
(08.07.2004-DİHA) (Hürriyet-08.07.2004)

Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, PKK/Kongra
yapılanmasını organize etmeye çalıştığı öne sürülen Ali O. ve Mehmet B. adlı kişileri
gözaltına aldı. (Cumhuriyet-13.07.2004)

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını” protesto etmek için Başbakan
Erdoğan'ın kullandığı güzergahı 20 Eylül günü bir zincirle trafiğe kapatan Haklar ve Özgürlükler C
grup üyelerine müdahale eden polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Milliyet gazetesi muhabiri Tolga Şardan, Yargıt
üzere, 21 Eylül günü polisler tarafından gazete bür
22.09.2004)

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
sonrası slogan atarak protesto eyleminde bulunan öğrencilere müdahale eden polis, gruptan bir kişiyi Ankara
Üniversitesi öğrencisi olmadığı gerekçesi

7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
Akkaya’nın üniversitenin eğitim yılı açılışında rektöre soru sorduğu sırada gözaltına alındığını belirttiler.
Akkaya, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

Londra’da yapılacak Avrupa Sosyal Forum’una katılmak üzere 13 Ekim günü Esenboğa Havalimanı’na giden
Eğitim Sen Genel Sekreteri Emir Ali Şimşek, “2000 yılında yurtdışına çıkış tahdidi bulunduğu” ileri sürü
gözaltına alındı. Şimşek, daha sonra serbest bırakıldı. (Evrensel

6 Kasım günü Kızılay Meydanı’nda YÖK’e karşı yapılan eyleme müdahale eden polis, aralarında İHD Ankara
şubesi yöneticilerinden Adnan Vural’ın da bulunduğu 55 kişiyi gözaltın
Savcılık tarafından serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

11 Kasım günü Ankara’nın değişik semtlerinde bulunan evlere baskın düzenleyen polis, çoğu üniversite
öğrencisi 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 9’

19 Kasım günü Gençlik Parkı civarında izinli olarak ESP adına afiş asan 3 kişi Solma Kılıçtepe Karakolu’nda
görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. (İH

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
yaşanan çatışma sonrası 46 kişi gözaltına alındı. (İHD Ankara)
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Kendilerini 'Bush'u yakalama timi' olarak adlandıran Halkevleri Genel Merkez yöneticisi avukat Ender
Büyükçulha, avukat Remziye Gökçeyıldız, Kenan Demir, Mehmet Yördem, Hasan Kurt'den oluşan grup, 24
Haziran günü Ankara Esenboğa Havaalanı'nda tatbikat yaparken gözaltına alındılar.

ziran günü ESP üyelerinin Yüksel caddesi'nde basın açıklaması yapmasına izin vermeyen polis, güvenlik
gerekçesiyle Sakarya caddesine yönlendirdiği grubu kameraya aldı.

27 Haziran günü, sabah saatlerinde Dikmen'de kaldıkları evin önünde polis tarafından du
kimlik bilgileri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öğrencileri bindikleri dolmuşta da takip eden polisler, dolmuşu
Güvenpark'ın yanında bulunan Milli Müdafaa caddesi üzerinde durdurarak sözkonusu kişileri gözaltına aldı.

nanlar daha sonra serbest bırakıldı.

27 Haziran günü NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri alan polis, Güven Park, Yüksel ve Mithatpaşa
caddeleri ile çevresinde, şüpheli gördüğü yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

tutuklanan ve idam edilen öğrenciler için 8 Temmuz günü İran Büyükelçiliği
önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarından İran Komünist İşçi Partisi Mülteciler Federasyonu
temsilcisi Nazila Muhammed Hasari Zamani ve Ali Rıza Alizade’nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

08.07.2004)

Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, PKK/Kongra-Gel adına faaliyet gösteren ve örgütün İç Anadolu
yapılanmasını organize etmeye çalıştığı öne sürülen Ali O. ve Mehmet B. adlı kişileri

13.07.2004)

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını” protesto etmek için Başbakan
Erdoğan'ın kullandığı güzergahı 20 Eylül günü bir zincirle trafiğe kapatan Haklar ve Özgürlükler C
grup üyelerine müdahale eden polis bir kişiyi gözaltına aldı. (Sabah-21.09.2004)

Milliyet gazetesi muhabiri Tolga Şardan, Yargıt-MİT-Çakıcı eksenli haberleri konusunda ifadesine başvurulmak
üzere, 21 Eylül günü polisler tarafından gazete bürosundan alınarak savcılığa götürüldü. (Cumhuriyet

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
sonrası slogan atarak protesto eyleminde bulunan öğrencilere müdahale eden polis, gruptan bir kişiyi Ankara
Üniversitesi öğrencisi olmadığı gerekçesiyle polis gözaltına aldı. (Sabah-28.09.2004)

7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
Akkaya’nın üniversitenin eğitim yılı açılışında rektöre soru sorduğu sırada gözaltına alındığını belirttiler.

kkaya, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

Londra’da yapılacak Avrupa Sosyal Forum’una katılmak üzere 13 Ekim günü Esenboğa Havalimanı’na giden
Eğitim Sen Genel Sekreteri Emir Ali Şimşek, “2000 yılında yurtdışına çıkış tahdidi bulunduğu” ileri sürü
gözaltına alındı. Şimşek, daha sonra serbest bırakıldı. (Evrensel-14.10.04)

6 Kasım günü Kızılay Meydanı’nda YÖK’e karşı yapılan eyleme müdahale eden polis, aralarında İHD Ankara
şubesi yöneticilerinden Adnan Vural’ın da bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 7 Kasım günü
Savcılık tarafından serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

11 Kasım günü Ankara’nın değişik semtlerinde bulunan evlere baskın düzenleyen polis, çoğu üniversite
öğrencisi 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 9’u, 12 Kasım günü serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

19 Kasım günü Gençlik Parkı civarında izinli olarak ESP adına afiş asan 3 kişi Solma Kılıçtepe Karakolu’nda
görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. (İH

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
yaşanan çatışma sonrası 46 kişi gözaltına alındı. (İHD Ankara)
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' olarak adlandıran Halkevleri Genel Merkez yöneticisi avukat Ender
Büyükçulha, avukat Remziye Gökçeyıldız, Kenan Demir, Mehmet Yördem, Hasan Kurt'den oluşan grup, 24

ziran günü ESP üyelerinin Yüksel caddesi'nde basın açıklaması yapmasına izin vermeyen polis, güvenlik

27 Haziran günü, sabah saatlerinde Dikmen'de kaldıkları evin önünde polis tarafından durdurulan 8 ESP’li,
kimlik bilgileri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öğrencileri bindikleri dolmuşta da takip eden polisler, dolmuşu
Güvenpark'ın yanında bulunan Milli Müdafaa caddesi üzerinde durdurarak sözkonusu kişileri gözaltına aldı.

27 Haziran günü NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri alan polis, Güven Park, Yüksel ve Mithatpaşa

tutuklanan ve idam edilen öğrenciler için 8 Temmuz günü İran Büyükelçiliği
önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarından İran Komünist İşçi Partisi Mülteciler Federasyonu

u 5 kişi gözaltına alındı.

Gel adına faaliyet gösteren ve örgütün İç Anadolu
yapılanmasını organize etmeye çalıştığı öne sürülen Ali O. ve Mehmet B. adlı kişileri 12 Temmuz günü

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını” protesto etmek için Başbakan
Erdoğan'ın kullandığı güzergahı 20 Eylül günü bir zincirle trafiğe kapatan Haklar ve Özgürlükler Cephesi isimli

Çakıcı eksenli haberleri konusunda ifadesine başvurulmak
osundan alınarak savcılığa götürüldü. (Cumhuriyet-

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
sonrası slogan atarak protesto eyleminde bulunan öğrencilere müdahale eden polis, gruptan bir kişiyi Ankara

7 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Mahir
Akkaya’nın üniversitenin eğitim yılı açılışında rektöre soru sorduğu sırada gözaltına alındığını belirttiler.

Londra’da yapılacak Avrupa Sosyal Forum’una katılmak üzere 13 Ekim günü Esenboğa Havalimanı’na giden
Eğitim Sen Genel Sekreteri Emir Ali Şimşek, “2000 yılında yurtdışına çıkış tahdidi bulunduğu” ileri sürülerek

6 Kasım günü Kızılay Meydanı’nda YÖK’e karşı yapılan eyleme müdahale eden polis, aralarında İHD Ankara
a aldı. Gözaltına alınanlar 7 Kasım günü

11 Kasım günü Ankara’nın değişik semtlerinde bulunan evlere baskın düzenleyen polis, çoğu üniversite
u, 12 Kasım günü serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

19 Kasım günü Gençlik Parkı civarında izinli olarak ESP adına afiş asan 3 kişi Solma Kılıçtepe Karakolu’nda
görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
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13 Aralık günü TBMM’de pankart açan H.K.( 17), Barış Başak (25) ve Has
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD Ankara) (Radikal
15.12.04)

15 Aralık günü SDP adına Akdere civarında afiş asan 4 kişi polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

Fuat Parlak ve Faruk Yiğit, 28 Aralık günü Ihlamur sokakta yürürken gözaltına alındılar. TMŞ’nde sorgulanan
Parlak ve Yiğit savcılık tarafından serbest bırakıldılar. (İHD Ankara)

Şanlıurfa'dan gelen ve başörtüsü yasağına karşı Abdi İpekçi Parkı'nda topladıkları 100 bin imzayı 28 Aralık günü
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek isteyen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Yeni
Şafak-29.12.04)

Aydın
13 ocak günü Aydın'da, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle, Dürdane Süren ile Cengiz İdil adlı 2 kişi
gözaltına alınarak Efeler Polis Karakoluna gönderildi. (DİHA

Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Murat Kalbişen (1987), 18 Temmuz günü dağıtım yaptığı sırada göza
alındı. Savcılığa sevk edilen Kalbişen aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Kurulu’na baskın düzenleyen polis, salonda bulunan Gökhan A., Sezgin
gözaltına aldı. (Evrensel-17.07.2004) (HÖP

Terörle Mücadele Şube ekipleri, 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yaptıkları bir operasyonda, “PKK/ Kongra
Gel üyesi oldukları” iddia edilen “Gulan'' kod adlı Soner
gözaltına aldı. (Zaman-30.08.04)

Antalya
22 Mayıs günü Antalya limanı girişinde,
göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 17’si 23 ve 24 Mayıs günlerinde serbest bırakıldı.

Antalya’nın Habibler mahallesinde oturan DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Gülizar Ertan, 21 Haziran günü polis
tarafından gözaltına alındı.

Ardahan
Ardahan'ın Göle ilçesi'nde 23 Nisan kutlamaları sırasında gazete satmak isteyen yerel Yeşil Göle gazetesi
Yazıişleri Müdürü Ulviye Kılıç, İlçe Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ün talimatı ile polislerce gözaltına alındı.

DEHAP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferh
alındı.

Balıkesir
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve internet ortamında yayın yapan Körfezin Sesi gazetesinin Genel Yayın
Yönetmeni Doğan Doğan 6 Ocak günü, dernek başkanlığı’nı yürü
tarafından gözaltına alındı. Doğan, gazetede çıkan bir yazı nedeniyle Edremit Kaymakamı Ekrem Büyükata’nın
yazılı şikayeti üzerine gözaltına alındığını ve Savcı’nın “bırakın” talimatına karşılık, Emniyet Müdürlüğü’nün
saat gözetim yetkisini kullanmak istediğini, saat 15.00’den 20.30’a kadar gözaltında tutulduğunu belirtti. (Genel
Merkeze faksla bildirim)

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan kamu yönetiminin temel ilkeleri kanun tasarısı'nı protesto eden
KESK üyelerine müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yayın yapan İlkhaber adlı yerel gazetede 2 Eylül 2004 tarihinde çıkan bir
haberde, 100. Yıl mahallesinde yaşayan Kürtlerin PKK üyesi olduğu, evlerinde
bulundurduğu ve geceleri silahla havaya ateş açtıkları şeklinde çıkan bir haber sonrası, 26 Eylül günü 3 ayrı
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13 Aralık günü TBMM’de pankart açan H.K.( 17), Barış Başak (25) ve Hasret Tusun (20) polis tarafından
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD Ankara) (Radikal

15 Aralık günü SDP adına Akdere civarında afiş asan 4 kişi polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Ankara)

Fuat Parlak ve Faruk Yiğit, 28 Aralık günü Ihlamur sokakta yürürken gözaltına alındılar. TMŞ’nde sorgulanan
Parlak ve Yiğit savcılık tarafından serbest bırakıldılar. (İHD Ankara)

an gelen ve başörtüsü yasağına karşı Abdi İpekçi Parkı'nda topladıkları 100 bin imzayı 28 Aralık günü
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek isteyen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Yeni

a, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle, Dürdane Süren ile Cengiz İdil adlı 2 kişi
gözaltına alınarak Efeler Polis Karakoluna gönderildi. (DİHA-13.01.04)

Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Murat Kalbişen (1987), 18 Temmuz günü dağıtım yaptığı sırada göza
alındı. Savcılığa sevk edilen Kalbişen aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Kurulu’na baskın düzenleyen polis, salonda bulunan Gökhan A., Sezgin Z., Barış A., Cihan A. ve Gülşah M’yi

17.07.2004) (HÖP- Aydın İHD)

Terörle Mücadele Şube ekipleri, 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yaptıkları bir operasyonda, “PKK/ Kongra
Gel üyesi oldukları” iddia edilen “Gulan'' kod adlı Soner Ucan (25) ile “Süldüz'' kod adlı Çağlayan Kal'ı (27)

imanı girişinde, NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba müdahale eden polis,
göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 17’si 23 ve 24 Mayıs günlerinde serbest bırakıldı.

Antalya’nın Habibler mahallesinde oturan DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Gülizar Ertan, 21 Haziran günü polis

'nde 23 Nisan kutlamaları sırasında gazete satmak isteyen yerel Yeşil Göle gazetesi
Yazıişleri Müdürü Ulviye Kılıç, İlçe Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ün talimatı ile polislerce gözaltına alındı.

DEHAP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya 5 Mayıs günü, polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve internet ortamında yayın yapan Körfezin Sesi gazetesinin Genel Yayın
Yönetmeni Doğan Doğan 6 Ocak günü, dernek başkanlığı’nı yürüttüğü TÜKODER Edremit şubesinde polis
tarafından gözaltına alındı. Doğan, gazetede çıkan bir yazı nedeniyle Edremit Kaymakamı Ekrem Büyükata’nın
yazılı şikayeti üzerine gözaltına alındığını ve Savcı’nın “bırakın” talimatına karşılık, Emniyet Müdürlüğü’nün
saat gözetim yetkisini kullanmak istediğini, saat 15.00’den 20.30’a kadar gözaltında tutulduğunu belirtti. (Genel

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan kamu yönetiminin temel ilkeleri kanun tasarısı'nı protesto eden
lerine müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal-27.02.04)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yayın yapan İlkhaber adlı yerel gazetede 2 Eylül 2004 tarihinde çıkan bir
haberde, 100. Yıl mahallesinde yaşayan Kürtlerin PKK üyesi olduğu, evlerinde uzun namlulu silahlar
bulundurduğu ve geceleri silahla havaya ateş açtıkları şeklinde çıkan bir haber sonrası, 26 Eylül günü 3 ayrı
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ret Tusun (20) polis tarafından
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD Ankara) (Radikal-

15 Aralık günü SDP adına Akdere civarında afiş asan 4 kişi polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.

Fuat Parlak ve Faruk Yiğit, 28 Aralık günü Ihlamur sokakta yürürken gözaltına alındılar. TMŞ’nde sorgulanan

an gelen ve başörtüsü yasağına karşı Abdi İpekçi Parkı'nda topladıkları 100 bin imzayı 28 Aralık günü
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek isteyen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Yeni

a, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle, Dürdane Süren ile Cengiz İdil adlı 2 kişi

Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Murat Kalbişen (1987), 18 Temmuz günü dağıtım yaptığı sırada gözaltına

2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Z., Barış A., Cihan A. ve Gülşah M’yi

Terörle Mücadele Şube ekipleri, 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yaptıkları bir operasyonda, “PKK/ Kongra-
Ucan (25) ile “Süldüz'' kod adlı Çağlayan Kal'ı (27)

NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba müdahale eden polis, 18
göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 17’si 23 ve 24 Mayıs günlerinde serbest bırakıldı.

Antalya’nın Habibler mahallesinde oturan DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Gülizar Ertan, 21 Haziran günü polis

'nde 23 Nisan kutlamaları sırasında gazete satmak isteyen yerel Yeşil Göle gazetesi
Yazıişleri Müdürü Ulviye Kılıç, İlçe Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ün talimatı ile polislerce gözaltına alındı.

at Kaya 5 Mayıs günü, polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve internet ortamında yayın yapan Körfezin Sesi gazetesinin Genel Yayın
ttüğü TÜKODER Edremit şubesinde polis

tarafından gözaltına alındı. Doğan, gazetede çıkan bir yazı nedeniyle Edremit Kaymakamı Ekrem Büyükata’nın
yazılı şikayeti üzerine gözaltına alındığını ve Savcı’nın “bırakın” talimatına karşılık, Emniyet Müdürlüğü’nün 24
saat gözetim yetkisini kullanmak istediğini, saat 15.00’den 20.30’a kadar gözaltında tutulduğunu belirtti. (Genel

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan kamu yönetiminin temel ilkeleri kanun tasarısı'nı protesto eden

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yayın yapan İlkhaber adlı yerel gazetede 2 Eylül 2004 tarihinde çıkan bir
uzun namlulu silahlar

bulundurduğu ve geceleri silahla havaya ateş açtıkları şeklinde çıkan bir haber sonrası, 26 Eylül günü 3 ayrı
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mahallede Kürtlere ait birçok eve baskın düzenlendi. Baskın sonrası iddiaları doğrulayan bir kanıt elde
edilemezken, 5 Ekim günü 100. mahallesinde ikamet eden Bayram Özyıldırım’ın evi basıldığı ve Özyıldırım’a
operasyonu yürüten astsubay tarafından ajanslık teklif edildiği belirtildi. Konu ile ilgili olarak Özyıldırım
astsubay hakkında, söz konusu mahallelerden yaşayan 600 kişi
bulundu. (DEHAP Genel Merkezi)

Batman
Semihan Can, 6 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından il merkezinde, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

Aydın Tuncer, “Hizbullah üyesi olduğu” iddiasıyla, 8 Ocak günü gözaltına alındı. (İHD Batman)

Ulaş Yurdakul (1976), 18 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
yaşadığı Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyüne gitmek istediğini, ancak Ko
için güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığını, bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini ve buradan
serbest bırakıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Hayrettin Filiz, 21 Ocak günü il merkezinde, “yasadışı örgüte
Batman)

İl merkezine bağlı Balpınar beldesi SHP belediye başkanı aday adayı Naif Aynaz, 9 Şubat günü, güvenlik
kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. Aynaz, daha sonra serbest bırakıldı. (10
Diyarbakır Gün)

9 Şubat günü Kozluk’a bağlı Unsaldı köyündeki bir düğüne baskın düzenleyen jandarma, “yasak şarkı
söylendiği” gerekçesiyle, düğünde sahne alan Grup Çalışkan üyeleri Şehmus Kavak, Teyfik Güney ve Mustafa
Bürüt’ü gözaltına aldı. 10 Şubat günü Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen adı geçenler serbest
bırakıldı. (Evrensel-11.02.04)

Mehmet Varol, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle, 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına
alındı. (İHD Batman)

Haydar Tekin, 11 Mart günü, yerel seçimler için çalışma yürütürken, kendisini kameraya çekmek isteyen
korucubaşı ve JİTEM mensubuna izin vermeyince gözaltına alındı. (İHD Batman)

Şükür Öztürk, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD Batman)

Mehmet Ali Çelik, 19 Mart günü, “PDK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

Teyfik Demir, Mehmet Avcı, Cemal Aslan, Burhan Öner ve Hamit Aras, 26 Mart günü “askerlere taş attıkları”
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Askerlerle yüzleştirile
bırakıldılar. (İHD Batman)

Mevlüt Canbaşı ve üç arkadaşı, 1 Nisan günü, “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alındılar.

4 Nisan günü, Batman’dan Şanlıurfa ili Halfeti ilçesine gide
TAY-DER Şube Başkanı İslam Koyuncu; Abdullah Alınak ile Haşim Uslu, yolda Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldı.

Feyzi Gün, Servet Gün ve soyadı öğrenilemeyen Selva adlı kişiler, 21 Mayıs günü, PKK mensubu oldu
iddiasıyla gözaltına alındılar.

3 Haziran günü Saadet Demir, Hizbullah

12 Haziran günü Sason ilçesi Koçkaya
yapılan ev baskınlarında, Osman Adlığ, Enver Çakıcı ve ismi öğrenilemeyen bir köylü gözaltına alındı.

14 Haziran günü Feyzi Gün ve Selva Tunç, PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
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mahallede Kürtlere ait birçok eve baskın düzenlendi. Baskın sonrası iddiaları doğrulayan bir kanıt elde
günü 100. mahallesinde ikamet eden Bayram Özyıldırım’ın evi basıldığı ve Özyıldırım’a

operasyonu yürüten astsubay tarafından ajanslık teklif edildiği belirtildi. Konu ile ilgili olarak Özyıldırım
astsubay hakkında, söz konusu mahallelerden yaşayan 600 kişi ise İlkhaber gazetesi hakkında suç duyurusunda

Semihan Can, 6 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından il merkezinde, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

üyesi olduğu” iddiasıyla, 8 Ocak günü gözaltına alındı. (İHD Batman)

Ulaş Yurdakul (1976), 18 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 16 Ocak günü ailesinin
yaşadığı Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyüne gitmek istediğini, ancak Kozluk ilçesinde poşu taktığı
için güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığını, bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini ve buradan

(İHD Diyarbakır)

Hayrettin Filiz, 21 Ocak günü il merkezinde, “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

İl merkezine bağlı Balpınar beldesi SHP belediye başkanı aday adayı Naif Aynaz, 9 Şubat günü, güvenlik
kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. Aynaz, daha sonra serbest bırakıldı. (10

9 Şubat günü Kozluk’a bağlı Unsaldı köyündeki bir düğüne baskın düzenleyen jandarma, “yasak şarkı
söylendiği” gerekçesiyle, düğünde sahne alan Grup Çalışkan üyeleri Şehmus Kavak, Teyfik Güney ve Mustafa

10 Şubat günü Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen adı geçenler serbest

Mehmet Varol, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle, 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına

Mart günü, yerel seçimler için çalışma yürütürken, kendisini kameraya çekmek isteyen
korucubaşı ve JİTEM mensubuna izin vermeyince gözaltına alındı. (İHD Batman)

Şükür Öztürk, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD Batman)

ehmet Ali Çelik, 19 Mart günü, “PDK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

Teyfik Demir, Mehmet Avcı, Cemal Aslan, Burhan Öner ve Hamit Aras, 26 Mart günü “askerlere taş attıkları”
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Askerlerle yüzleştirilen söz konusu kişiler taş atmadıkları anlaşılınca serbest

Mevlüt Canbaşı ve üç arkadaşı, 1 Nisan günü, “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alındılar.

4 Nisan günü, Batman’dan Şanlıurfa ili Halfeti ilçesine gidecek olan; İHD Batman Şube Saymanı Nazif Akar,
DER Şube Başkanı İslam Koyuncu; Abdullah Alınak ile Haşim Uslu, yolda Emniyet Müdürlüğü

ekiplerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldı.

öğrenilemeyen Selva adlı kişiler, 21 Mayıs günü, PKK mensubu oldu

adet Demir, Hizbullah örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

12 Haziran günü Sason ilçesi Koçkaya köyü Hozni mezrası ile Dörtbövlük köyünde, güvenlik kuvvetlerince
yapılan ev baskınlarında, Osman Adlığ, Enver Çakıcı ve ismi öğrenilemeyen bir köylü gözaltına alındı.

14 Haziran günü Feyzi Gün ve Selva Tunç, PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

mahallede Kürtlere ait birçok eve baskın düzenlendi. Baskın sonrası iddiaları doğrulayan bir kanıt elde
günü 100. mahallesinde ikamet eden Bayram Özyıldırım’ın evi basıldığı ve Özyıldırım’a

operasyonu yürüten astsubay tarafından ajanslık teklif edildiği belirtildi. Konu ile ilgili olarak Özyıldırım
ise İlkhaber gazetesi hakkında suç duyurusunda

Semihan Can, 6 Ocak günü güvenlik kuvvetleri tarafından il merkezinde, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”

üyesi olduğu” iddiasıyla, 8 Ocak günü gözaltına alındı. (İHD Batman)

16 Ocak günü ailesinin
zluk ilçesinde poşu taktığı

için güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığını, bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim edildiğini ve buradan

yardım ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

İl merkezine bağlı Balpınar beldesi SHP belediye başkanı aday adayı Naif Aynaz, 9 Şubat günü, güvenlik
kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. Aynaz, daha sonra serbest bırakıldı. (10 Şubat 2004/

9 Şubat günü Kozluk’a bağlı Unsaldı köyündeki bir düğüne baskın düzenleyen jandarma, “yasak şarkı
söylendiği” gerekçesiyle, düğünde sahne alan Grup Çalışkan üyeleri Şehmus Kavak, Teyfik Güney ve Mustafa

10 Şubat günü Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen adı geçenler serbest

Mehmet Varol, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle, 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına

Mart günü, yerel seçimler için çalışma yürütürken, kendisini kameraya çekmek isteyen

Şükür Öztürk, “Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD Batman)

ehmet Ali Çelik, 19 Mart günü, “PDK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

Teyfik Demir, Mehmet Avcı, Cemal Aslan, Burhan Öner ve Hamit Aras, 26 Mart günü “askerlere taş attıkları”
n söz konusu kişiler taş atmadıkları anlaşılınca serbest

Mevlüt Canbaşı ve üç arkadaşı, 1 Nisan günü, “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla gözaltına alındılar.

cek olan; İHD Batman Şube Saymanı Nazif Akar,
DER Şube Başkanı İslam Koyuncu; Abdullah Alınak ile Haşim Uslu, yolda Emniyet Müdürlüğü

öğrenilemeyen Selva adlı kişiler, 21 Mayıs günü, PKK mensubu oldukları

rgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

nde, güvenlik kuvvetlerince
yapılan ev baskınlarında, Osman Adlığ, Enver Çakıcı ve ismi öğrenilemeyen bir köylü gözaltına alındı.

14 Haziran günü Feyzi Gün ve Selva Tunç, PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
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Fersende Arslan, 14 Haziran günü, “yasadışı örgüt üyesi olduğu
DGM.’ye sevk edildi.

18 Haziran günü Mevlüt Canbaşı ve

30 Haziran günü Ethem Şimşek ve ismi öğrenilemeyen 3 arkadaşı,
gözaltına alındı.

16 Temmuz günü Rıdvan Kaya, PKK/KONGRA

13 Ağustos günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Muzaffer Oran, Lux Batman firmasında şoför olarak
çalışan babası Beşir Oran’ın 12 Ağustos günü otogarda sivil polislerce gözaltına alınarak TEM’e götürüldüğ
daha sonra ablasının evine baskın yapıldığını ve evli olan ablası Taybet Toprak’ın, bekar ablası Gülhan Oran’ın
ve evde misafir olan adını bilmediği bir kızın gözaltına alındığını belirtti. (İHD Batman)

Beşiri’ye bağlı Yenipınar Köyü’nde ikamet eden
gözaltına alındı. Aynı gün Beşiri ‘de mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. (İHD Batman)

M. Tahir Ölmez, Ramazan Mede, Ömer Duran ve Faruk Akyüz, 20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a
gelirken şehir girişinde gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Faruk Akyüz daha sonra serbest bırakıldı.
(İHD Batman)

Refik Sarhan ve Hayrettin Sahran, 20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına
alındılar. (İHD Batman)

27 Ağustos günü Batman merkezde bulunan ana caddeler ve mahallelerinde, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı
Savunmak” adlı kitabının tanıtım afişini asmaya çalıştıkları gerekçesiyle Edip Erdem, Emine Temel, Ali Öncü,
Nezahat Toprak, Ahmet Vatan Ekmen, Cevdet Çoban, Faru
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldılar. (28 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)
(İHD Batman)

Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyadı öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, 3 Eki
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Batman)

Yavuzselim Mahallesinde ikamet eden Selahattin Geyik’in evine 26 Ekim günü baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetleri, Selahattin Geyik ile evde misafir olan Süleyman Cebe’yi gözaltına aldılar. (27 Ekim 2004/ Evrensel)

20 Aralık günü Sanat Sokağı’nda bulunan DEHAP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Ayrılıkçılığa Hayır,
Farklılığa Evet” dilekçe imzalama kampanyasında çalışma yapan Cevat Alphan (30
sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Batman)

Bingöl
Bingöl'ün Bahçeli mahallesinde ikâmet eden Mehmet Cuya 6 Mart günü, oturduğu kıraathaneden 3 sivil polis
tarafından gözaltına alınarak, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA

16 Mart günü, Bingöl Merkez Ilıcalar beldesinde ikamet eden Lütfü Arslan’ın Yumaklı Köyündeki evine giden
Yamaç Karakolu jandarma ekibi, Asrlan’ı evde bulamayınca eşinin
Arslan, gittiği Yamaç Jandarma Karakolu’nda gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

23 Nisan günü, Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Doğanlı köyüne yapılan baskın da, Ahmet Seçer adlı kişi gözaltına
alındı. Seçer, daha sonra serbest bırakıldı.

27 Mayıs günü Yedisu ilçesine bağlı Ayanoğlu k
Oktay Akmeşe ile beraberindeki Seyfettin Barlas ve Feyziya İstanbullu, Yedisu Jandarma Karakolu'na bağlı
askerlerce "haneye tecavüz" suçlamasıyla gözaltına alındılar. Bir gün gözaltında kalan
günü çıkarıldıkları Yedisu Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı.

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Fersende Arslan, 14 Haziran günü, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınarak Diyarbakır

18 Haziran günü Mevlüt Canbaşı ve M.Ali Katan, PKK/Kongra-Gel’e üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

30 Haziran günü Ethem Şimşek ve ismi öğrenilemeyen 3 arkadaşı, “yasadışı örgüte üye oldukları

16 Temmuz günü Rıdvan Kaya, PKK/KONGRA-GEL’e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

13 Ağustos günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Muzaffer Oran, Lux Batman firmasında şoför olarak
çalışan babası Beşir Oran’ın 12 Ağustos günü otogarda sivil polislerce gözaltına alınarak TEM’e götürüldüğ
daha sonra ablasının evine baskın yapıldığını ve evli olan ablası Taybet Toprak’ın, bekar ablası Gülhan Oran’ın
ve evde misafir olan adını bilmediği bir kızın gözaltına alındığını belirtti. (İHD Batman)

Beşiri’ye bağlı Yenipınar Köyü’nde ikamet eden Abdulaziz Oruk, 15 Ağustos günü evine yapılan baskın sonucu
gözaltına alındı. Aynı gün Beşiri ‘de mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. (İHD Batman)

M. Tahir Ölmez, Ramazan Mede, Ömer Duran ve Faruk Akyüz, 20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a
r girişinde gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Faruk Akyüz daha sonra serbest bırakıldı.

Refik Sarhan ve Hayrettin Sahran, 20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına

os günü Batman merkezde bulunan ana caddeler ve mahallelerinde, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı
Savunmak” adlı kitabının tanıtım afişini asmaya çalıştıkları gerekçesiyle Edip Erdem, Emine Temel, Ali Öncü,
Nezahat Toprak, Ahmet Vatan Ekmen, Cevdet Çoban, Faruk Akyüz ve Sebahattin Baran, güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldılar. (28 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyadı öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, 3 Eki
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Batman)

Yavuzselim Mahallesinde ikamet eden Selahattin Geyik’in evine 26 Ekim günü baskın düzenleyen güvenlik
e misafir olan Süleyman Cebe’yi gözaltına aldılar. (27 Ekim 2004/ Evrensel)

20 Aralık günü Sanat Sokağı’nda bulunan DEHAP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Ayrılıkçılığa Hayır,
Farklılığa Evet” dilekçe imzalama kampanyasında çalışma yapan Cevat Alphan (30) ve Murat isimli bir kişi,
sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Batman)

Bingöl'ün Bahçeli mahallesinde ikâmet eden Mehmet Cuya 6 Mart günü, oturduğu kıraathaneden 3 sivil polis
tarafından gözaltına alınarak, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA-12.03.04)

16 Mart günü, Bingöl Merkez Ilıcalar beldesinde ikamet eden Lütfü Arslan’ın Yumaklı Köyündeki evine giden
Yamaç Karakolu jandarma ekibi, Asrlan’ı evde bulamayınca eşinin kimliğine el koydu. Olayı öğrenen Lütfü
Arslan, gittiği Yamaç Jandarma Karakolu’nda gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

23 Nisan günü, Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Doğanlı köyüne yapılan baskın da, Ahmet Seçer adlı kişi gözaltına
serbest bırakıldı.

ne bağlı Ayanoğlu köyüne haber yapmak için giden Evrensel gazetesi
e beraberindeki Seyfettin Barlas ve Feyziya İstanbullu, Yedisu Jandarma Karakolu'na bağlı

suçlamasıyla gözaltına alındılar. Bir gün gözaltında kalan adı geçenler,
günü çıkarıldıkları Yedisu Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı.

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

iddiasıyla gözaltına alınarak Diyarbakır

’e üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla

ğu iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Batman)

13 Ağustos günü İHD Batman şubesine başvuruda bulunan Muzaffer Oran, Lux Batman firmasında şoför olarak
çalışan babası Beşir Oran’ın 12 Ağustos günü otogarda sivil polislerce gözaltına alınarak TEM’e götürüldüğünü,
daha sonra ablasının evine baskın yapıldığını ve evli olan ablası Taybet Toprak’ın, bekar ablası Gülhan Oran’ın

Abdulaziz Oruk, 15 Ağustos günü evine yapılan baskın sonucu

M. Tahir Ölmez, Ramazan Mede, Ömer Duran ve Faruk Akyüz, 20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a
r girişinde gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlardan Faruk Akyüz daha sonra serbest bırakıldı.

Refik Sarhan ve Hayrettin Sahran, 20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına

os günü Batman merkezde bulunan ana caddeler ve mahallelerinde, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı
Savunmak” adlı kitabının tanıtım afişini asmaya çalıştıkları gerekçesiyle Edip Erdem, Emine Temel, Ali Öncü,

k Akyüz ve Sebahattin Baran, güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldılar. (28 Ağustos 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Ömer Faruk Akyüz, Mücahit Yürek ile soyadı öğrenilemeyen Selim adındaki kişi, 3 Ekim günü güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Batman)

Yavuzselim Mahallesinde ikamet eden Selahattin Geyik’in evine 26 Ekim günü baskın düzenleyen güvenlik
e misafir olan Süleyman Cebe’yi gözaltına aldılar. (27 Ekim 2004/ Evrensel)

20 Aralık günü Sanat Sokağı’nda bulunan DEHAP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Ayrılıkçılığa Hayır,
) ve Murat isimli bir kişi,

sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Batman)

Bingöl'ün Bahçeli mahallesinde ikâmet eden Mehmet Cuya 6 Mart günü, oturduğu kıraathaneden 3 sivil polis

16 Mart günü, Bingöl Merkez Ilıcalar beldesinde ikamet eden Lütfü Arslan’ın Yumaklı Köyündeki evine giden
kimliğine el koydu. Olayı öğrenen Lütfü

23 Nisan günü, Bingöl ili Genç ilçesine bağlı Doğanlı köyüne yapılan baskın da, Ahmet Seçer adlı kişi gözaltına

öyüne haber yapmak için giden Evrensel gazetesi muhabiri
e beraberindeki Seyfettin Barlas ve Feyziya İstanbullu, Yedisu Jandarma Karakolu'na bağlı

adı geçenler, 28 Mayıs
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Selahattin Öğe (50), güvenlik kuvvetleri tarafından 1 Haziran günü “yasadışı örgüte yardım ve yatak
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Bingöl) (DİHA

13 Haziran günü, Bingöl DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Bulut (24) ile abisi Sinan Bulut
gözaltına alındı.

13 Haziran günü, Bingöl merkezde ikamet eden Mehmet Barsbay, güvenlik kuvvetlerince evlerine yapılan
baskında, ruhsatsız silah bulundurdu

14 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan M.Şerif
kar maskeli kişilerce, arama izni göster

16 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Niyazi Azak; evlerinin 13 Haziran günü saat 02.30
sıralarında önce kar maskeli kişiler tarafından
8 olan 3 torununun psikolojilerinin bozulduğunu ve
çalıştıklarını bildirdi.

22 Haziran günü Bingöl ili Karlıova i
köyde ikamet eden Abdurrahim Bek ile çocukları; Mürsel Bek, Şehadet Bek, kardeşi Zeki Bek ile Ekrem
Doğan’ı, “Örgüte yardım ve yataklık ettikleri

1 Temmuz günü Bingöl ili Karlıova ilçesinde ikamet eden Şerif Oğur ve ismi tespit edilemeyen 3 kişi,
jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

2 Temmuz günü Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Göynük Köyü'ne baskın düzenleyen asker ve özel tim ve
korucular 3 evde arama yapmak istedi. Arama izinleri olmadığı için evlerinin aranmasına izin vermeyen
Şahmurat Atabey, Abdullah Atabey ve Hanım Atabey gözaltına alınarak Karlıova Jandarma Karakolu'na
götürüldü. (02.07.2004-DİHA)

7 Temmuz günü DEHAP Bingöl İl
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (8 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden Ali Rıza Becerikli (21), 13 Temmuz günü saat 12.00
sıralarında güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, İHD’nin 18. kuruluş yıldönümü
Kulesi önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Görevlileri'nin fotoğraf ve
kamera çekimi yaptıını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın 2004/100 No'lu Genelgesi'ne aykırı davranıldığını
kaydeden Kızgın, Cumhuriyet Başsavcılğı'na suç duyurusunda bulundu. (20.07.2004

Bingöl ili Genç ilçesi Yazıkonağı Jandarma Karakolu yakınlarında mayına basarak sağ gözünü ve sol kolunu
kaybeden S.İ’nin (17) amcası Zeki İşlek, olay sonrası kendilerine yardıma
13 Ağustos günü gözaltına alındığını belirtti. (İHD Bingöl) (Özgür Gündem

Karlıova İlçesi Karabalçık Kulundere Köyü nüfusuna kayıtlı Ramazan Doğan (40), Kalancik Jandarma Karakolu
ekipleri tarafından 24 Eylül günü “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD
Bingöl)

Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, Kalancik Jandarma Karakolu tarafından
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 25 Eyl

Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden Mehmet Tiryaki ve oğlu Mücahit Tiryaki, 14 Ekim günü
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Bingöl)

Bitlis
17 Haziran günü Bitlis'e gelen DEP eski milletveki
gözaltına aldı. (DİHA -17.06.2004)
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Selahattin Öğe (50), güvenlik kuvvetleri tarafından 1 Haziran günü “yasadışı örgüte yardım ve yatak
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Bingöl) (DİHA-01.06.2004)

Bingöl DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Bulut (24) ile abisi Sinan Bulut

Bingöl merkezde ikamet eden Mehmet Barsbay, güvenlik kuvvetlerince evlerine yapılan
baskında, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Barsbay, daha sonra serbest bırakıldı

14 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan M.Şerif Bulut ve Dilber Gündoğdu; aynı gün evlerinin
kar maskeli kişilerce, arama izni gösterilmeden arandığını belirttiler.

16 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Niyazi Azak; evlerinin 13 Haziran günü saat 02.30
iler tarafından, 5 dakika sonra da polis ekipleri tarafından arandığını, yaşları 5 ile

8 olan 3 torununun psikolojilerinin bozulduğunu ve polislerin, bir tutanağı kendisine

22 Haziran günü Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri,
köyde ikamet eden Abdurrahim Bek ile çocukları; Mürsel Bek, Şehadet Bek, kardeşi Zeki Bek ile Ekrem

rgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldı.

z günü Bingöl ili Karlıova ilçesinde ikamet eden Şerif Oğur ve ismi tespit edilemeyen 3 kişi,
jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

2 Temmuz günü Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Göynük Köyü'ne baskın düzenleyen asker ve özel tim ve
cular 3 evde arama yapmak istedi. Arama izinleri olmadığı için evlerinin aranmasına izin vermeyen

Şahmurat Atabey, Abdullah Atabey ve Hanım Atabey gözaltına alınarak Karlıova Jandarma Karakolu'na

Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Bulut, evine baskın düzenleyen kar maskeli
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (8 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden Ali Rıza Becerikli (21), 13 Temmuz günü saat 12.00
sıralarında güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın, İHD’nin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 16 Temmuz günü Saat
Kulesi önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Görevlileri'nin fotoğraf ve
kamera çekimi yaptıını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın 2004/100 No'lu Genelgesi'ne aykırı davranıldığını

ızgın, Cumhuriyet Başsavcılğı'na suç duyurusunda bulundu. (20.07.2004-DİHA)

Bingöl ili Genç ilçesi Yazıkonağı Jandarma Karakolu yakınlarında mayına basarak sağ gözünü ve sol kolunu
kaybeden S.İ’nin (17) amcası Zeki İşlek, olay sonrası kendilerine yardıma gelen Mahmut İşlek ve İhsan İşlek’in
13 Ağustos günü gözaltına alındığını belirtti. (İHD Bingöl) (Özgür Gündem-13.08.2004)

Karlıova İlçesi Karabalçık Kulundere Köyü nüfusuna kayıtlı Ramazan Doğan (40), Kalancik Jandarma Karakolu
ül günü “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, Kalancik Jandarma Karakolu tarafından
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 25 Eylül günü gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden Mehmet Tiryaki ve oğlu Mücahit Tiryaki, 14 Ekim günü
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Bingöl)

17 Haziran günü Bitlis'e gelen DEP eski milletvekillerinin karşılanmasına müdahale eden polis, 4 kişiyi
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Selahattin Öğe (50), güvenlik kuvvetleri tarafından 1 Haziran günü “yasadışı örgüte yardım ve yataklık”

Bingöl DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Bulut (24) ile abisi Sinan Bulut (25),

Bingöl merkezde ikamet eden Mehmet Barsbay, güvenlik kuvvetlerince evlerine yapılan
gerekçesiyle gözaltına alındı. Barsbay, daha sonra serbest bırakıldı

Bulut ve Dilber Gündoğdu; aynı gün evlerinin

16 Haziran günü İHD Bingöl şubesine başvuruda bulunan Niyazi Azak; evlerinin 13 Haziran günü saat 02.30
5 dakika sonra da polis ekipleri tarafından arandığını, yaşları 5 ile

kendisine zorla imzalatmaya

lçesine bağlı Sudurağı köyünde operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri,
köyde ikamet eden Abdurrahim Bek ile çocukları; Mürsel Bek, Şehadet Bek, kardeşi Zeki Bek ile Ekrem

z günü Bingöl ili Karlıova ilçesinde ikamet eden Şerif Oğur ve ismi tespit edilemeyen 3 kişi,

2 Temmuz günü Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Göynük Köyü'ne baskın düzenleyen asker ve özel tim ve
cular 3 evde arama yapmak istedi. Arama izinleri olmadığı için evlerinin aranmasına izin vermeyen

Şahmurat Atabey, Abdullah Atabey ve Hanım Atabey gözaltına alınarak Karlıova Jandarma Karakolu'na

Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Bulut, evine baskın düzenleyen kar maskeli

Bingöl merkez Mirzan mahallesinde ikamet eden Ali Rıza Becerikli (21), 13 Temmuz günü saat 12.00

dolayısıyla 16 Temmuz günü Saat
Kulesi önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Görevlileri'nin fotoğraf ve
kamera çekimi yaptıını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın 2004/100 No'lu Genelgesi'ne aykırı davranıldığını

DİHA)

Bingöl ili Genç ilçesi Yazıkonağı Jandarma Karakolu yakınlarında mayına basarak sağ gözünü ve sol kolunu
gelen Mahmut İşlek ve İhsan İşlek’in

Karlıova İlçesi Karabalçık Kulundere Köyü nüfusuna kayıtlı Ramazan Doğan (40), Kalancik Jandarma Karakolu
ül günü “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, Kalancik Jandarma Karakolu tarafından
ül günü gözaltına alındı. (İHD Bingöl)

Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden Mehmet Tiryaki ve oğlu Mücahit Tiryaki, 14 Ekim günü

llerinin karşılanmasına müdahale eden polis, 4 kişiyi
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Bitlis’in Adilcevaz Akçıra köyünde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
katılan Zeydin Yılmaz, Ahmet Orak, Muzaffer Keserci, Yalçın T
köylü Jandarma tarafından 19 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına alındı. (Evrensel
Gündem-20.08.2004)

Bolu
TEM Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart günü yapılan operasyonda, “Hizbullah ör
sürülen Recep Güler, eşi L.G. ve arkadaşı olduğu bildirilen S.H. gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Kasım günü, maytap atan 25 çocuğu “meskûn mahalde patlayıcı madde
atmak” suçundan gözaltına aldı. Patlama sesleri üzerine devriye gezen ekipler, çocukları Çocuk Şubesi'ne
götürdü. Çocuklar, daha sonra savcılığın talimatı üzerine tutanak tutularak çarşamba günü ifadeleri alınmak
üzere serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, "Biz bayramın zehir olmam
emniyete getirdik" dedi. (Milliyet-15.11.2004)

Bursa
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada;
düzenlenen operasyon kapsamında, Hayriye G., Nevzat D., Ümit
TEM Şuber ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

30 Nisan günü Bursa’da düzenlenen baskınlarda; aralarında Yılmaz Bolat ve Alparslan Toprak’ın da bulunduğu
6 kişi gözaltına alındı.

“Ensar El İslam örgütü üyesi oldukları” ileri sürülen 16 kişi, 3 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alındı.

16 Haziran günü Yenişehir ilçesinde, bir hakimin iğnesini geç yapan hemşire Ömriye Kaçal, kendisine hakaret
ettiği gerekçesiyle hakimin şikayet etmesi üzerine gözaltına alınarak sorgulandı.
Devlet Hastanesi acil servisine gelen ve
bulunduğunu söyleyen hakim Bilal Batmaz,
yaptırdınız?”sorusu üzerine, “Ben hakimim, iğnenin ne zaman yaptırılacağını bilmeyecek kadar cahil değilim.”
cevabını aldı. Hemşire Kaçal'ın, “Siz de insansınız ben de insanım, ikimiz de mezara gideceğiz.” cevabını
vermesi üzerine hakim Batmaz, “Ben hakimim, benim mezarda da sözüm geçer.” dedi. Hakimin iğnesini yapan
Kaçal, bir gün sonra iğnesini geç yaptığı hakim Bilal Batmaz'ın şikayeti üzerine polis zoruyla tutuklama
istemiyle gözaltına alındı. Savcılıkta 4 saat ifadesi alınan
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 saat süren gözaltı ve yargılama sürecinde moralinin bozulduğunu belirten
hemşire Kaçal, hastanenin nöroloji uzmanından, “reaktif depresyon” teşhisi ile 7 günlük rapor aldı
Kaçal, “13 yıllık hemşireyim, ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Hakime öncelik vermemenin suç olduğunu
ilk kez duyuyorum. Yaşadığım olaylar moralimi bozdu. Olayın şokunu hâlâ yaşıyorum.” dedi. Olay gecesinin
nöbetçi doktoru Özden Arsoy ise
yerine getirildiğini söyledi. Türk Sağlık
idari ve hukuki açıdan ‘skandal' olduğunu belirterek, hakim ve savcı hakkın
duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Bursa Baro Başkanı Asude Şenol da, hastanelerde ve sağlık
kuruluşlarında kişilerin sağlık durumuna göre öncelik tanınabileceğini ifade ederek, hakimlerin öncelik veya
ayrıcalık talep etme haklarının bulunmadığını, hakimlerin duruşma, keşif görevleri sırasında bir engelleme veya
hakarette bulunulması durumunda dava konusu olabileceğini, şahsi işlerinde normal vatandaştan farklı
olmadıklarını belirtti. Şenol, “Hakimler, görevleri esnasında bir
olursa dava açabilirler. Aksi halde özel hayatlarında normal vatandaşlardan farkları yoktur. Hastane gibi sağlık
kuruluşlarında hiç kimseye mesleği nedeniyle ayrıcalık tanınmaz. Kimsenin böyle bir hak talep
konusu olamaz.” şeklinde konuştu. İl Sağlık Müdürü Osman Ayyıldız, olayın kendisine yeni intikal ettiğini
belirterek, konunun araştırılması için İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Orkun Yıldırım'ın görevlendirildiğini
söyledi. Suçlamaların hedefi hakim Bilal Batmaz ise
olması nedeniyle herhangi bir açıklama yapmasının etik açıdan uygun olmayacağını söyledi.

25 Haziran günü, Cuma namazı sonrası NATO karşıtı eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Pervane Lojistik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması sonrası TÜMTİS Bursa Şube
Başkanı Ahmet Güllü, Mali Sekreteri Yaşar Dündar ve iki işçi, 20 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına
alındı. (Evrensel-28.08.04)
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Bitlis’in Adilcevaz Akçıra köyünde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
katılan Zeydin Yılmaz, Ahmet Orak, Muzaffer Keserci, Yalçın Torok, Mehmet Keserci ve ismi öğrenilemeyen 2
köylü Jandarma tarafından 19 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına alındı. (Evrensel

TEM Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart günü yapılan operasyonda, “Hizbullah örgütü üyesi olduğu” öne
sürülen Recep Güler, eşi L.G. ve arkadaşı olduğu bildirilen S.H. gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Kasım günü, maytap atan 25 çocuğu “meskûn mahalde patlayıcı madde
aldı. Patlama sesleri üzerine devriye gezen ekipler, çocukları Çocuk Şubesi'ne

götürdü. Çocuklar, daha sonra savcılığın talimatı üzerine tutanak tutularak çarşamba günü ifadeleri alınmak
üzere serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, "Biz bayramın zehir olmaması amacıyla çocukları uyarmak için

15.11.2004)

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; 3 Nisan günü, DHKP-C'ye yönelik olarak 5
düzenlenen operasyon kapsamında, Hayriye G., Nevzat D., Ümit Yaşar Ö. ve Ahmet Burak E. adlı kişilerin

gözaltına alındığını bildirdi.

30 Nisan günü Bursa’da düzenlenen baskınlarda; aralarında Yılmaz Bolat ve Alparslan Toprak’ın da bulunduğu

esi oldukları” ileri sürülen 16 kişi, 3 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alındı.

16 Haziran günü Yenişehir ilçesinde, bir hakimin iğnesini geç yapan hemşire Ömriye Kaçal, kendisine hakaret
şikayet etmesi üzerine gözaltına alınarak sorgulandı. İğne yaptırmak için Yenişehir

acil servisine gelen ve acil bir hastayla ilgilenen hemşire Ömriye Kaçal'a iğnesinin
bulunduğunu söyleyen hakim Bilal Batmaz, hemşirenin, “Bu antibiyotik, en son bu iğneyi ne zaman

, “Ben hakimim, iğnenin ne zaman yaptırılacağını bilmeyecek kadar cahil değilim.”
emşire Kaçal'ın, “Siz de insansınız ben de insanım, ikimiz de mezara gideceğiz.” cevabını

e hakim Batmaz, “Ben hakimim, benim mezarda da sözüm geçer.” dedi. Hakimin iğnesini yapan
Kaçal, bir gün sonra iğnesini geç yaptığı hakim Bilal Batmaz'ın şikayeti üzerine polis zoruyla tutuklama
istemiyle gözaltına alındı. Savcılıkta 4 saat ifadesi alınan Kaçal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 saat süren gözaltı ve yargılama sürecinde moralinin bozulduğunu belirten
hemşire Kaçal, hastanenin nöroloji uzmanından, “reaktif depresyon” teşhisi ile 7 günlük rapor aldı
Kaçal, “13 yıllık hemşireyim, ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Hakime öncelik vermemenin suç olduğunu
ilk kez duyuyorum. Yaşadığım olaylar moralimi bozdu. Olayın şokunu hâlâ yaşıyorum.” dedi. Olay gecesinin

hemşirenin sözlerinin hakaret içermediğini, iğnenin yapılmasıyla görevi
yerine getirildiğini söyledi. Türk Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Erol Sönmez, hemşireye yapılan muamelenin
idari ve hukuki açıdan ‘skandal' olduğunu belirterek, hakim ve savcı hakkında Adalet Bakanlığı'na suç
duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Bursa Baro Başkanı Asude Şenol da, hastanelerde ve sağlık
kuruluşlarında kişilerin sağlık durumuna göre öncelik tanınabileceğini ifade ederek, hakimlerin öncelik veya

aklarının bulunmadığını, hakimlerin duruşma, keşif görevleri sırasında bir engelleme veya
hakarette bulunulması durumunda dava konusu olabileceğini, şahsi işlerinde normal vatandaştan farklı
olmadıklarını belirtti. Şenol, “Hakimler, görevleri esnasında bir engelleme ile karşılaşır veya hakaret söz konusu
olursa dava açabilirler. Aksi halde özel hayatlarında normal vatandaşlardan farkları yoktur. Hastane gibi sağlık
kuruluşlarında hiç kimseye mesleği nedeniyle ayrıcalık tanınmaz. Kimsenin böyle bir hak talep
konusu olamaz.” şeklinde konuştu. İl Sağlık Müdürü Osman Ayyıldız, olayın kendisine yeni intikal ettiğini
belirterek, konunun araştırılması için İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Orkun Yıldırım'ın görevlendirildiğini

akim Bilal Batmaz ise, olayın yargıya intikal etmesi ve kendisinin de hakim
olması nedeniyle herhangi bir açıklama yapmasının etik açıdan uygun olmayacağını söyledi.

25 Haziran günü, Cuma namazı sonrası NATO karşıtı eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Pervane Lojistik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması sonrası TÜMTİS Bursa Şube
Başkanı Ahmet Güllü, Mali Sekreteri Yaşar Dündar ve iki işçi, 20 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Bitlis’in Adilcevaz Akçıra köyünde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
orok, Mehmet Keserci ve ismi öğrenilemeyen 2

köylü Jandarma tarafından 19 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına alındı. (Evrensel-20.08.2004) (Özgür

gütü üyesi olduğu” öne
sürülen Recep Güler, eşi L.G. ve arkadaşı olduğu bildirilen S.H. gözaltına alındı. (Cumhuriyet-30.03.04)

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Kasım günü, maytap atan 25 çocuğu “meskûn mahalde patlayıcı madde
aldı. Patlama sesleri üzerine devriye gezen ekipler, çocukları Çocuk Şubesi'ne

götürdü. Çocuklar, daha sonra savcılığın talimatı üzerine tutanak tutularak çarşamba günü ifadeleri alınmak
ası amacıyla çocukları uyarmak için

C'ye yönelik olarak 5 ilde eşzamanlı
Yaşar Ö. ve Ahmet Burak E. adlı kişilerin

30 Nisan günü Bursa’da düzenlenen baskınlarda; aralarında Yılmaz Bolat ve Alparslan Toprak’ın da bulunduğu

esi oldukları” ileri sürülen 16 kişi, 3 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alındı.

16 Haziran günü Yenişehir ilçesinde, bir hakimin iğnesini geç yapan hemşire Ömriye Kaçal, kendisine hakaret
ğne yaptırmak için Yenişehir

acil bir hastayla ilgilenen hemşire Ömriye Kaçal'a iğnesinin
en son bu iğneyi ne zaman

, “Ben hakimim, iğnenin ne zaman yaptırılacağını bilmeyecek kadar cahil değilim.”
emşire Kaçal'ın, “Siz de insansınız ben de insanım, ikimiz de mezara gideceğiz.” cevabını

e hakim Batmaz, “Ben hakimim, benim mezarda da sözüm geçer.” dedi. Hakimin iğnesini yapan
Kaçal, bir gün sonra iğnesini geç yaptığı hakim Bilal Batmaz'ın şikayeti üzerine polis zoruyla tutuklama

Kaçal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 saat süren gözaltı ve yargılama sürecinde moralinin bozulduğunu belirten
hemşire Kaçal, hastanenin nöroloji uzmanından, “reaktif depresyon” teşhisi ile 7 günlük rapor aldı. Hemşire
Kaçal, “13 yıllık hemşireyim, ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Hakime öncelik vermemenin suç olduğunu
ilk kez duyuyorum. Yaşadığım olaylar moralimi bozdu. Olayın şokunu hâlâ yaşıyorum.” dedi. Olay gecesinin

hemşirenin sözlerinin hakaret içermediğini, iğnenin yapılmasıyla görevin
Sen Bursa Şube Başkanı Erol Sönmez, hemşireye yapılan muamelenin

da Adalet Bakanlığı'na suç
duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Bursa Baro Başkanı Asude Şenol da, hastanelerde ve sağlık
kuruluşlarında kişilerin sağlık durumuna göre öncelik tanınabileceğini ifade ederek, hakimlerin öncelik veya

aklarının bulunmadığını, hakimlerin duruşma, keşif görevleri sırasında bir engelleme veya
hakarette bulunulması durumunda dava konusu olabileceğini, şahsi işlerinde normal vatandaştan farklı

engelleme ile karşılaşır veya hakaret söz konusu
olursa dava açabilirler. Aksi halde özel hayatlarında normal vatandaşlardan farkları yoktur. Hastane gibi sağlık
kuruluşlarında hiç kimseye mesleği nedeniyle ayrıcalık tanınmaz. Kimsenin böyle bir hak talep etmesi söz
konusu olamaz.” şeklinde konuştu. İl Sağlık Müdürü Osman Ayyıldız, olayın kendisine yeni intikal ettiğini
belirterek, konunun araştırılması için İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Orkun Yıldırım'ın görevlendirildiğini

olayın yargıya intikal etmesi ve kendisinin de hakim
olması nedeniyle herhangi bir açıklama yapmasının etik açıdan uygun olmayacağını söyledi.

25 Haziran günü, Cuma namazı sonrası NATO karşıtı eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Pervane Lojistik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması sonrası TÜMTİS Bursa Şube
Başkanı Ahmet Güllü, Mali Sekreteri Yaşar Dündar ve iki işçi, 20 Ağustos günü jandarma tarafından gözaltına
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Pervane Lojistik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması üzerine işyeri önünde bekleyen
TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Ahmet Güllü, Şube Sekreteri Özdemir Aslan, Şube Mali Sekreter Yaşar Dündar
ile işten atılan işçiler Yaşar Depe ve Hüseyin Karatep
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Evrensel

1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle 5 Eylül'de yapılan Barış Şöleni sonrası operasyon yapan polis, DEHAP
Bursa Kadın Kolları Üyesi Güneş Yavuz ve kardeşi Semra Yavuz ile Gençlik Kolları Üyesi Ender Erdal'ı
gözaltına aldı. (09.09.2004-DIHA)

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan
öğrenciler 6 Aralık günü “Soruştur
Gruba copla müdahale eden jandarma aralarında EMEP yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişiyi döverek gözaltına
aldı. (BİRGÜN-07.12.04)

Çorum
10-11 Aralık 2003 tarihlerinde yapılan işbırakma
Haziran günü görülen duruşması sırasında
polis sendikanın Genel Eğitim Sekreteri Fevzi Ayber, Çorum Şube Sekreteri Halil Özbent ile üye
Aygün, Hüsnü Murat Aydın, Cengiz Sarıyer, Atilla Şen, Ali Mıstıllıoğlu, Erhan Baş ve Abdullah Aydınlı’yı
gözaltına alındı.

Denizli
DEHAP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışçı, Demokrasi meydanına 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde
“Abdullah Öcalan'a destek” ifadelerinin yer aldığı pankart ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle, “Örgüt
propagandası yapmaktan” 19 Şubat günü gözaltına alındı. (DİHA

Diyarbakır
DEHAP Merkez Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü, İHD Diyar
başvuruda, DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde
yapacağı basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını ve 1 Ocak günü serbest bırakıldığını belirtti. Atalay ile
beraber gözaltına alınan Gençlik Kolları üyesi Yılmaz Aldeniz, Fırat Ağırmatıne ve İl Kadın Kolları yöneticisi
Ruşen Erkuş’da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DİHA

31 Aralık 2003 tarihinde D tipi cezaevleri ve “tecrit”i protesto etmek
Öcalan” dediği için gözaltına alınan DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 2 Ocak günü tutuklama talebiyle
sevk edildiği Bismil Sulh Ceza Mahkemesi'nde serbest bırakıldı. Biçer, aynı gün ikinci kez gözaltına alındı
(DİHA-02.01.04)

Diyarbakır Barış Anneleri İnisiyatifi tarafından, 2 Ocak günü, Konukevi önünde yapılan “D tipi cezaevi ve
tecrit” karşıtı basın açıklamasına katılanların kimliklerinin kameraya çekildiği belirtildi. (13 Ocak 2004/Yeniden
Özgür Gündem – Diyarbakır Gün –

DEHAP Bismil İlçe yöneticisi Salihe Bakır (1960) ile Mehmet Süzer (1959), Abdulhalim Çiftçi (1961), Zeynel
Abidin Erdem (1960) ve Abdulmecit Argül (1961)
31 Aralık 2003 tarihinde gözaltına alınan ve yukarıda isimleri
Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 14 Kasım 2003 tarihinde organize ettikleri “Barış kazanacak konseri”
ile ilgili alındıkları gözaltında, ifadelerinin alındığını, fotoğraflarının çekildiğini, parmak i
gece hücrede kaldıklarını, ertesi günü hastaneye götürülerek muayene edildiklerini, oradan da Savcılığa
çıkartılarak serbest bırakıldıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Hüseyin Aydın (1980- DÜ Öğrenci Derneği Başkanı), Özcan Canbey (1980), Selamettin Yılmaz (1976), Nihat
Bilen (1979), Ramazan Bilmez (1978), M.Emin Özçelik (1984), Örsan Eylem Vural (1977), M.Ali Uslu (1981),
Ümit Garlı (1983), Muzaffer Şahin (1982), Veysi
Ermez (1982), Turan Durak (1982), Düzgün Doğan (1980), Hakkı Çoran (1980), Volkan Tuncer (1982), Orhan
Yıldıran (1982), Adnan Dinç (1983), Gani Altundaş (1951), İdris Elhakan (1978), Ahmet Dağla
Saman (1981) Ahmet Taş (1985), Elçin Koc Akaya (1982), Ferit Fedai (1980), Deniz Gözütok (1972), Orhan
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istik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması üzerine işyeri önünde bekleyen
TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Ahmet Güllü, Şube Sekreteri Özdemir Aslan, Şube Mali Sekreter Yaşar Dündar
ile işten atılan işçiler Yaşar Depe ve Hüseyin Karatepe 2 Ağustos günü gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Evrensel-28.08.04)

1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle 5 Eylül'de yapılan Barış Şöleni sonrası operasyon yapan polis, DEHAP
Güneş Yavuz ve kardeşi Semra Yavuz ile Gençlik Kolları Üyesi Ender Erdal'ı

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan
öğrenciler 6 Aralık günü “Soruşturmalara son” pankartı açarak Görükle Kampüsü’ne doğru yürümek istedi.
Gruba copla müdahale eden jandarma aralarında EMEP yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişiyi döverek gözaltına

11 Aralık 2003 tarihlerinde yapılan işbırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında açılan davanın 16
sırasında basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen’lilere müdahale eden

Genel Eğitim Sekreteri Fevzi Ayber, Çorum Şube Sekreteri Halil Özbent ile üye
Aygün, Hüsnü Murat Aydın, Cengiz Sarıyer, Atilla Şen, Ali Mıstıllıoğlu, Erhan Baş ve Abdullah Aydınlı’yı

DEHAP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışçı, Demokrasi meydanına 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde
Öcalan'a destek” ifadelerinin yer aldığı pankart ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle, “Örgüt

propagandası yapmaktan” 19 Şubat günü gözaltına alındı. (DİHA-21.02.04)

DEHAP Merkez Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü, İHD Diyar
başvuruda, DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde
yapacağı basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını ve 1 Ocak günü serbest bırakıldığını belirtti. Atalay ile

lınan Gençlik Kolları üyesi Yılmaz Aldeniz, Fırat Ağırmatıne ve İl Kadın Kolları yöneticisi
Ruşen Erkuş’da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DİHA-01.01.04) (İHD Diyarbakır)

31 Aralık 2003 tarihinde D tipi cezaevleri ve “tecrit”i protesto etmek için yapılan basın açıklamasında “Sayın
Öcalan” dediği için gözaltına alınan DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 2 Ocak günü tutuklama talebiyle
sevk edildiği Bismil Sulh Ceza Mahkemesi'nde serbest bırakıldı. Biçer, aynı gün ikinci kez gözaltına alındı

Diyarbakır Barış Anneleri İnisiyatifi tarafından, 2 Ocak günü, Konukevi önünde yapılan “D tipi cezaevi ve
tecrit” karşıtı basın açıklamasına katılanların kimliklerinin kameraya çekildiği belirtildi. (13 Ocak 2004/Yeniden

Evrensel)

DEHAP Bismil İlçe yöneticisi Salihe Bakır (1960) ile Mehmet Süzer (1959), Abdulhalim Çiftçi (1961), Zeynel
Abidin Erdem (1960) ve Abdulmecit Argül (1961)
31 Aralık 2003 tarihinde gözaltına alınan ve yukarıda isimleri yazılı olan söz konusu kişiler, 3 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 14 Kasım 2003 tarihinde organize ettikleri “Barış kazanacak konseri”
ile ilgili alındıkları gözaltında, ifadelerinin alındığını, fotoğraflarının çekildiğini, parmak i
gece hücrede kaldıklarını, ertesi günü hastaneye götürülerek muayene edildiklerini, oradan da Savcılığa
çıkartılarak serbest bırakıldıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

DÜ Öğrenci Derneği Başkanı), Özcan Canbey (1980), Selamettin Yılmaz (1976), Nihat
Bilen (1979), Ramazan Bilmez (1978), M.Emin Özçelik (1984), Örsan Eylem Vural (1977), M.Ali Uslu (1981),
Ümit Garlı (1983), Muzaffer Şahin (1982), Veysi Uğlu (1981), Zeliha Tatar (1981), Deniz Turgut (1980), Serhat
Ermez (1982), Turan Durak (1982), Düzgün Doğan (1980), Hakkı Çoran (1980), Volkan Tuncer (1982), Orhan
Yıldıran (1982), Adnan Dinç (1983), Gani Altundaş (1951), İdris Elhakan (1978), Ahmet Dağla
Saman (1981) Ahmet Taş (1985), Elçin Koc Akaya (1982), Ferit Fedai (1980), Deniz Gözütok (1972), Orhan
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istik’te çalaışan ve TÜMTİS Sendikası üye 8 işçinin işten çıkarılması üzerine işyeri önünde bekleyen
TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Ahmet Güllü, Şube Sekreteri Özdemir Aslan, Şube Mali Sekreter Yaşar Dündar

e 2 Ağustos günü gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar

1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle 5 Eylül'de yapılan Barış Şöleni sonrası operasyon yapan polis, DEHAP
Güneş Yavuz ve kardeşi Semra Yavuz ile Gençlik Kolları Üyesi Ender Erdal'ı

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan
malara son” pankartı açarak Görükle Kampüsü’ne doğru yürümek istedi.

Gruba copla müdahale eden jandarma aralarında EMEP yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişiyi döverek gözaltına

eylemine katılan öğretmenler hakkında açılan davanın 16
basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen’lilere müdahale eden

Genel Eğitim Sekreteri Fevzi Ayber, Çorum Şube Sekreteri Halil Özbent ile üyeleri Hıdır
Aygün, Hüsnü Murat Aydın, Cengiz Sarıyer, Atilla Şen, Ali Mıstıllıoğlu, Erhan Baş ve Abdullah Aydınlı’yı

DEHAP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışçı, Demokrasi meydanına 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde
Öcalan'a destek” ifadelerinin yer aldığı pankart ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle, “Örgüt

DEHAP Merkez Kadın Kolları yöneticisi Ayten Atalay (1981), 2 Ocak günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı
başvuruda, DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları’nın 31 Aralık 2003 günü Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde
yapacağı basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını ve 1 Ocak günü serbest bırakıldığını belirtti. Atalay ile

lınan Gençlik Kolları üyesi Yılmaz Aldeniz, Fırat Ağırmatıne ve İl Kadın Kolları yöneticisi
01.01.04) (İHD Diyarbakır)

için yapılan basın açıklamasında “Sayın
Öcalan” dediği için gözaltına alınan DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 2 Ocak günü tutuklama talebiyle
sevk edildiği Bismil Sulh Ceza Mahkemesi'nde serbest bırakıldı. Biçer, aynı gün ikinci kez gözaltına alındı.

Diyarbakır Barış Anneleri İnisiyatifi tarafından, 2 Ocak günü, Konukevi önünde yapılan “D tipi cezaevi ve
tecrit” karşıtı basın açıklamasına katılanların kimliklerinin kameraya çekildiği belirtildi. (13 Ocak 2004/Yeniden

DEHAP Bismil İlçe yöneticisi Salihe Bakır (1960) ile Mehmet Süzer (1959), Abdulhalim Çiftçi (1961), Zeynel

yazılı olan söz konusu kişiler, 3 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, 14 Kasım 2003 tarihinde organize ettikleri “Barış kazanacak konseri”
ile ilgili alındıkları gözaltında, ifadelerinin alındığını, fotoğraflarının çekildiğini, parmak izlerinin alındığını, bir
gece hücrede kaldıklarını, ertesi günü hastaneye götürülerek muayene edildiklerini, oradan da Savcılığa

DÜ Öğrenci Derneği Başkanı), Özcan Canbey (1980), Selamettin Yılmaz (1976), Nihat
Bilen (1979), Ramazan Bilmez (1978), M.Emin Özçelik (1984), Örsan Eylem Vural (1977), M.Ali Uslu (1981),

Uğlu (1981), Zeliha Tatar (1981), Deniz Turgut (1980), Serhat
Ermez (1982), Turan Durak (1982), Düzgün Doğan (1980), Hakkı Çoran (1980), Volkan Tuncer (1982), Orhan
Yıldıran (1982), Adnan Dinç (1983), Gani Altundaş (1951), İdris Elhakan (1978), Ahmet Dağlan (1970), Ömer
Saman (1981) Ahmet Taş (1985), Elçin Koc Akaya (1982), Ferit Fedai (1980), Deniz Gözütok (1972), Orhan
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İşlek (1978), Nihat Oğur (1980), Gökhan Genç (1979), Fethi Çevik (1978), Yunus Kaplan (1984) A.Kadir
Tüpyüküz (1980), Rıza Tayfur (1981) v
9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan söz konusu kişiler, aynı gün Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi tiyatro salonunda DÜ Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen panele katılmak istediklerini, kapıda
bulunan güvenlik görevlileri tarafından kendileri ve kimliklerinin tek tek kameraya çekildiğini belirttiler. (İHD
Diyarbakır)

Mehmet Zeki Doğrul (1953), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, aynı gün Diyarbakır’ın
Ofis semtindeki Belediye Konukevi’nin önü
kimliğinin ve kendisinin kameraya çekildiğini, duruma karşı çıkınca açıklamaya katılmasının engellendiğini
belirtti. (İHD Diyarbakır)

Abdulgani Aklan (1956), 9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine
dergisi tarafından yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere Diyarbakır Ofis semtindeki Belediye
Konukevi’nin önüne gittiğini, burada sivil giyimli polisler tarafından kimliğinin alındığını ve kameraya
çekildiğini, itiraz etmesine rağmen çekime devam ettiklerini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Nezih Okan ve Mehmet Oruç, 10 Ocak günü, DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Ofis semtinde yapılan
basın açıklaması sırasında gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

İslamhan Bayhan (1976), 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 14 Ocak günü DÜ Öğrenci
Derneği’nin saat 15.00’da yapmak istediği basın açıklamasına katılmak istediğini ancak güvenlik kuvvetlerinin
halktan kimseyi açıklama yapılacak olan alana
çekildiğini belirtti.(İHD Diyarbakır)

Dicle İlçesi'nde 11 kişi, 14 Ocak günü gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (DİHA

M. Sait Şimşek (1960), 20 Ocak günü, il merkezinde güvenl

M.Şahin Kandemir, 21 Ocak günü, Bismil ilçesinde basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle güvenlik kuvvetleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

DÜ Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi Nihat Zaman,
noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında, arandığı gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
(İHD Diyarbakır)

Fesih Çardak (1967) ve Seyithan Yakman (1974) 25 Ocak günü il merkezin
alındı. (İHD Diyarbakır )

Hasan Özsoy, 28 Ocak günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcası Abdulkadir Özsoy’un (1929)
1980 yılında PKK örgütüne katıldığını, amcasının ve dört arkadaşının Suriye tarafından
teslim edildiklerini ve gözaltında olduklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Şırnak Silopi'de üç yıl önce gözaltında kayboldukları iddia edilen, HADEP'li Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz için 25 Ocak günü
Diyarbakır İstasyon meydanında yapılan anma sırasında, polis dört kamerayla, güvenlik kordonundan geçen herkesin kimliklerini

görüntüleyerek ya da isimlerini ve kimlik bilgilerini okuyarak kameraya kaydetti.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi Diyarbakır dağıtımcısı Vedat
dağıtırken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Yıldız'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı
öğrenilemedi. (DİHA-07.02.04.)

Serdar Binbir (1983), Sedat Dinar, Şeyhmus Ateş ve soyadı
öğrenilemeyen bir kişi, 8 Şubat günü, Balıkçılarbaşı semtinde gösteri yaptıkları iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Cengiz Çakıl (1986), 11 Şubat günü, Bağlar semtinde güvenli

SHP Özekli beldesi belediye başkan adayı Musa Bozkurt, 13 Şubat günü, Diyarbakır’da jandarma ekiplerince
gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)
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İşlek (1978), Nihat Oğur (1980), Gökhan Genç (1979), Fethi Çevik (1978), Yunus Kaplan (1984) A.Kadir
Tüpyüküz (1980), Rıza Tayfur (1981) ve Mehmet Tanrılar (1978)
9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan söz konusu kişiler, aynı gün Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi tiyatro salonunda DÜ Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen panele katılmak istediklerini, kapıda

örevlileri tarafından kendileri ve kimliklerinin tek tek kameraya çekildiğini belirttiler. (İHD

Mehmet Zeki Doğrul (1953), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, aynı gün Diyarbakır’ın
Ofis semtindeki Belediye Konukevi’nin önünde bir basın açıklaması yapıldığını, güvenlik kuvvetlerince
kimliğinin ve kendisinin kameraya çekildiğini, duruma karşı çıkınca açıklamaya katılmasının engellendiğini

Abdulgani Aklan (1956), 9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 2 Ocak 2004 tarihinde Barış
dergisi tarafından yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere Diyarbakır Ofis semtindeki Belediye
Konukevi’nin önüne gittiğini, burada sivil giyimli polisler tarafından kimliğinin alındığını ve kameraya

ldiğini, itiraz etmesine rağmen çekime devam ettiklerini belirtti. (İHD Diyarbakır)

Nezih Okan ve Mehmet Oruç, 10 Ocak günü, DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Ofis semtinde yapılan
basın açıklaması sırasında gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

mhan Bayhan (1976), 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 14 Ocak günü DÜ Öğrenci
Derneği’nin saat 15.00’da yapmak istediği basın açıklamasına katılmak istediğini ancak güvenlik kuvvetlerinin
halktan kimseyi açıklama yapılacak olan alana almadıklarını, kendisinin girebildiğini ve kimliğinin kameraya
çekildiğini belirtti.(İHD Diyarbakır)

Dicle İlçesi'nde 11 kişi, 14 Ocak günü gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (DİHA-14.01.04)

M. Sait Şimşek (1960), 20 Ocak günü, il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

M.Şahin Kandemir, 21 Ocak günü, Bismil ilçesinde basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle güvenlik kuvvetleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

DÜ Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi Nihat Zaman, 23 Ocak günü, Siirt’ten Diyarbakır’a gelirken, arama
noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında, arandığı gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fesih Çardak (1967) ve Seyithan Yakman (1974) 25 Ocak günü il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına

Hasan Özsoy, 28 Ocak günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcası Abdulkadir Özsoy’un (1929)
1980 yılında PKK örgütüne katıldığını, amcasının ve dört arkadaşının Suriye tarafından
teslim edildiklerini ve gözaltında olduklarını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Şırnak Silopi'de üç yıl önce gözaltında kayboldukları iddia edilen, HADEP'li Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz için 25 Ocak günü
apılan anma sırasında, polis dört kamerayla, güvenlik kordonundan geçen herkesin kimliklerini

görüntüleyerek ya da isimlerini ve kimlik bilgilerini okuyarak kameraya kaydetti. (Milliyet-26.01.04)

Yeniden Özgür Gündem gazetesi Diyarbakır dağıtımcısı Vedat Yıldız, 7 Şubat günü Bağlar mahallesinde gazete
dağıtırken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Yıldız'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı

Serdar Binbir (1983), Sedat Dinar, Şeyhmus Ateş ve soyadı öğrenilemeyen Cemile isimli bir kişi ile ismi
öğrenilemeyen bir kişi, 8 Şubat günü, Balıkçılarbaşı semtinde gösteri yaptıkları iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince

Cengiz Çakıl (1986), 11 Şubat günü, Bağlar semtinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

SHP Özekli beldesi belediye başkan adayı Musa Bozkurt, 13 Şubat günü, Diyarbakır’da jandarma ekiplerince
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İşlek (1978), Nihat Oğur (1980), Gökhan Genç (1979), Fethi Çevik (1978), Yunus Kaplan (1984) A.Kadir

9 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan söz konusu kişiler, aynı gün Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi tiyatro salonunda DÜ Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen panele katılmak istediklerini, kapıda

örevlileri tarafından kendileri ve kimliklerinin tek tek kameraya çekildiğini belirttiler. (İHD

Mehmet Zeki Doğrul (1953), 2 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, aynı gün Diyarbakır’ın
nde bir basın açıklaması yapıldığını, güvenlik kuvvetlerince

kimliğinin ve kendisinin kameraya çekildiğini, duruma karşı çıkınca açıklamaya katılmasının engellendiğini

yaptığı başvuruda, 2 Ocak 2004 tarihinde Barış
dergisi tarafından yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere Diyarbakır Ofis semtindeki Belediye
Konukevi’nin önüne gittiğini, burada sivil giyimli polisler tarafından kimliğinin alındığını ve kameraya

Nezih Okan ve Mehmet Oruç, 10 Ocak günü, DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Ofis semtinde yapılan

mhan Bayhan (1976), 15 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 14 Ocak günü DÜ Öğrenci
Derneği’nin saat 15.00’da yapmak istediği basın açıklamasına katılmak istediğini ancak güvenlik kuvvetlerinin

almadıklarını, kendisinin girebildiğini ve kimliğinin kameraya

14.01.04)

ik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

M.Şahin Kandemir, 21 Ocak günü, Bismil ilçesinde basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle güvenlik kuvvetleri

23 Ocak günü, Siirt’ten Diyarbakır’a gelirken, arama
noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında, arandığı gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

de güvenlik kuvvetlerince gözaltına

Hasan Özsoy, 28 Ocak günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcası Abdulkadir Özsoy’un (1929)
1980 yılında PKK örgütüne katıldığını, amcasının ve dört arkadaşının Suriye tarafından Türkiye yetkililerine

Şırnak Silopi'de üç yıl önce gözaltında kayboldukları iddia edilen, HADEP'li Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz için 25 Ocak günü
apılan anma sırasında, polis dört kamerayla, güvenlik kordonundan geçen herkesin kimliklerini

Yıldız, 7 Şubat günü Bağlar mahallesinde gazete
dağıtırken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce gözaltına alındı. Yıldız'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı

öğrenilemeyen Cemile isimli bir kişi ile ismi
öğrenilemeyen bir kişi, 8 Şubat günü, Balıkçılarbaşı semtinde gösteri yaptıkları iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince

k kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

SHP Özekli beldesi belediye başkan adayı Musa Bozkurt, 13 Şubat günü, Diyarbakır’da jandarma ekiplerince
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Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde, 13 Şubat günü, A,Öcalan’ın yak
kitleye güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi üzerine, 2 kişi gözaltına alındı. (14 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)

Cengiz Akın (1986), 15 Şubat günü, Emek Caddesi’nde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. A
günü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Erdal Söylemez (1990), 15 Şubat günü, Diyarbakır il merkezinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
Söylemez, daha serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Burhanettin Ateş (1981), 16 Şubat günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Ateş, aynı gün
serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Newroz Peyam, 15 Şubat günü, il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Peyam’ın annesi Sabiha
Peyam ve kardeşi Ferit Peyam ise 18 Şubat günü, adliye sarayının önünde güvenlik kuvvetlerince gözaltına
alındılar. Sabiha Peyam daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır )

A.Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümü dolayısıyla, 18 Şubat günü, il merkezindeki farklı semtler
yaktıkları, molotof kokteyli attıkları ve izinsiz gösteri yaptıkları” gerekçesiyle 26 kişi gözaltına alındı. (19 Şubat
2004/Diyarbakır Olay)

Murat Güzelses (1966) ve kardeşi Vedat Güzelses (1977), 20 Şubat günü, güvenlik kuvvetlerince Cevatpaşa
mahallesinde bulunan kahvehanelerinde gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Gazeteci İkrar Budak (1982), 21 Şubat günü, İstasyon caddesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD
Diyarbakır)

21 Şubat günü, KESK tarafından Diyarbakır’da düzenl
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen Leyla Bozay, Habibe Gülmüş, Nevide Budak, Yeşer Tekin,
Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı Güngö
İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır, Cem
Akyıldız, Seyyal Çelik, Mehmet Öztürk, Mihrican Tekinler, Savaş Saban, Ali Işık, Fehmiye Baskın, Doğan
Şeker, Hulusi Çelik, Süleyman Sayar, Ali Sönmez
Fehmiye Baskı ve Atılım gazetesi Malatya muhabiri Sibel Işık, mitinge giriş sırasında güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Devrim Özgür Köse, 23 Şubat günü, il merkezinde g

Canan Yürek ve Şahide Kelek, 26 Şubat günü, Demirok tesislerinde yapılan SHP belediye başkan adaylarının
tanıtım töreni sonrası güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

ESP’nin büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Örsan Eylem Vural ve Evrensel Gazetesi muhabiri İkram Budak,
3 Mart günü ESP seçim bürosunda güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

“PKK örgütüne üye oldukları” iddia edilen Nurhan Çelik,
Apaklıtan, Murat Bektaş, Türkan Gerzan, Muazzez Demirhan, Nuran Yüksekbağ, Gülistan Tekik, Fatma Yıldız,
Müzeyyen Aydınlı, M. Sadık Ergün ile F.M. adlı kişiler, 5 Mart günü, güvenlik kuvvetlerince gözaltın
(İHD Batman)

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla İstasyon meydanında düzenlenen mitingde, “Biji PJA” yazılı
beyaz tülbent taşıdığı iddiasıyla Nebila Çiçek (40) gözaltına alındı. TEM Şubesi'nde yapılan sorgusunun
ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan Çiçek, “PJA'nın propagandasını yaptığı” iddiasıyla,
TCK'nın 312. maddesine muhalefet etmekten tutuksuz yargılanmak üzere 9 Mart günü serbest bırakıldı. (DİHA
09.03.04)

Abdullah Çabuk (1966), 9 Mart günü, İHD Diyarbakır
Kadın Platformu’nun İstasyon meydanında düzenlemiş olduğu mitinge katılmak için Şehir Stadı’na gittiğini,
buradaki polis barikatında kimliğinin istendiğini, sadece bakacaklarsa vereceğini, ama kameraya çek
vermeyeceğini söylediğini; bakacaklarını söyleyerek kimliği aldıklarını, alan polisin amirine göstereceğini
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Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde, 13 Şubat günü, A,Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümü nedeniyle gösteri yapan
kitleye güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi üzerine, 2 kişi gözaltına alındı. (14 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)

Cengiz Akın (1986), 15 Şubat günü, Emek Caddesi’nde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. A
günü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Erdal Söylemez (1990), 15 Şubat günü, Diyarbakır il merkezinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
Söylemez, daha serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

16 Şubat günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Ateş, aynı gün

Newroz Peyam, 15 Şubat günü, il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Peyam’ın annesi Sabiha
rit Peyam ise 18 Şubat günü, adliye sarayının önünde güvenlik kuvvetlerince gözaltına

alındılar. Sabiha Peyam daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır )

A.Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümü dolayısıyla, 18 Şubat günü, il merkezindeki farklı semtler
yaktıkları, molotof kokteyli attıkları ve izinsiz gösteri yaptıkları” gerekçesiyle 26 kişi gözaltına alındı. (19 Şubat

Murat Güzelses (1966) ve kardeşi Vedat Güzelses (1977), 20 Şubat günü, güvenlik kuvvetlerince Cevatpaşa
mahallesinde bulunan kahvehanelerinde gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Gazeteci İkrar Budak (1982), 21 Şubat günü, İstasyon caddesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD

21 Şubat günü, KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu reformu yasa tasarası”na ilişkin mitinge
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen Leyla Bozay, Habibe Gülmüş, Nevide Budak, Yeşer Tekin,
Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı Güngö
İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır, Cem
Akyıldız, Seyyal Çelik, Mehmet Öztürk, Mihrican Tekinler, Savaş Saban, Ali Işık, Fehmiye Baskın, Doğan
Şeker, Hulusi Çelik, Süleyman Sayar, Ali Sönmez Kayar, İkrar Budak, Örsan Eylem Vural, Mehmet Ali Uslu,
Fehmiye Baskı ve Atılım gazetesi Malatya muhabiri Sibel Işık, mitinge giriş sırasında güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Devrim Özgür Köse, 23 Şubat günü, il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Canan Yürek ve Şahide Kelek, 26 Şubat günü, Demirok tesislerinde yapılan SHP belediye başkan adaylarının
tanıtım töreni sonrası güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Örsan Eylem Vural ve Evrensel Gazetesi muhabiri İkram Budak,
3 Mart günü ESP seçim bürosunda güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

“PKK örgütüne üye oldukları” iddia edilen Nurhan Çelik, Yüksel Başaran, Hüreya Özer, Hacı Oran, Hayrettin
Apaklıtan, Murat Bektaş, Türkan Gerzan, Muazzez Demirhan, Nuran Yüksekbağ, Gülistan Tekik, Fatma Yıldız,
Müzeyyen Aydınlı, M. Sadık Ergün ile F.M. adlı kişiler, 5 Mart günü, güvenlik kuvvetlerince gözaltın

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla İstasyon meydanında düzenlenen mitingde, “Biji PJA” yazılı
beyaz tülbent taşıdığı iddiasıyla Nebila Çiçek (40) gözaltına alındı. TEM Şubesi'nde yapılan sorgusunun

r Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan Çiçek, “PJA'nın propagandasını yaptığı” iddiasıyla,
TCK'nın 312. maddesine muhalefet etmekten tutuksuz yargılanmak üzere 9 Mart günü serbest bırakıldı. (DİHA

günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 8 Mart günü Diyarbakır
Kadın Platformu’nun İstasyon meydanında düzenlemiş olduğu mitinge katılmak için Şehir Stadı’na gittiğini,
buradaki polis barikatında kimliğinin istendiğini, sadece bakacaklarsa vereceğini, ama kameraya çek
vermeyeceğini söylediğini; bakacaklarını söyleyerek kimliği aldıklarını, alan polisin amirine göstereceğini
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alanışının 5. yıldönümü nedeniyle gösteri yapan
kitleye güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi üzerine, 2 kişi gözaltına alındı. (14 Şubat 2004/Diyarbakır Olay)

Cengiz Akın (1986), 15 Şubat günü, Emek Caddesi’nde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Akın, 17 Şubat

Erdal Söylemez (1990), 15 Şubat günü, Diyarbakır il merkezinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

16 Şubat günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Ateş, aynı gün

Newroz Peyam, 15 Şubat günü, il merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Peyam’ın annesi Sabiha
rit Peyam ise 18 Şubat günü, adliye sarayının önünde güvenlik kuvvetlerince gözaltına

A.Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümü dolayısıyla, 18 Şubat günü, il merkezindeki farklı semtlerde “lastik
yaktıkları, molotof kokteyli attıkları ve izinsiz gösteri yaptıkları” gerekçesiyle 26 kişi gözaltına alındı. (19 Şubat

Murat Güzelses (1966) ve kardeşi Vedat Güzelses (1977), 20 Şubat günü, güvenlik kuvvetlerince Cevatpaşa

Gazeteci İkrar Budak (1982), 21 Şubat günü, İstasyon caddesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD

enen “Kamu reformu yasa tasarası”na ilişkin mitinge
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen Leyla Bozay, Habibe Gülmüş, Nevide Budak, Yeşer Tekin,
Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı Güngör,
İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır, Cem
Akyıldız, Seyyal Çelik, Mehmet Öztürk, Mihrican Tekinler, Savaş Saban, Ali Işık, Fehmiye Baskın, Doğan

Kayar, İkrar Budak, Örsan Eylem Vural, Mehmet Ali Uslu,
Fehmiye Baskı ve Atılım gazetesi Malatya muhabiri Sibel Işık, mitinge giriş sırasında güvenlik kuvvetlerince

üvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Canan Yürek ve Şahide Kelek, 26 Şubat günü, Demirok tesislerinde yapılan SHP belediye başkan adaylarının

büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Örsan Eylem Vural ve Evrensel Gazetesi muhabiri İkram Budak,
3 Mart günü ESP seçim bürosunda güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Yüksel Başaran, Hüreya Özer, Hacı Oran, Hayrettin
Apaklıtan, Murat Bektaş, Türkan Gerzan, Muazzez Demirhan, Nuran Yüksekbağ, Gülistan Tekik, Fatma Yıldız,
Müzeyyen Aydınlı, M. Sadık Ergün ile F.M. adlı kişiler, 5 Mart günü, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla İstasyon meydanında düzenlenen mitingde, “Biji PJA” yazılı
beyaz tülbent taşıdığı iddiasıyla Nebila Çiçek (40) gözaltına alındı. TEM Şubesi'nde yapılan sorgusunun

r Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan Çiçek, “PJA'nın propagandasını yaptığı” iddiasıyla,
TCK'nın 312. maddesine muhalefet etmekten tutuksuz yargılanmak üzere 9 Mart günü serbest bırakıldı. (DİHA-

başvuruda, 8 Mart günü Diyarbakır
Kadın Platformu’nun İstasyon meydanında düzenlemiş olduğu mitinge katılmak için Şehir Stadı’na gittiğini,
buradaki polis barikatında kimliğinin istendiğini, sadece bakacaklarsa vereceğini, ama kameraya çekeceklerse
vermeyeceğini söylediğini; bakacaklarını söyleyerek kimliği aldıklarını, alan polisin amirine göstereceğini
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söylediğini belirttiğini telsizle görüştükten sonra kimliğini kameraya çekip kendisine verdiğini, kendisinin de
yasaları ihlal ettiklerini söyleyerek, kimliği almadan oradan ayrıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Savaş Çoban (1983), 10 Mart günü, büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Eylem Vural’ın afişlerini asarken
gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

ESP üyesi Cem Çiçek, Vedat Arıcı, Sava
astıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. (DİHA

DÜ öğrencileri İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, 10 Mart günü, Fen
önüne gelen güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Deniz Turgut (1982), 14 Mart günü, İstasyon meydanında yapılan AKP mitingine katılmak isterken güvenlik
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

15 Mart günü, SHP’nin yerel seçi
arbedede; Ağit Ak (1979), Meryem Karayel (1986), Şenay Hayme (1986), Gülden Kızıldemir (1982), Adem
İşnel, Uğur Güler (1979), Aynur Menteş, Gülşen Açıkgöz, Kadir İpek, Cengiz Demirtaş,
Baran, Semra Akgül, Osman Baran, Fatoş Turan, Uğur Güler, Gürkan Biçer, Veysi Ada, Meral Taşkıran,
İbrahim Demir(21), Serhat Demir(20), Savaş Taban, Rıdvan Tekeş, Cihan Karakuş, Ömer Haran, Engin Ordu,
Mustafa Can, Yılmaz Bayhan, Tarı
Kızıldemir, Emine Akkaya, Zeynep Katar, Engin Taş ve soyadı öğrenilemeyen Emrah adlı kişi ile ismi
öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

15 Mart günü İstasyon meydanında y
arasındaki 11 kişi savcılığa çıkarılırken, götürüldükleri Devlet Hastanesi acil servisindeki adli tıp muayenesini
gözlemleyen İHD Diyarbakır şube yöneticileri, konuya ilişkin bir tutanak h
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiler. Bu tutanağa göre, söz konusu kişilerin muayene edilirken odada çok
sayıda polisin bulunduğu, ayrıca polis kamerası ile çekim yapıldığı tespit edildi. Yine 16 Mart 2004 tarihinde,
“Halepçe katliamı” ile ilgili basın açıklamasından sonra, gözaltına alınanlardan DEHAP Gençlik Kolları Başkanı
Zeynep Katar ile ismi belirlenemeyen bir kişinin, muayene bölümü acil cerrahi müdahale odasına götürülmek
suretiyle yine ellerinde kamera bulunan sivil
tespit edildi. (İHD Diyarbakır)

Kıymet Kaya (1964), DEHAP Kadın Kollarının düzenlediği basın açıklamasından sonra güvenlik kuvvetleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

DEHAP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, Resul Bozkuş ile ismi belirlenemeyen bir kişi, 16 Mart günü
Demokrasi Platformu tarafından Koşuyolu parkında, Halepçe katliamına ilişkin yapılan basın açıklaması sonrası,
gruba müdahale eden güvenlik kuvvetlerince gözalt

Ayhan Orak 29 Mart günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Ahmet Orak’ın (1980) 1999
yılında Almanya’ya gittiğini, iltica isteminde bulunduğunu, ancak talebinin reddedildiğini ve 24 Mart günü
Türkiye’ye teslim edildiğinden beri gözaltında olduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

Cengiz Bütün (1984), Veysel Atlı (1985) ve İhsan Yavuz (1974), 25 Mart günü, Ofis
geçitte, SHP adaylarının afişlerini asarken güvenlik kuvvetlerince gözaltına al
sonra serbest bırakıldılar. ( İHD Diyarbakır)

Bahattin Bayram (1940), 28 Mart günü, yerel seçimler için oy kullanırken gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Hamit Koçak (1979), 28 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına

Diyarbakır'da 28 Mart günü seçim sonrası düzenlenen sevinç gösterisine müdahale eden polis; avukat Mehmet
Ayata, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, DEHAP Merkez İlçe Başkan Vekili Mustafa Polat ve
Seyro Ece adlı kişiyi gözaltına aldı. 29 Mart günü, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk
edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA
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söylediğini belirttiğini telsizle görüştükten sonra kimliğini kameraya çekip kendisine verdiğini, kendisinin de
i söyleyerek, kimliği almadan oradan ayrıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Savaş Çoban (1983), 10 Mart günü, büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Eylem Vural’ın afişlerini asarken

ESP üyesi Cem Çiçek, Vedat Arıcı, Savaş Saban ve Rıdvan Tekeç, 10 Mart günü, Huzurevleri'nde “izinsiz afiş
astıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. (DİHA-10.03.04)

DÜ öğrencileri İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, 10 Mart günü, Fen
kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Deniz Turgut (1982), 14 Mart günü, İstasyon meydanında yapılan AKP mitingine katılmak isterken güvenlik
kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

15 Mart günü, SHP’nin yerel seçimler dolayısıyla İstasyon meydanında düzenlediği miting sonrası çıkan
arbedede; Ağit Ak (1979), Meryem Karayel (1986), Şenay Hayme (1986), Gülden Kızıldemir (1982), Adem
İşnel, Uğur Güler (1979), Aynur Menteş, Gülşen Açıkgöz, Kadir İpek, Cengiz Demirtaş,
Baran, Semra Akgül, Osman Baran, Fatoş Turan, Uğur Güler, Gürkan Biçer, Veysi Ada, Meral Taşkıran,
İbrahim Demir(21), Serhat Demir(20), Savaş Taban, Rıdvan Tekeş, Cihan Karakuş, Ömer Haran, Engin Ordu,
Mustafa Can, Yılmaz Bayhan, Tarık Ordu, Özkan Nalar, Erdinç Taş, Kemal Akkuş, Davut Özbek, Güldem
Kızıldemir, Emine Akkaya, Zeynep Katar, Engin Taş ve soyadı öğrenilemeyen Emrah adlı kişi ile ismi
öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

15 Mart günü İstasyon meydanında yapılan mitingden sonra gözaltına alınan ve yaş ortalamaları 15
arasındaki 11 kişi savcılığa çıkarılırken, götürüldükleri Devlet Hastanesi acil servisindeki adli tıp muayenesini
gözlemleyen İHD Diyarbakır şube yöneticileri, konuya ilişkin bir tutanak hazırlayıp Tabip Odası’na ve
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiler. Bu tutanağa göre, söz konusu kişilerin muayene edilirken odada çok
sayıda polisin bulunduğu, ayrıca polis kamerası ile çekim yapıldığı tespit edildi. Yine 16 Mart 2004 tarihinde,

katliamı” ile ilgili basın açıklamasından sonra, gözaltına alınanlardan DEHAP Gençlik Kolları Başkanı
Zeynep Katar ile ismi belirlenemeyen bir kişinin, muayene bölümü acil cerrahi müdahale odasına götürülmek
suretiyle yine ellerinde kamera bulunan sivil giyimli polis memurlarının eşliğinde muayenelerinin yapıldığı

Kıymet Kaya (1964), DEHAP Kadın Kollarının düzenlediği basın açıklamasından sonra güvenlik kuvvetleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

nçlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, Resul Bozkuş ile ismi belirlenemeyen bir kişi, 16 Mart günü
Demokrasi Platformu tarafından Koşuyolu parkında, Halepçe katliamına ilişkin yapılan basın açıklaması sonrası,
gruba müdahale eden güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Ayhan Orak 29 Mart günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Ahmet Orak’ın (1980) 1999
yılında Almanya’ya gittiğini, iltica isteminde bulunduğunu, ancak talebinin reddedildiğini ve 24 Mart günü

slim edildiğinden beri gözaltında olduğunu belirtti. (İHD Diyarbakır)

Cengiz Bütün (1984), Veysel Atlı (1985) ve İhsan Yavuz (1974), 25 Mart günü, Ofis
geçitte, SHP adaylarının afişlerini asarken güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha
sonra serbest bırakıldılar. ( İHD Diyarbakır)

Bahattin Bayram (1940), 28 Mart günü, yerel seçimler için oy kullanırken gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Hamit Koçak (1979), 28 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da 28 Mart günü seçim sonrası düzenlenen sevinç gösterisine müdahale eden polis; avukat Mehmet
Ayata, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, DEHAP Merkez İlçe Başkan Vekili Mustafa Polat ve

zaltına aldı. 29 Mart günü, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk
edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA-29.03.04)
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söylediğini belirttiğini telsizle görüştükten sonra kimliğini kameraya çekip kendisine verdiğini, kendisinin de
i söyleyerek, kimliği almadan oradan ayrıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Savaş Çoban (1983), 10 Mart günü, büyükşehir belediyesi bağımsız adayı Eylem Vural’ın afişlerini asarken

ş Saban ve Rıdvan Tekeç, 10 Mart günü, Huzurevleri'nde “izinsiz afiş

DÜ öğrencileri İlker Boğa, Salih Esmer, Dinçer Çalım ve Alihan Polat, 10 Mart günü, Fen-Edebiyat Fakültesi

Deniz Turgut (1982), 14 Mart günü, İstasyon meydanında yapılan AKP mitingine katılmak isterken güvenlik

mler dolayısıyla İstasyon meydanında düzenlediği miting sonrası çıkan
arbedede; Ağit Ak (1979), Meryem Karayel (1986), Şenay Hayme (1986), Gülden Kızıldemir (1982), Adem
İşnel, Uğur Güler (1979), Aynur Menteş, Gülşen Açıkgöz, Kadir İpek, Cengiz Demirtaş, M. Şerif Ada, Vespiye
Baran, Semra Akgül, Osman Baran, Fatoş Turan, Uğur Güler, Gürkan Biçer, Veysi Ada, Meral Taşkıran,
İbrahim Demir(21), Serhat Demir(20), Savaş Taban, Rıdvan Tekeş, Cihan Karakuş, Ömer Haran, Engin Ordu,

k Ordu, Özkan Nalar, Erdinç Taş, Kemal Akkuş, Davut Özbek, Güldem
Kızıldemir, Emine Akkaya, Zeynep Katar, Engin Taş ve soyadı öğrenilemeyen Emrah adlı kişi ile ismi

apılan mitingden sonra gözaltına alınan ve yaş ortalamaları 15- 18
arasındaki 11 kişi savcılığa çıkarılırken, götürüldükleri Devlet Hastanesi acil servisindeki adli tıp muayenesini

azırlayıp Tabip Odası’na ve
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiler. Bu tutanağa göre, söz konusu kişilerin muayene edilirken odada çok
sayıda polisin bulunduğu, ayrıca polis kamerası ile çekim yapıldığı tespit edildi. Yine 16 Mart 2004 tarihinde,

katliamı” ile ilgili basın açıklamasından sonra, gözaltına alınanlardan DEHAP Gençlik Kolları Başkanı
Zeynep Katar ile ismi belirlenemeyen bir kişinin, muayene bölümü acil cerrahi müdahale odasına götürülmek

giyimli polis memurlarının eşliğinde muayenelerinin yapıldığı

Kıymet Kaya (1964), DEHAP Kadın Kollarının düzenlediği basın açıklamasından sonra güvenlik kuvvetleri

nçlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, Resul Bozkuş ile ismi belirlenemeyen bir kişi, 16 Mart günü
Demokrasi Platformu tarafından Koşuyolu parkında, Halepçe katliamına ilişkin yapılan basın açıklaması sonrası,

Ayhan Orak 29 Mart günü, İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Ahmet Orak’ın (1980) 1999
yılında Almanya’ya gittiğini, iltica isteminde bulunduğunu, ancak talebinin reddedildiğini ve 24 Mart günü

Cengiz Bütün (1984), Veysel Atlı (1985) ve İhsan Yavuz (1974), 25 Mart günü, Ofis-Bağlar arasındaki alt
ındılar. Söz konusu kişiler daha

Bahattin Bayram (1940), 28 Mart günü, yerel seçimler için oy kullanırken gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

alındı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da 28 Mart günü seçim sonrası düzenlenen sevinç gösterisine müdahale eden polis; avukat Mehmet
Ayata, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Katar, DEHAP Merkez İlçe Başkan Vekili Mustafa Polat ve

zaltına aldı. 29 Mart günü, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk
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Sabiha Çetin (1957), 28 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, SHP’den gezici müşahitlik yaparken, seçmenleri
yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Çetin, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Yerel seçimlerde SHP’den Dargeçit beledi
günü, İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

31 Mart günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; 1’i Hizbull
5’i PKK örgütü üyesi oldukları iddia edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı. (1 Nisan 2004/ Diyarbakır Gün)

4 Nisan günü; T.S., Serhat Ekmez, Deniz Turgut, Mehmet Emin Özçelik ile soy isimleri öğrenilemeyen; Serhat,
Ömer, Servet, Şuayip, Kerem, Ahmet, Nurettin adlı kişiler olmak üzere toplam 11 kişi, Diyarbakır Belediye
Konukevinin önünde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest
bırakıldılar.

15 Nisan günü, Evrensel gazetesi Diyarbakır Temsilcisi
olduğu gerekçesiyle, evine gelen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Lise 2. sınıf öğrencisi Hasan Yel (1986), 14 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Yel,
serbest bırakıldı.

15 Nisan günü, Şeyhmus Alökmen
gerekçesiyle gözaltına alındı.

17 Nisan günü, Silvan Belediye Encümeni ve DEHAP Gençlik Kolları yöneticisi Şaban Paslı, Silvan Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Paslı'nın gözaltına alınma gerekçesi hakkında bilgi
verilmezken, 19 Nisan günü Silvan Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı

DEHAP Diyarbakır İl Başkanı Celalettin Birtane 17 Nisan günü
listesine alınmasına ilişkin DEHAP İl Örgütü adına
gözaltına alındı. Birtane, aynı gün DGM savcılığınca serbest bırakıldı.
polis kamerasına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur, karşı çıkan partililere "Kimliklerinizi neden saklıyorsunuz. Sizin
güvenliğiniz için bunu yapıyoruz" dedi.

İHD Diyarbakır yöneticisi Aygül Demirtaş, 22 Nisan günü yaptığı başvuruda, Kadın Adayları Destek
Derneği’nin (KADER), 8-9-10 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır Miroğlu Otelinde
adına katıldığını belirterek, güvenlik kuvvetlerinin kamera ile toplantı salonuna girmek istediklerini, toplantının
kurum içi bir çalışma olduğunu, halka ve basına kapalı olduğunu belirtmelerine rağmen 2 bayan polisin, zorla
kamera ile içeri girerek, toplantıyı izlediklerini belirtti.

24 Nisan günü Örsan Eylem Vural, Cihan Karaçöl, M. Ali Uslu, Fehmile Berkan ile Hıdır Çalışkan, Diyarbakır
ili merkezinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kongra_Gel’i
basın açıklaması yapan Diyarbakır Ka
gözaltına alındı. Aynı nedenle Ben u Sen
Hareketi (BAGEH) üyelerine de müdahale eden polis

28 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Feyzullah İz (1977), Ergani’de ikamet ettiğini, 26
Nisan günü evde olmadığı sırada evinin sivil ve resmi giyimli polis memurları tarafından yanlarında mahalle
muhtarı olduğu sırada basıldığını, evde b
saat, 400 milyon nakit para, bir bıçak, 7.65 kuru sıkı tabanca, 2 torba kınaya el konulduğunu belirterek hukuki
yardım talebinde bulundu.

Ofis semtinde 29 Nisan günü, 1 Mayıs İşçi
gerekçesiyle gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın İskenderpaşa mahallesinde 29 Nisan günü, devriye gezen bir polis arabasının motosikletlerini
ezdiğini iddia eden ve polisle tartışan Bülent De
polis tarafından gözaltına alındı.
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Sabiha Çetin (1957), 28 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, SHP’den gezici müşahitlik yaparken, seçmenleri
yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Çetin, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Yerel seçimlerde SHP’den Dargeçit belediye başkanlığını kazanan Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık, 30 Mart
günü, İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

31 Mart günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; 1’i Hizbull
5’i PKK örgütü üyesi oldukları iddia edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı. (1 Nisan 2004/ Diyarbakır Gün)

4 Nisan günü; T.S., Serhat Ekmez, Deniz Turgut, Mehmet Emin Özçelik ile soy isimleri öğrenilemeyen; Serhat,
, Ahmet, Nurettin adlı kişiler olmak üzere toplam 11 kişi, Diyarbakır Belediye

Konukevinin önünde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest

azetesi Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Aslanoğlu, hakkında gıyabi tutuklama kararı
olduğu gerekçesiyle, evine gelen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Lise 2. sınıf öğrencisi Hasan Yel (1986), 14 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Yel,

Şeyhmus Alökmen (18), evlerine gelen güvenlik kuvvetleri tarafından, cezası olduğu

Silvan Belediye Encümeni ve DEHAP Gençlik Kolları yöneticisi Şaban Paslı, Silvan Emniyet
ğlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Paslı'nın gözaltına alınma gerekçesi hakkında bilgi

verilmezken, 19 Nisan günü Silvan Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı

DEHAP Diyarbakır İl Başkanı Celalettin Birtane 17 Nisan günü İstasyon meydanında, KO
DEHAP İl Örgütü adına yaptığı basın açıklaması sonrası güvenlik kuvvetlerince

gözaltına alındı. Birtane, aynı gün DGM savcılığınca serbest bırakıldı. Basın açıklamasına katılanların kimlikleri ise
sına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur, karşı çıkan partililere "Kimliklerinizi neden saklıyorsunuz. Sizin

İHD Diyarbakır yöneticisi Aygül Demirtaş, 22 Nisan günü yaptığı başvuruda, Kadın Adayları Destek
10 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır Miroğlu Otelinde yaptığı toplantıya

adına katıldığını belirterek, güvenlik kuvvetlerinin kamera ile toplantı salonuna girmek istediklerini, toplantının
, halka ve basına kapalı olduğunu belirtmelerine rağmen 2 bayan polisin, zorla

kamera ile içeri girerek, toplantıyı izlediklerini belirtti.

24 Nisan günü Örsan Eylem Vural, Cihan Karaçöl, M. Ali Uslu, Fehmile Berkan ile Hıdır Çalışkan, Diyarbakır
ezinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar.

Kongra_Gel’i 'terörist örgütler listesi'ne almasını protesto etmek için 25 Nisan günü
basın açıklaması yapan Diyarbakır Kadın Platformu dönem sözcüsü Suzan Mehmetoğlu polis tarafından
gözaltına alındı. Aynı nedenle Ben u Sen mahallesi Barış parkında basın açıklaması yapan Bağımsız Gençlik
Hareketi (BAGEH) üyelerine de müdahale eden polis, 10 öğrenciyi gözaltına aldı.

28 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Feyzullah İz (1977), Ergani’de ikamet ettiğini, 26
Nisan günü evde olmadığı sırada evinin sivil ve resmi giyimli polis memurları tarafından yanlarında mahalle
muhtarı olduğu sırada basıldığını, evde bulunan bir altın küpe, bir altın yüzük, 3 adet 3’lü burma bilezik, 2 adet
saat, 400 milyon nakit para, bir bıçak, 7.65 kuru sıkı tabanca, 2 torba kınaya el konulduğunu belirterek hukuki

1 Mayıs İşçi Bayramı afişlerini asan ESP üyesi 2 kişi, “İzinsiz afiş astıkları”

ahallesinde 29 Nisan günü, devriye gezen bir polis arabasının motosikletlerini
ezdiğini iddia eden ve polisle tartışan Bülent Değirmenci, Süleyman Güler, Mehmet Yürekli ve Orhan Baykal
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Sabiha Çetin (1957), 28 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, SHP’den gezici müşahitlik yaparken, seçmenleri
yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Çetin, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

ye başkanlığını kazanan Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık, 30 Mart
günü, İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri tarafından gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

31 Mart günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; 1’i Hizbullah örgütü,
5’i PKK örgütü üyesi oldukları iddia edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı. (1 Nisan 2004/ Diyarbakır Gün)

4 Nisan günü; T.S., Serhat Ekmez, Deniz Turgut, Mehmet Emin Özçelik ile soy isimleri öğrenilemeyen; Serhat,
, Ahmet, Nurettin adlı kişiler olmak üzere toplam 11 kişi, Diyarbakır Belediyesi

Konukevinin önünde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest

Mehmet Aslanoğlu, hakkında gıyabi tutuklama kararı

Lise 2. sınıf öğrencisi Hasan Yel (1986), 14 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Yel, ertesi gün

(18), evlerine gelen güvenlik kuvvetleri tarafından, cezası olduğu

Silvan Belediye Encümeni ve DEHAP Gençlik Kolları yöneticisi Şaban Paslı, Silvan Emniyet
ğlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Paslı'nın gözaltına alınma gerekçesi hakkında bilgi

KONGRA-GEL’in terör
yaptığı basın açıklaması sonrası güvenlik kuvvetlerince

Basın açıklamasına katılanların kimlikleri ise
sına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur, karşı çıkan partililere "Kimliklerinizi neden saklıyorsunuz. Sizin

İHD Diyarbakır yöneticisi Aygül Demirtaş, 22 Nisan günü yaptığı başvuruda, Kadın Adayları Destekleme
yaptığı toplantıya İHD

adına katıldığını belirterek, güvenlik kuvvetlerinin kamera ile toplantı salonuna girmek istediklerini, toplantının
, halka ve basına kapalı olduğunu belirtmelerine rağmen 2 bayan polisin, zorla

24 Nisan günü Örsan Eylem Vural, Cihan Karaçöl, M. Ali Uslu, Fehmile Berkan ile Hıdır Çalışkan, Diyarbakır

'terörist örgütler listesi'ne almasını protesto etmek için 25 Nisan günü
özcüsü Suzan Mehmetoğlu polis tarafından

arkında basın açıklaması yapan Bağımsız Gençlik

28 Nisan günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Feyzullah İz (1977), Ergani’de ikamet ettiğini, 26
Nisan günü evde olmadığı sırada evinin sivil ve resmi giyimli polis memurları tarafından yanlarında mahalle

ulunan bir altın küpe, bir altın yüzük, 3 adet 3’lü burma bilezik, 2 adet
saat, 400 milyon nakit para, bir bıçak, 7.65 kuru sıkı tabanca, 2 torba kınaya el konulduğunu belirterek hukuki

üyesi 2 kişi, “İzinsiz afiş astıkları”

ahallesinde 29 Nisan günü, devriye gezen bir polis arabasının motosikletlerini
ğirmenci, Süleyman Güler, Mehmet Yürekli ve Orhan Baykal
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1 Mayıs günü, Diyarbakır’daki svil
İstasyon meydanında miting yapılmak istendi; ancak
tertip komitesinde yer alanlar, Dağkapı
200 kişilik bir grup, Ali emiri 2.sokakta polis güçleri tarafından ablukaya alın
verilmedi ve yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı
Yönetim Kurulu Üyesi; Abdülkadir Aydın, Ahmet Barış, Ahmet İlhan, Ahmet Sormaz; Tes İş 1 Nolu Şube
Başkanı Ali Öncü; DEHAP İl Yönetim
üyesi Bedri Turan, Bekir Yıldız; Berivan Kaya, Bülent Uçaman,Bülent Yıldız; İl Başkanı Celalettin Birtane,;
Tek Gıda İş Sendikası Başkanı Cemal Doğrul; Tüm Bel Sen Şube Başkanı Edip Y
Erkan Erenci; DEHAP İl Kadın Kolları Başkanı Ezgi Dursun;DİSK Genel İş Şube Başkanı Gökhan Apaçık;
Merkez İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu
Hakkı Yıldırım; BTS Genel Sekreter
Hüseyin Bayrak; EMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi İdris Ekmen; Eğitim Sen Şube Başkanı İhsan Babaoğlu;
Dicle Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Boğa; Büyükşehir Belediyesi Makine İk
Gülmez; Tes İş 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Akgül; Eğitim Sen Şube Sekreteri Medeni Alpkaya; İHD GYK
Üyesi Mehdi Perinçek; DEHAP Merkez İlçe Saymanı Mehmet Uçaş; DEHAP Merkez İlçe Başkanı Mustafa
Polat; MMO Şube Sekreteri Necdet Atalay; İHD Y
Kurulu Üyesi Resul Erkuş; İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ; İHD Şube Başkanı Selahattin
Demirbaş; BES Şube Başkanı Serdal Savaşçı; DİSK Bölge Başkanı Serdar Ekingen; DEHAP İl Yönetim Kurulu
Üyesi Sudan Güven; DEHAP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şiran Eminoğlu; Tüm Bel Sen Yönetim
Kurulu Üyesi Şiyar …; Belediye İş Şube Başkanı Vezir Perişan; Ali Rıza Ekinci, Ali Şimşek, Aydın Ulaş,
Cemal Ayyıldız, Cihat Türkan, Davut Eren, Derya Yolcu, Emrull
Yamaç, Hasan Adsız,Heybet Yüce, Hikmettin Yıldız, İhsan Kılıç, İlhan İlbay, Kerem Adım, M.Selam Meral,
M.Şakir Doğri, M.Zeki Doğrul, M.Şah Sarıkaya, Mahmut Akdanış, Mahmut Büyükbayram, Mahmut Doğan,
Mahmut Ugan, Mahsum Tatlısoy, Mahsun Özaksoy, Medeni Yüce, Mehmet Bakır, Mehmet Daşlık, Mehmet
Demircan, Mehmet Ergün, Mehmet Gayır, Mehmet Harman, Mehmet Özer, Mehmet Taşkın, Mikail Karakuş,
Necati Yiğit, Necmettin Bırakmak, Nezir Okan, Nimattulah Yürek, Osman Dön, Öme
Sedat Şenci, Serdar Önal, Serhat Berk, Şefik Türk, Şerif Sezer, Şükrü Kaçmaz, Tahir Atlı, Tahsin Yaraşır, Telli
Çiçek, Turan Kılış, Uğur Beydilli, Vahdettin Aktaş, Vecihi Aydoğan, Veyat Ceylan, Yusuf Eminoğlu, Yücel
Demir, Zübeyde Zümrüt.Ayrıca, Melikşah Teke ve Veysi Sancar adlı kişilerinde, kafalarına aldıkları darbeler
sonucunda yaralandıkları bildirildi.(İHD Diyarbakır)

18 Mayıs günü Fırat Dağıtım Lt
baskında, şirket müdürü Ramazan Pekgöz gözaltına alındı. Pekgöz, 19 Mayıs günü Savcılık tarafından serbest
bırakıldı.

4. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserine katılan sanatçı Brader, 29 Mayıs günü konser sonrası
gözaltına alındı. Yasak olduğu belirtilen "Hernepeş" parçasını okumakla suçlanan Brader, Emniyet
Müdürlüğü'nde 3 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 31 Mayıs günü Bismil Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında
geçen "Sayın Öcalan" ve "Kongra
tarafından gözaltına alındı.

1 Haziran günü Polat Güllü(1983), 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’nde slogan attığı gerekçesiyle
gözaltında alındı.

3 Haziran günü A.A. ile kardeşi H.A,. güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.

4 Haziran günü Adana’da yargısız infaz sonucu yaşamını yitiren Şiyar Perinçek’in cenaze törenine katılan
Zübeyde Kaplan, Hatun Keklik, Barış Kaplan ve isimleri

4 Haziran günü Ofis semtinde, İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir grup,
İş Bankası önünde imza standı açmak istedi. "NATO'ya geçit yok", "Halkların katili NATO defol" pankartları
asmak isteyen grup ile polis arasında çıkan tartışmada, standın iz
dağılmasını istedi; ancak stand açmakta ısrar eden ESP'liler çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. 10
kişi gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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vil toplum örgütleri (STÖ), sendikalar ve çeşitli siyasi
eydanında miting yapılmak istendi; ancak bu girişim Valilik kararı ile yasaklandı. Bunun üzerine,

, Dağkapı meydanında bir basın açıklaması yapmak istediler. Daha sonra yaklaşık
ri 2.sokakta polis güçleri tarafından ablukaya alınarak

medi ve yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri tespit edilenler şöyle: İHD
Yönetim Kurulu Üyesi; Abdülkadir Aydın, Ahmet Barış, Ahmet İlhan, Ahmet Sormaz; Tes İş 1 Nolu Şube

önetim Kurulu üyesi Aysel Tekdağ, Barış Kaya; Merkez İlçe Yönetim Kurulu
yesi Bedri Turan, Bekir Yıldız; Berivan Kaya, Bülent Uçaman,Bülent Yıldız; İl Başkanı Celalettin Birtane,;

Başkanı Cemal Doğrul; Tüm Bel Sen Şube Başkanı Edip Yaşar; DEHAP İl Saymanı
Erkan Erenci; DEHAP İl Kadın Kolları Başkanı Ezgi Dursun;DİSK Genel İş Şube Başkanı Gökhan Apaçık;

yönetim kurulu üyesi Güneş Eroğlu, Hacı Şirin; DEHAP Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Yıldırım; BTS Genel Sekreteri Hasan Soysal; ÖTP İl Başkan Yardıncısı Hayrettin Altun; ÖTP PM Üyesi
Hüseyin Bayrak; EMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi İdris Ekmen; Eğitim Sen Şube Başkanı İhsan Babaoğlu;
Dicle Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Boğa; Büyükşehir Belediyesi Makine İk
Gülmez; Tes İş 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Akgül; Eğitim Sen Şube Sekreteri Medeni Alpkaya; İHD GYK
Üyesi Mehdi Perinçek; DEHAP Merkez İlçe Saymanı Mehmet Uçaş; DEHAP Merkez İlçe Başkanı Mustafa
Polat; MMO Şube Sekreteri Necdet Atalay; İHD Yönetim Kurulu Üyesi Piruzhan Doğrul; DEHAP Yönetim
Kurulu Üyesi Resul Erkuş; İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ; İHD Şube Başkanı Selahattin
Demirbaş; BES Şube Başkanı Serdal Savaşçı; DİSK Bölge Başkanı Serdar Ekingen; DEHAP İl Yönetim Kurulu

si Sudan Güven; DEHAP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şiran Eminoğlu; Tüm Bel Sen Yönetim
Kurulu Üyesi Şiyar …; Belediye İş Şube Başkanı Vezir Perişan; Ali Rıza Ekinci, Ali Şimşek, Aydın Ulaş,
Cemal Ayyıldız, Cihat Türkan, Davut Eren, Derya Yolcu, Emrullah Eker, Fesih Duman, Halil Bayhan, Halil
Yamaç, Hasan Adsız,Heybet Yüce, Hikmettin Yıldız, İhsan Kılıç, İlhan İlbay, Kerem Adım, M.Selam Meral,
M.Şakir Doğri, M.Zeki Doğrul, M.Şah Sarıkaya, Mahmut Akdanış, Mahmut Büyükbayram, Mahmut Doğan,

hsum Tatlısoy, Mahsun Özaksoy, Medeni Yüce, Mehmet Bakır, Mehmet Daşlık, Mehmet
Demircan, Mehmet Ergün, Mehmet Gayır, Mehmet Harman, Mehmet Özer, Mehmet Taşkın, Mikail Karakuş,
Necati Yiğit, Necmettin Bırakmak, Nezir Okan, Nimattulah Yürek, Osman Dön, Ömer Bayhan, Ramazan Bergir,
Sedat Şenci, Serdar Önal, Serhat Berk, Şefik Türk, Şerif Sezer, Şükrü Kaçmaz, Tahir Atlı, Tahsin Yaraşır, Telli
Çiçek, Turan Kılış, Uğur Beydilli, Vahdettin Aktaş, Vecihi Aydoğan, Veyat Ceylan, Yusuf Eminoğlu, Yücel

Zümrüt.Ayrıca, Melikşah Teke ve Veysi Sancar adlı kişilerinde, kafalarına aldıkları darbeler
sonucunda yaralandıkları bildirildi.(İHD Diyarbakır)

d. Şti'nin Diyarbakır İstasyon caddesinde bulunan
üdürü Ramazan Pekgöz gözaltına alındı. Pekgöz, 19 Mayıs günü Savcılık tarafından serbest

4. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserine katılan sanatçı Brader, 29 Mayıs günü konser sonrası
uğu belirtilen "Hernepeş" parçasını okumakla suçlanan Brader, Emniyet

Müdürlüğü'nde 3 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 31 Mayıs günü Bismil Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında
Kongra-Gel kurumsal başkanı" ifadelerinden dolayı dolayı T

1 Haziran günü Polat Güllü(1983), 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’nde slogan attığı gerekçesiyle

A.A. ile kardeşi H.A,. güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.

4 Haziran günü Adana’da yargısız infaz sonucu yaşamını yitiren Şiyar Perinçek’in cenaze törenine katılan
Zübeyde Kaplan, Hatun Keklik, Barış Kaplan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir grup,
İş Bankası önünde imza standı açmak istedi. "NATO'ya geçit yok", "Halkların katili NATO defol" pankartları
asmak isteyen grup ile polis arasında çıkan tartışmada, standın izinsiz açıldığını belirten polis, grubun
dağılmasını istedi; ancak stand açmakta ısrar eden ESP'liler çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. 10
kişi gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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iyasi partilerin katılımı ile
bu girişim Valilik kararı ile yasaklandı. Bunun üzerine,

eydanında bir basın açıklaması yapmak istediler. Daha sonra yaklaşık
arak alana girmesine izin

Gözaltına alınanlardan isimleri tespit edilenler şöyle: İHD
Yönetim Kurulu Üyesi; Abdülkadir Aydın, Ahmet Barış, Ahmet İlhan, Ahmet Sormaz; Tes İş 1 Nolu Şube

yesi Aysel Tekdağ, Barış Kaya; Merkez İlçe Yönetim Kurulu
yesi Bedri Turan, Bekir Yıldız; Berivan Kaya, Bülent Uçaman,Bülent Yıldız; İl Başkanı Celalettin Birtane,;

aşar; DEHAP İl Saymanı
Erkan Erenci; DEHAP İl Kadın Kolları Başkanı Ezgi Dursun;DİSK Genel İş Şube Başkanı Gökhan Apaçık;

Hacı Şirin; DEHAP Yönetim Kurulu Üyesi
i Hasan Soysal; ÖTP İl Başkan Yardıncısı Hayrettin Altun; ÖTP PM Üyesi

Hüseyin Bayrak; EMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi İdris Ekmen; Eğitim Sen Şube Başkanı İhsan Babaoğlu;
Dicle Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Boğa; Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürü Kadri
Gülmez; Tes İş 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Akgül; Eğitim Sen Şube Sekreteri Medeni Alpkaya; İHD GYK
Üyesi Mehdi Perinçek; DEHAP Merkez İlçe Saymanı Mehmet Uçaş; DEHAP Merkez İlçe Başkanı Mustafa

önetim Kurulu Üyesi Piruzhan Doğrul; DEHAP Yönetim
Kurulu Üyesi Resul Erkuş; İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ; İHD Şube Başkanı Selahattin
Demirbaş; BES Şube Başkanı Serdal Savaşçı; DİSK Bölge Başkanı Serdar Ekingen; DEHAP İl Yönetim Kurulu

si Sudan Güven; DEHAP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şiran Eminoğlu; Tüm Bel Sen Yönetim
Kurulu Üyesi Şiyar …; Belediye İş Şube Başkanı Vezir Perişan; Ali Rıza Ekinci, Ali Şimşek, Aydın Ulaş,

ah Eker, Fesih Duman, Halil Bayhan, Halil
Yamaç, Hasan Adsız,Heybet Yüce, Hikmettin Yıldız, İhsan Kılıç, İlhan İlbay, Kerem Adım, M.Selam Meral,
M.Şakir Doğri, M.Zeki Doğrul, M.Şah Sarıkaya, Mahmut Akdanış, Mahmut Büyükbayram, Mahmut Doğan,

hsum Tatlısoy, Mahsun Özaksoy, Medeni Yüce, Mehmet Bakır, Mehmet Daşlık, Mehmet
Demircan, Mehmet Ergün, Mehmet Gayır, Mehmet Harman, Mehmet Özer, Mehmet Taşkın, Mikail Karakuş,

r Bayhan, Ramazan Bergir,
Sedat Şenci, Serdar Önal, Serhat Berk, Şefik Türk, Şerif Sezer, Şükrü Kaçmaz, Tahir Atlı, Tahsin Yaraşır, Telli
Çiçek, Turan Kılış, Uğur Beydilli, Vahdettin Aktaş, Vecihi Aydoğan, Veyat Ceylan, Yusuf Eminoğlu, Yücel

Zümrüt.Ayrıca, Melikşah Teke ve Veysi Sancar adlı kişilerinde, kafalarına aldıkları darbeler

addesinde bulunan bürosuna düzenlenen
üdürü Ramazan Pekgöz gözaltına alındı. Pekgöz, 19 Mayıs günü Savcılık tarafından serbest

4. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserine katılan sanatçı Brader, 29 Mayıs günü konser sonrası
uğu belirtilen "Hernepeş" parçasını okumakla suçlanan Brader, Emniyet

DEHAP Bismil İlçe Başkanı Nedim Biçer, 31 Mayıs günü Bismil Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında
aşkanı" ifadelerinden dolayı dolayı TEM Şubesi ekipleri

1 Haziran günü Polat Güllü(1983), 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’nde slogan attığı gerekçesiyle

A.A. ile kardeşi H.A,. güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.

4 Haziran günü Adana’da yargısız infaz sonucu yaşamını yitiren Şiyar Perinçek’in cenaze törenine katılan
öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir grup,
İş Bankası önünde imza standı açmak istedi. "NATO'ya geçit yok", "Halkların katili NATO defol" pankartları

insiz açıldığını belirten polis, grubun
dağılmasını istedi; ancak stand açmakta ısrar eden ESP'liler çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. 10
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7 Haziran günü Bedirhan Ceylan, Diyarbakır Havaalanı’nda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı

10 Haziran günü, Bismil DEHAP İlçe Başkanı Nedim Biçer(1967); İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda
31 Mayıs günü İlçe binasında basın açıklaması yaptıklarını, daha sonra herhangi bir s
14.00 sıralarında ifade için çağrıldığı
gerekçe gösterilmeden 24 saat gözaltında tutulduğunu belirtti.

18 Haziran günü Emrullah Eker (1971), Diyarbakır merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu imzasıyla Valiliklere gönderilen 'Polis ve jandarmanın
katılanların video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını' öngö
Demokratik Gençlik Platformu tarafından 19 haziran günün Konukevi önünde düzenlenen basın açıklaması
polis kameraları, görüntü aldı. 20 Haziran günü
açıklaması da polis ekipleri tarafından kameraya alındı.

Diyarbakır 2'inci Hava Taktik Komutanlığı önünde
ESP üyelerine müdahale eden polis,

26 Haziran günü Y.Ö., sabah saat 09.00 sır
gözaltına alındı.

D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Servet Karakaya, 2 Temmuz günü, “4. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Festivali açılış konserinde slogan attığı gerekçesiyle” polis ta
alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır) (02.07.2004

11 Temmuz günü Diyarbakır’dan Ankara’ya gidecek olan Barış Anaları İnisiyatifi üyelerini uğurlamaya gelenler
arasından 3 kişi, slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. (12 Temmuz 2004/Diyarbakır Olay)

14 Temmuz günü Kemal Hezer ile Latif Hezer ve soyadı öğrenilemeyen Şükrü adındaki kişiler, Şırnak ili İdil
ilçesinde, anayolda minibüs beklerken güvenlik kuvvetlerince gözal
girişimlerine rağmen ancak iki gün sonra gözaltında avukatları ile görüşmelerine izin verildi. (İHD Diyarbakır)

16 Temmuz günü Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabını satan N.T.ve V.Y. adlı
kişiler, bandrolsüz kitap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest
bırakıldı. (17 Temmuz 2004/Cumhuriyet)

19 Temmuz günü saat 11.30’da Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
oturma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine, güvenlik kuvvetlerinin müdahale
etmesi sonucu; 25’i kadın 14’ü erkek toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 20 Temmuz günü
serbest bırakıldı. (20.07.2004-DİHA) (İHD Diyarbakır
19.07.2004)

19 Temmuz günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve Cezaevlerindeki Tecrit Uygulamalarını Protesto” konulu basın
müdahale eden güvenlik kuvvetleri; Yaşar Akboğa (1978), Müşeher Ülker (1966), Neslihan Çoban, Zozan
Akboğa (1990), Resul Erkuş (1955), Abdulaziz Dayan (1966), Fevzi Ayaz (1971), Mazlum Öncel (1974), M.
Şerif Mete (1967), Veysi Erdem (195
(1951), Sultan İzra, Vesile İnan, Azize Yiğit ve Fikriye Çetintaş’ı gözaltına aldılar. (İHD Diyarbakır)

28 Temmuz günü Şaban Çakmak (1973), Diyarbakır ili Silvan ilçesi Gündecano köyün
kahvede yapılan kimlik kontrolünde özel timler tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da 28 Temmuz günü Mardinkapı polis noktasına düzenlenen saldırının ardından
Çakar, Murat Özgün, Mehmet İhsan Denk, Mehmet Emin Sevinç
alındı. (Cumhuriyet-01.09.2004)

29 Temmuz günü Diyarbakır’da, Ali Sökmen ve Veysi Sökmen gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)
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Diyarbakır Havaalanı’nda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı

10 Haziran günü, Bismil DEHAP İlçe Başkanı Nedim Biçer(1967); İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda
lçe binasında basın açıklaması yaptıklarını, daha sonra herhangi bir sorun yaşanmadığını, saat

14.00 sıralarında ifade için çağrıldığı Bismil Emniyet Müdürlüğü’nden, avukatı ile birlikte gittiğini, hiçbir
gerekçe gösterilmeden 24 saat gözaltında tutulduğunu belirtti.

(1971), Diyarbakır merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu imzasıyla Valiliklere gönderilen 'Polis ve jandarmanın,
katılanların video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını' öngören genelgeye rağmen, Diyarbakır
Demokratik Gençlik Platformu tarafından 19 haziran günün Konukevi önünde düzenlenen basın açıklaması

görüntü aldı. 20 Haziran günü, ÖSS'nin kaldırılması için Sanat sokağı
polis ekipleri tarafından kameraya alındı.

Komutanlığı önünde, 26 Haziran günü NATO'ya ilişkin açıklama yapmak isteyen
5 kişiyi gözaltına aldı.

26 Haziran günü Y.Ö., sabah saat 09.00 sıralarında Diyarbakır'ın Balıkçılarbaşı semtinde güvenlik kuvvetlerince

D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Servet Karakaya, 2 Temmuz günü, “4. Diyarbakır Kültür ve Sanat
Festivali açılış konserinde slogan attığı gerekçesiyle” polis tarafından gözaltına alındı. Karakaya, Savcılıkta
alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır) (02.07.2004-DİHA)

11 Temmuz günü Diyarbakır’dan Ankara’ya gidecek olan Barış Anaları İnisiyatifi üyelerini uğurlamaya gelenler
slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. (12 Temmuz 2004/Diyarbakır Olay)

14 Temmuz günü Kemal Hezer ile Latif Hezer ve soyadı öğrenilemeyen Şükrü adındaki kişiler, Şırnak ili İdil
ilçesinde, anayolda minibüs beklerken güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Avukatlarının tüm
girişimlerine rağmen ancak iki gün sonra gözaltında avukatları ile görüşmelerine izin verildi. (İHD Diyarbakır)

16 Temmuz günü Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabını satan N.T.ve V.Y. adlı
işiler, bandrolsüz kitap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest

bırakıldı. (17 Temmuz 2004/Cumhuriyet)

19 Temmuz günü saat 11.30’da Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
ma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine, güvenlik kuvvetlerinin müdahale

etmesi sonucu; 25’i kadın 14’ü erkek toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 20 Temmuz günü
DİHA) (İHD Diyarbakır - 21 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres) (DİHA

19 Temmuz günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve Cezaevlerindeki Tecrit Uygulamalarını Protesto” konulu basın
müdahale eden güvenlik kuvvetleri; Yaşar Akboğa (1978), Müşeher Ülker (1966), Neslihan Çoban, Zozan
Akboğa (1990), Resul Erkuş (1955), Abdulaziz Dayan (1966), Fevzi Ayaz (1971), Mazlum Öncel (1974), M.
Şerif Mete (1967), Veysi Erdem (1959), Zeydin Yalçın (1972), M. Haluk İnan (1966), M. Nuri Tanrıkulu
(1951), Sultan İzra, Vesile İnan, Azize Yiğit ve Fikriye Çetintaş’ı gözaltına aldılar. (İHD Diyarbakır)

28 Temmuz günü Şaban Çakmak (1973), Diyarbakır ili Silvan ilçesi Gündecano köyünde işçi olarak çalışırken,
kahvede yapılan kimlik kontrolünde özel timler tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da 28 Temmuz günü Mardinkapı polis noktasına düzenlenen saldırının ardından
İhsan Denk, Mehmet Emin Sevinç ve Geziban Sevinç

29 Temmuz günü Diyarbakır’da, Ali Sökmen ve Veysi Sökmen gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)
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Diyarbakır Havaalanı’nda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı

10 Haziran günü, Bismil DEHAP İlçe Başkanı Nedim Biçer(1967); İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda
orun yaşanmadığını, saat

Bismil Emniyet Müdürlüğü’nden, avukatı ile birlikte gittiğini, hiçbir

(1971), Diyarbakır merkezinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

, toplantı ve gösterilere
ren genelgeye rağmen, Diyarbakır

Demokratik Gençlik Platformu tarafından 19 haziran günün Konukevi önünde düzenlenen basın açıklamasında
sokağında yapılan basın

26 Haziran günü NATO'ya ilişkin açıklama yapmak isteyen

alarında Diyarbakır'ın Balıkçılarbaşı semtinde güvenlik kuvvetlerince

D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Servet Karakaya, 2 Temmuz günü, “4. Diyarbakır Kültür ve Sanat
rafından gözaltına alındı. Karakaya, Savcılıkta

11 Temmuz günü Diyarbakır’dan Ankara’ya gidecek olan Barış Anaları İnisiyatifi üyelerini uğurlamaya gelenler
slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. (12 Temmuz 2004/Diyarbakır Olay)

14 Temmuz günü Kemal Hezer ile Latif Hezer ve soyadı öğrenilemeyen Şükrü adındaki kişiler, Şırnak ili İdil
tına alındılar. Avukatlarının tüm

girişimlerine rağmen ancak iki gün sonra gözaltında avukatları ile görüşmelerine izin verildi. (İHD Diyarbakır)

16 Temmuz günü Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabını satan N.T.ve V.Y. adlı
işiler, bandrolsüz kitap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest

19 Temmuz günü saat 11.30’da Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
ma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine, güvenlik kuvvetlerinin müdahale

etmesi sonucu; 25’i kadın 14’ü erkek toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 20 Temmuz günü
21 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres) (DİHA-

19 Temmuz günü DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından, Ofis semtinde bulunan İş Bankası önünde
yapılacak olan “Toplumsal Barış ve Cezaevlerindeki Tecrit Uygulamalarını Protesto” konulu basın açıklamasına
müdahale eden güvenlik kuvvetleri; Yaşar Akboğa (1978), Müşeher Ülker (1966), Neslihan Çoban, Zozan
Akboğa (1990), Resul Erkuş (1955), Abdulaziz Dayan (1966), Fevzi Ayaz (1971), Mazlum Öncel (1974), M.

9), Zeydin Yalçın (1972), M. Haluk İnan (1966), M. Nuri Tanrıkulu
(1951), Sultan İzra, Vesile İnan, Azize Yiğit ve Fikriye Çetintaş’ı gözaltına aldılar. (İHD Diyarbakır)

de işçi olarak çalışırken,
kahvede yapılan kimlik kontrolünde özel timler tarafından gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da 28 Temmuz günü Mardinkapı polis noktasına düzenlenen saldırının ardından Servet Özgün, Ömer
isimli kişiler gözaltına

29 Temmuz günü Diyarbakır’da, Ali Sökmen ve Veysi Sökmen gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)
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29 Temmuz günü Diyarbakır ili Silvan ilçesi DEHAP
Celil Erensi ile Şaban Çakmak, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (30 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür
Gündem)

Ömer Çakar(1983), 1 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında
Diyarbakır)

Ağustos ayı içerisinde Diyarbakır’da Mehmet Ayaz ve oğulları Metin Ayaz, Ramazan Ayaz ile Veysi Metin,
evlerinde “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabı bulundurdukları gerekçesiyle, Aşağıkonak köyü askerleri tarafından
gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Diyarbakır)

2 Ağustos günü Murat Özgül (1968), kardeşi Kezban Sevinç ve eniştesi M. Emin Sevinç, evlerine baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alına
Gültekin, Ayşe Gökhan, Telli Çiçek, Lale Deviren, Naime Kaçak, Zozan Öncel, Haluk İnan, Şaide Demirkıran,
Müşeher Ülker, Şoreş Tekdağ, Hacı Turgut, Halef Çaruş, Özlem Teke, Cebrail Kurt, Hülya Özalp. (İHD
Diyarbakır) (Özgür Gündem-06.08.04)

6 Ağustos günü Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale
eden güvenlik kuvvetleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. (İHD Diyarbakır)

6 Ağustos günü Diyarbakır’da bulunan Fırat Dem
gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

7 Ağustos günü Hevsel Bahçeleri olayında yaşamını yitiren Adil Denk’in abisi İhsan Denk, Mardin ili Derik
ilçesinde bulunan yas evinde, güvenlik kuvvetlerince

7 Ağustos günü Diyarbakır’ın Hevsel bahçelerinde güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada,
yaşamını yitiren militanlara yardım yataklık ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. (8 Ağustos
2004/Güneydoğu Ekspres)

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
Diyarbakır İl Temsilcisi İkrar Budak gözaltına alınırken, çok sayıda kitap, broşür ile ESP’ye ait bayrak ve
afişlere el konuldu. (Özgür Gündem

17 Ağustos günü Halime Söner (1973) Silvan’da, Özgür Yurttaş Hareketi adına basın açıklaması yaptıktan sonra
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

16 Ağustos günü Diyarbakır ili Lice ilçesinde jandarma ekiplerince yapı
GEL üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (17 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963),
Mehmet Doğan Ünal(1963), Emin
Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980), Lamih Tarın(1970), Davut Kesen(1977) ve Mehmet
İnan(1965), 16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için imzalanan 30 bin dilekç
üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittiklerini, dilekçelerinin kaydını yaptırdıklarını ve karşılığında teslim
alındı belgesi istediklerini, Valilikte görev yapan memurun el yazısıyla bir belge düzenlediğini, ancak polisin bu
belgeyi alarak yırttığını ve kendilerini gözaltına aldığını belirtti. Gözaltına alınan 14 kişi 18 Ağustos günü
serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır) (Özgür Gündem

Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Özgür Yurttaş Hareketi tarafından
toplanan 11 bin 541 dilekçeyi vermek üzere 18 Eylül günü Bismil Kaymakamlığı’na giden Mehmet Gezer,
Ahmet Birgüller, Ahmet Güneş, Cengiz Karaçil, Remziye Atalay ve Fatma Yakar çıkışta gözaltına alındı.
(Evrensel-19.08.2004) (21 Ağustos 2004/Evrensel)

20 Ağustos günü Diyarbakır Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 14 kişi, Abdullah Öcalan’a özgürlük talebini içeren
30 bin dilekçeyi Valiliğe teslim ettikten sonra güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha
sonra serbest bırakıldı. (21 Ağustos 2004/Evrensel)
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29 Temmuz günü Diyarbakır ili Silvan ilçesi DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Zeki Çiçek ile Musa Çiçek ve
Celil Erensi ile Şaban Çakmak, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (30 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür

Ömer Çakar(1983), 1 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında

Ağustos ayı içerisinde Diyarbakır’da Mehmet Ayaz ve oğulları Metin Ayaz, Ramazan Ayaz ile Veysi Metin,
evlerinde “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabı bulundurdukları gerekçesiyle, Aşağıkonak köyü askerleri tarafından

tına alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Diyarbakır)

2 Ağustos günü Murat Özgül (1968), kardeşi Kezban Sevinç ve eniştesi M. Emin Sevinç, evlerine baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Mazlum Öncel, Türki
Gültekin, Ayşe Gökhan, Telli Çiçek, Lale Deviren, Naime Kaçak, Zozan Öncel, Haluk İnan, Şaide Demirkıran,
Müşeher Ülker, Şoreş Tekdağ, Hacı Turgut, Halef Çaruş, Özlem Teke, Cebrail Kurt, Hülya Özalp. (İHD

06.08.04)

6 Ağustos günü Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale
eden güvenlik kuvvetleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. (İHD Diyarbakır)

6 Ağustos günü Diyarbakır’da bulunan Fırat Demir(1978), evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince

7 Ağustos günü Hevsel Bahçeleri olayında yaşamını yitiren Adil Denk’in abisi İhsan Denk, Mardin ili Derik
ilçesinde bulunan yas evinde, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

7 Ağustos günü Diyarbakır’ın Hevsel bahçelerinde güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada,
yaşamını yitiren militanlara yardım yataklık ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. (8 Ağustos

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
Diyarbakır İl Temsilcisi İkrar Budak gözaltına alınırken, çok sayıda kitap, broşür ile ESP’ye ait bayrak ve

ündem-09.08.04)

17 Ağustos günü Halime Söner (1973) Silvan’da, Özgür Yurttaş Hareketi adına basın açıklaması yaptıktan sonra
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

16 Ağustos günü Diyarbakır ili Lice ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, PKK/KONGRA
GEL üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (17 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963),
Mehmet Doğan Ünal(1963), Emin Yılmaz(1964), Şeyhmus Karayıl(1957), Fikriye Tanrıkulu(1960), Vedat
Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980), Lamih Tarın(1970), Davut Kesen(1977) ve Mehmet
İnan(1965), 16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için imzalanan 30 bin dilekç
üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittiklerini, dilekçelerinin kaydını yaptırdıklarını ve karşılığında teslim
alındı belgesi istediklerini, Valilikte görev yapan memurun el yazısıyla bir belge düzenlediğini, ancak polisin bu

elgeyi alarak yırttığını ve kendilerini gözaltına aldığını belirtti. Gözaltına alınan 14 kişi 18 Ağustos günü
serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır) (Özgür Gündem-19.08.2004)

Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Özgür Yurttaş Hareketi tarafından
toplanan 11 bin 541 dilekçeyi vermek üzere 18 Eylül günü Bismil Kaymakamlığı’na giden Mehmet Gezer,
Ahmet Birgüller, Ahmet Güneş, Cengiz Karaçil, Remziye Atalay ve Fatma Yakar çıkışta gözaltına alındı.

os 2004/Evrensel)

20 Ağustos günü Diyarbakır Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 14 kişi, Abdullah Öcalan’a özgürlük talebini içeren
30 bin dilekçeyi Valiliğe teslim ettikten sonra güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha

bırakıldı. (21 Ağustos 2004/Evrensel)
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Gençlik Kolları Başkanı Zeki Çiçek ile Musa Çiçek ve
Celil Erensi ile Şaban Çakmak, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (30 Temmuz 2004/ Ülkede Özgür

Ömer Çakar(1983), 1 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı. (İHD

Ağustos ayı içerisinde Diyarbakır’da Mehmet Ayaz ve oğulları Metin Ayaz, Ramazan Ayaz ile Veysi Metin,
evlerinde “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabı bulundurdukları gerekçesiyle, Aşağıkonak köyü askerleri tarafından

2 Ağustos günü Murat Özgül (1968), kardeşi Kezban Sevinç ve eniştesi M. Emin Sevinç, evlerine baskın
nların isimleri şöyle: Mazlum Öncel, Türki

Gültekin, Ayşe Gökhan, Telli Çiçek, Lale Deviren, Naime Kaçak, Zozan Öncel, Haluk İnan, Şaide Demirkıran,
Müşeher Ülker, Şoreş Tekdağ, Hacı Turgut, Halef Çaruş, Özlem Teke, Cebrail Kurt, Hülya Özalp. (İHD

6 Ağustos günü Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale

ir(1978), evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince

7 Ağustos günü Hevsel Bahçeleri olayında yaşamını yitiren Adil Denk’in abisi İhsan Denk, Mardin ili Derik

7 Ağustos günü Diyarbakır’ın Hevsel bahçelerinde güvenlik kuvvetleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada,
yaşamını yitiren militanlara yardım yataklık ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. (8 Ağustos

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
Diyarbakır İl Temsilcisi İkrar Budak gözaltına alınırken, çok sayıda kitap, broşür ile ESP’ye ait bayrak ve

17 Ağustos günü Halime Söner (1973) Silvan’da, Özgür Yurttaş Hareketi adına basın açıklaması yaptıktan sonra

lan operasyonlarda, PKK/KONGRA-

18 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda; Süleyman Kısa(1980), Fehmi Aydemir(1963),
Yılmaz(1964), Şeyhmus Karayıl(1957), Fikriye Tanrıkulu(1960), Vedat

Soysal(1961), Sinan Topdemir(1966), Telli Çiçek(1980), Lamih Tarın(1970), Davut Kesen(1977) ve Mehmet
İnan(1965), 16 Ağustos günü Kürt sorunun barışçıl çözümü için imzalanan 30 bin dilekçeyi Valiliğe vermek
üzere 14 kişilik bir heyet halinde valiliğe gittiklerini, dilekçelerinin kaydını yaptırdıklarını ve karşılığında teslim
alındı belgesi istediklerini, Valilikte görev yapan memurun el yazısıyla bir belge düzenlediğini, ancak polisin bu

elgeyi alarak yırttığını ve kendilerini gözaltına aldığını belirtti. Gözaltına alınan 14 kişi 18 Ağustos günü

başlatılan kampanyada
toplanan 11 bin 541 dilekçeyi vermek üzere 18 Eylül günü Bismil Kaymakamlığı’na giden Mehmet Gezer,
Ahmet Birgüller, Ahmet Güneş, Cengiz Karaçil, Remziye Atalay ve Fatma Yakar çıkışta gözaltına alındı.

20 Ağustos günü Diyarbakır Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 14 kişi, Abdullah Öcalan’a özgürlük talebini içeren
30 bin dilekçeyi Valiliğe teslim ettikten sonra güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha
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21 Ağustos günü Mehmet Sıdık Süer ve ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşı, Diyarbakır merkezde gözaltına
alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isteyen Tahir Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı
öğrenilemeyen 2 kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (24 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

27 Ağustos günü Diyarbakır ili Lice ilçe nüfusuna
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Ş.İ., rahatsızlığı dolaysıyla aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle karanfil ve broşür dağıtan DEHAP Beytüşşebap İlçe Say
İmamoğlu(1972), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. İmamoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD
Diyarbakır)

3 Eylül günü Ofis Altgeçidi'nde Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) imzalı afişleri asan Rıdvan Tekeş ve
Eylem Vural isimli kişiler sivil polisler tarafından gözaltına alındı. (03.09.2004

14 Eylül günü Eyüp Söğüt (1968), Bayramoğlu kooperatifleri önünde yürürken, yapılan kimlik kontrolünde
gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Dicle Gençlik Derneği yöneticisi İlker Boğa, 14
baskın sonrası gözaltına alındı. (14.09.2004

29 Eylül günü Abdullah Çabuk(1966), oturduğu kahveden, Sur Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde
slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınd

29 Eylül günü Kürt Yazar Musa Anter’in ölüm yıl dönümünde yapılan anmada, 8 kişi gözaltına alındı. (İHD
Diyarbakır)

28 Eylül günü Ayşe Kaçar(1987), Siirt’e giden canlı kalkanları uğurladıktan sonra, güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındı. Kaçar, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Cevat Düşün (1984), 26 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Hakan Tanrıkulu (1962), 30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.
(İHD Diyarbakır)

Halise Yavuz (1964) 30 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 30 Ekim günü evlerinin polis
tarafından basıldığını, evin polisler tarafından arandığını ve bahçenin kazıldığını, polislerin eşini gözaltına
aldıklarını ve giderken babasının kendilerine verdiği 10 milyar değerindeki Euro’yu da götürdüklerini belirttiler.
(İHD Diyarbakır)

Mehmet Mehdi Katar (1978), 30 Ekim g
Katar, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

2 Kasım günü Ofis semti Sanat Sokağında YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak isteyen ESP üyesi 5 kişi
Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

Mardin ili Kızıltepe’de halı saha işleten Serdar Gülçin ve Musa Kabul, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)

Mardin ili Derik ilçesine bağlı Tılbısım köyünde ikamet eden A. Kadir Bahçeci ve Doğan Bahçeci, 2 Kasım
günü evlerine baskın düzenleyen askerlerce gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezinde bulunan bir eve 2 K
baskında “PKK/KONGRA-GEL militanı olduğu” iddia edilen Ayyatullah Ay ile ismi öğrenilemeye bir kişi
gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Diyarbakır İli Dicle ilçesine bağlı Kayış köyünde bir askeri aracın patlayıcı bir m
askerin yaşamının yitirmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle Yüksel Bozkurt, Ebubekir Bozkurt, Sanayi
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21 Ağustos günü Mehmet Sıdık Süer ve ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşı, Diyarbakır merkezde gözaltına
alındılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isteyen Tahir Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı
öğrenilemeyen 2 kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (24 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

27 Ağustos günü Diyarbakır ili Lice ilçe nüfusuna kayıtlı Ş.İ ile oğlu K.İ. ve akrabaları S.S., güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Ş.İ., rahatsızlığı dolaysıyla aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle karanfil ve broşür dağıtan DEHAP Beytüşşebap İlçe Say
İmamoğlu(1972), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. İmamoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD

3 Eylül günü Ofis Altgeçidi'nde Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) imzalı afişleri asan Rıdvan Tekeş ve
şiler sivil polisler tarafından gözaltına alındı. (03.09.2004-DIHA)

14 Eylül günü Eyüp Söğüt (1968), Bayramoğlu kooperatifleri önünde yürürken, yapılan kimlik kontrolünde

Dicle Gençlik Derneği yöneticisi İlker Boğa, 14 Eylül günü TMŞ ekipleri tarafından dernek binasına yapılan
baskın sonrası gözaltına alındı. (14.09.2004-DIHA)

29 Eylül günü Abdullah Çabuk(1966), oturduğu kahveden, Sur Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde
slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

29 Eylül günü Kürt Yazar Musa Anter’in ölüm yıl dönümünde yapılan anmada, 8 kişi gözaltına alındı. (İHD

28 Eylül günü Ayşe Kaçar(1987), Siirt’e giden canlı kalkanları uğurladıktan sonra, güvenlik kuvvetlerince
alındı. Kaçar, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

Cevat Düşün (1984), 26 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Hakan Tanrıkulu (1962), 30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Halise Yavuz (1964) 30 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 30 Ekim günü evlerinin polis
in polisler tarafından arandığını ve bahçenin kazıldığını, polislerin eşini gözaltına

aldıklarını ve giderken babasının kendilerine verdiği 10 milyar değerindeki Euro’yu da götürdüklerini belirttiler.

Mehmet Mehdi Katar (1978), 30 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı.
Katar, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

2 Kasım günü Ofis semti Sanat Sokağında YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak isteyen ESP üyesi 5 kişi
ına alındılar. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

Mardin ili Kızıltepe’de halı saha işleten Serdar Gülçin ve Musa Kabul, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince
gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)

bağlı Tılbısım köyünde ikamet eden A. Kadir Bahçeci ve Doğan Bahçeci, 2 Kasım
günü evlerine baskın düzenleyen askerlerce gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezinde bulunan bir eve 2 K
GEL militanı olduğu” iddia edilen Ayyatullah Ay ile ismi öğrenilemeye bir kişi

gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

Diyarbakır İli Dicle ilçesine bağlı Kayış köyünde bir askeri aracın patlayıcı bir maddeye temas etmesi sonucu 2
askerin yaşamının yitirmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle Yüksel Bozkurt, Ebubekir Bozkurt, Sanayi
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21 Ağustos günü Mehmet Sıdık Süer ve ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşı, Diyarbakır merkezde gözaltına

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isteyen Tahir Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı
öğrenilemeyen 2 kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (24 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

kayıtlı Ş.İ ile oğlu K.İ. ve akrabaları S.S., güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alındılar. Ş.İ., rahatsızlığı dolaysıyla aynı gün serbest bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle karanfil ve broşür dağıtan DEHAP Beytüşşebap İlçe Saymanı Hidayet
İmamoğlu(1972), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. İmamoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD

3 Eylül günü Ofis Altgeçidi'nde Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) imzalı afişleri asan Rıdvan Tekeş ve

14 Eylül günü Eyüp Söğüt (1968), Bayramoğlu kooperatifleri önünde yürürken, yapılan kimlik kontrolünde

Eylül günü TMŞ ekipleri tarafından dernek binasına yapılan

29 Eylül günü Abdullah Çabuk(1966), oturduğu kahveden, Sur Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde

29 Eylül günü Kürt Yazar Musa Anter’in ölüm yıl dönümünde yapılan anmada, 8 kişi gözaltına alındı. (İHD

28 Eylül günü Ayşe Kaçar(1987), Siirt’e giden canlı kalkanları uğurladıktan sonra, güvenlik kuvvetlerince

Cevat Düşün (1984), 26 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Hakan Tanrıkulu (1962), 30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Halise Yavuz (1964) 30 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 30 Ekim günü evlerinin polis
in polisler tarafından arandığını ve bahçenin kazıldığını, polislerin eşini gözaltına

aldıklarını ve giderken babasının kendilerine verdiği 10 milyar değerindeki Euro’yu da götürdüklerini belirttiler.

ünü güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alındı.

2 Kasım günü Ofis semti Sanat Sokağında YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak isteyen ESP üyesi 5 kişi
ına alındılar. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

Mardin ili Kızıltepe’de halı saha işleten Serdar Gülçin ve Musa Kabul, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince

bağlı Tılbısım köyünde ikamet eden A. Kadir Bahçeci ve Doğan Bahçeci, 2 Kasım
günü evlerine baskın düzenleyen askerlerce gözaltına alındılar. (3 Kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezinde bulunan bir eve 2 Kasım günü düzenlenen
GEL militanı olduğu” iddia edilen Ayyatullah Ay ile ismi öğrenilemeye bir kişi

addeye temas etmesi sonucu 2
askerin yaşamının yitirmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle Yüksel Bozkurt, Ebubekir Bozkurt, Sanayi
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Karakoç ve M. Salih Akkol ve ismi öğrenilmeyen 6 kişi 11 Kasım günü polis tarafından gözaltına alındı.(12
Kasım 2004/Evrensel)

A.K.(E), N.Y.(E), M.Ö.(E) ve S.Ç. (E) 21 Kasım günü Diyarbakır Çarşı Karakolu tarafından gözaltına alındılar.
(İHD Diyarbakır)

Diyarbakır merkezinde 21 Kasım günü Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda “KONGRA
militanları olduğu” iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İbrahim Kaya (1965), 24 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır merkezde bulunan evlerine baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

Bismil ilçesine bağlı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yapan 327 köylü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (7 Aralık 2004/Evrensel)

Ezilenlerin Sosyalist Platformu tarafından 15 Aralık günü Diyarbakır merkezde
protesto etmek ve Kürt sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan basın açıklamasında 3 kişi gözaltına alındı.
(18 Aralık2004/Diyarbakır Söz)

17 Aralık günü Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Ha
“KONGRA-GEL lehine slogan attığı” iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. (18 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres
Diyarbakır Olay)

Diyarbakır merkezde 17 Aralık günü düzenlenen operasyonda, “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddia edilen 1
kişi gözaltına alındı. (18 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

DEHAP gençlik kolları ve Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Mehmet Fırat Ağırtmalı (1979), 25 Aralık günü
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

27 Aralık günü Melikahmet Caddesi üzerinde d
saldırı sonrasında “KONGRA-GEL militanı olduğu” iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. (28 Aralık 2004/
Diyarbakır Olay)

fDicle Üniversitesi öğrenciler Emin Özçelik, Abdurrahman Koçak ile soyad
28 Aralık günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi öğrencileri Turan Durak, Muzaffer Sahi, Servet Karakaya, Yusuf Murat, Hüsnü Altunç,
Osman Nuri Zorlucan ve Demet Kılıç, 31
talimatıyla TEM ekiplerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Edirne
10 Mart günü, polis ekipleri tarafından 4 ayrı öğrenci evine yapılan baskın sonucu, Trakya Üniversitesi'nde
okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı. (DİHA

Edirne'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "iş istiyoruz" diye bağıran iki genç, polis tarafından dövülerek gözaltına
alındı. (Yeni Şafak-2004.05.02)

21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, Abdullah Öcalan'ın posterleri il
öğrencilere müdahale eden polis ve jandarma, 87 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden 24'ü 22 Mayıs günü
serbest bırakıldı. 30 öğrenci 25 Mayıs günü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılı
mahkemeye sevkedilen 14 öğrenci de buradan serbest bırakıldı.

Elazığ
Özgür Toplum Partisi (ÖTP) Elazığ İl yöneticisi Ayşe Kaya, 17 Ocak günü evine gelen polisler tarafından,
hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesi ile gözaltına alındı.
(DİHA-19.01.04) (İHD Elazığ)
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Karakoç ve M. Salih Akkol ve ismi öğrenilmeyen 6 kişi 11 Kasım günü polis tarafından gözaltına alındı.(12

A.K.(E), N.Y.(E), M.Ö.(E) ve S.Ç. (E) 21 Kasım günü Diyarbakır Çarşı Karakolu tarafından gözaltına alındılar.

Diyarbakır merkezinde 21 Kasım günü Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda “KONGRA
ilen 8 kişi gözaltına alındı. (26 Kasım 2004/Diyarbakır Söz)

İbrahim Kaya (1965), 24 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır merkezde bulunan evlerine baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

ı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yapan 327 köylü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (7 Aralık 2004/Evrensel)

Ezilenlerin Sosyalist Platformu tarafından 15 Aralık günü Diyarbakır merkezde Türkiye’nin AB’ye girişini
protesto etmek ve Kürt sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan basın açıklamasında 3 kişi gözaltına alındı.

17 Aralık günü Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Ha
GEL lehine slogan attığı” iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. (18 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres

Diyarbakır merkezde 17 Aralık günü düzenlenen operasyonda, “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddia edilen 1
altına alındı. (18 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

DEHAP gençlik kolları ve Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Mehmet Fırat Ağırtmalı (1979), 25 Aralık günü
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

27 Aralık günü Melikahmet Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli ile yapılan
GEL militanı olduğu” iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. (28 Aralık 2004/

fDicle Üniversitesi öğrenciler Emin Özçelik, Abdurrahman Koçak ile soyadı öğrenilemeyen Özgür adlı bir kişi,
28 Aralık günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi öğrencileri Turan Durak, Muzaffer Sahi, Servet Karakaya, Yusuf Murat, Hüsnü Altunç,
Osman Nuri Zorlucan ve Demet Kılıç, 31 Aralık günü ifade vermek için gittikleri Savcılıkta, Savcının
talimatıyla TEM ekiplerince gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

10 Mart günü, polis ekipleri tarafından 4 ayrı öğrenci evine yapılan baskın sonucu, Trakya Üniversitesi'nde
renci gözaltına alındı. (DİHA-10.03.04)

Edirne'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "iş istiyoruz" diye bağıran iki genç, polis tarafından dövülerek gözaltına

21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile NATO karşıtı afişlerin asılması üzerine
öğrencilere müdahale eden polis ve jandarma, 87 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden 24'ü 22 Mayıs günü
serbest bırakıldı. 30 öğrenci 25 Mayıs günü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılı
mahkemeye sevkedilen 14 öğrenci de buradan serbest bırakıldı.

Özgür Toplum Partisi (ÖTP) Elazığ İl yöneticisi Ayşe Kaya, 17 Ocak günü evine gelen polisler tarafından,
hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesi ile gözaltına alındı. Kaya, 19 Ocak günü serbest bırakıldı.
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Karakoç ve M. Salih Akkol ve ismi öğrenilmeyen 6 kişi 11 Kasım günü polis tarafından gözaltına alındı.(12

A.K.(E), N.Y.(E), M.Ö.(E) ve S.Ç. (E) 21 Kasım günü Diyarbakır Çarşı Karakolu tarafından gözaltına alındılar.

Diyarbakır merkezinde 21 Kasım günü Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda “KONGRA-GEL

İbrahim Kaya (1965), 24 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır merkezde bulunan evlerine baskın

ı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yapan 327 köylü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (7 Aralık 2004/Evrensel)

Türkiye’nin AB’ye girişini
protesto etmek ve Kürt sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan basın açıklamasında 3 kişi gözaltına alındı.

17 Aralık günü Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Hayır” mitinginde
GEL lehine slogan attığı” iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. (18 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres-

Diyarbakır merkezde 17 Aralık günü düzenlenen operasyonda, “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddia edilen 1

DEHAP gençlik kolları ve Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Mehmet Fırat Ağırtmalı (1979), 25 Aralık günü

evriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli ile yapılan
GEL militanı olduğu” iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. (28 Aralık 2004/

ı öğrenilemeyen Özgür adlı bir kişi,

Dicle Üniversitesi öğrencileri Turan Durak, Muzaffer Sahi, Servet Karakaya, Yusuf Murat, Hüsnü Altunç,
Aralık günü ifade vermek için gittikleri Savcılıkta, Savcının

10 Mart günü, polis ekipleri tarafından 4 ayrı öğrenci evine yapılan baskın sonucu, Trakya Üniversitesi'nde

Edirne'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "iş istiyoruz" diye bağıran iki genç, polis tarafından dövülerek gözaltına

e NATO karşıtı afişlerin asılması üzerine
öğrencilere müdahale eden polis ve jandarma, 87 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden 24'ü 22 Mayıs günü
serbest bırakıldı. 30 öğrenci 25 Mayıs günü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken,

Özgür Toplum Partisi (ÖTP) Elazığ İl yöneticisi Ayşe Kaya, 17 Ocak günü evine gelen polisler tarafından,
Kaya, 19 Ocak günü serbest bırakıldı.
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Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Mustafa Kenliç, Murat Gülpınar, Ebru Timtik, Hüseyin Çelik
ve Eşit Başak, “cezaevlerine ilişkin olarak il merkezinde astıkları afiş astıkl
gözaltına alındılar. (20 Şubat 2004/ Evrensel)

Karakoçan ilçesinde, DGB'ye ait seçim aracı “Kürtçe parçalar çaldığı” gerekçesiyle, 18 Aralık günü polisler
tarafından durdurularak araçta bulunan DEHAP İlçe saymanı Ali Hıdır
alındı. (DİHA-19.03.04)

15 Nisan da konser vermek için Elazığ merkeze gelen Grup Yorum’un 5 elemanı, konser sonrasında güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, ertesi gün serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ın AİHM'de görülen duruşmasına ilişkin 9 Haziran günü Elazığ Postanesi önünde açıklama
yapan DEHAP üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şunlar: DEHAP İl Başkanı
Merkez İlçe yöneticileri Halil İbrahim Düven v
Sebatullah Tekin, Berivan Demir, Ali Kemal Taşdelen, Mehmet Cemal Çelik, Yavuz Özdemir, Haşim Çelebi,
Şafak Bay ve Cihan Bulut.

11 Haziran günü, Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Al
alındı.

Nurgül Çelebi, 10 Ekim günü evine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkezde güvenlik kuvvetlerince yapılan ev baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkeze bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Temel Haklar ve Özgürlükler Derneğine 29 Ekim günü
düzenlenen baskında Dernek Başkanı Mehmet Doğlas gözaltına alındı. (30 Ekim 2004/Evrensel)

“DHKP/C mensubu” oldukları iddia edilen ve 28 Ekim günü
Ö.D, D.U, ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen M.D, F.T. ve M.T. polis tarafından gözaltına alındı.
(Cumhuriyet-02.11.2004)

Elazığ il merkezinde hücre evi olduğu iddia edilen bir eve 24 Aralık g
operasyonda TİKKO militanı oldukları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı. (25 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

Erzurum
DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat hakkında, 27 Ocak günü, Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde çı
demecinde, “propaganda yoluyla örgüte yardım ve yataklık” yaptığı gerekçesiyle, 29 Ocak günü polis tarafından
gözaltına alındı. Erzurum DGM Savcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “şiddeti teşvik edici
propaganda yapmak” fiilini düzenley
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA

4 Şubat günü, Hakkari'den Erzurum E Tipi Cezaevi'nde bulunan oğlunu ziyaret etmeye giden Abdurahman Çelik
(65), arandığı gerekçesiyle askerlerce gözaltına alındı. (DİHA

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “Hewler
Erbil'deki Kürt katliamını kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü pa
baskın düzenleyerek İlçe Başkanvekili Hüsnü Gül'ü gözaltına aldı. Gül, daha sonra serbest bırakıldı. (DİHA
13.02.04)

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Geçit köyünde ikamet eden Mevlüt Demirkaya, “PKK’ya zorla para
toplandığı” iddiasıyla 17 Temmuz günü gözaltına alındı. Demirkaya, aynı gün serbest bırakıldı. (Özgür Gündem
06.08.04)

Eskişehir
Eskişehir'de Sarar Basma fabrikası önünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarının ardınd
alandan ayrılırken 68 kuşağının öncülerinden
alındı. Kutlama sonrası alanı terk eden Öğrenci Gençlik Derneği üyesi 3 kişi de gözaltına alındı.
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Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Mustafa Kenliç, Murat Gülpınar, Ebru Timtik, Hüseyin Çelik
ve Eşit Başak, “cezaevlerine ilişkin olarak il merkezinde astıkları afiş astıkları” gerekçesiyle 19 Şubat günü
gözaltına alındılar. (20 Şubat 2004/ Evrensel)

Karakoçan ilçesinde, DGB'ye ait seçim aracı “Kürtçe parçalar çaldığı” gerekçesiyle, 18 Aralık günü polisler
tarafından durdurularak araçta bulunan DEHAP İlçe saymanı Ali Hıdır Dönez ile şoför Akif Şimşek gözaltına

onser vermek için Elazığ merkeze gelen Grup Yorum’un 5 elemanı, konser sonrasında güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, ertesi gün serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ın AİHM'de görülen duruşmasına ilişkin 9 Haziran günü Elazığ Postanesi önünde açıklama
yapan DEHAP üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şunlar: DEHAP İl Başkanı

öneticileri Halil İbrahim Düven ve Ali Seçer, ÖTP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Övün ile
Sebatullah Tekin, Berivan Demir, Ali Kemal Taşdelen, Mehmet Cemal Çelik, Yavuz Özdemir, Haşim Çelebi,

Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Ali Demir ile Kaan İnanç, gözaltına

Nurgül Çelebi, 10 Ekim günü evine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkezde güvenlik kuvvetlerince yapılan ev baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkeze bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Temel Haklar ve Özgürlükler Derneğine 29 Ekim günü
düzenlenen baskında Dernek Başkanı Mehmet Doğlas gözaltına alındı. (30 Ekim 2004/Evrensel)

“DHKP/C mensubu” oldukları iddia edilen ve 28 Ekim günü Tunceli'den geldikleri tespit edilen H.Ç, Z.K, K.İ,
Ö.D, D.U, ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen M.D, F.T. ve M.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Elazığ il merkezinde hücre evi olduğu iddia edilen bir eve 24 Aralık günü güvenlik kuvvetlerince düzenlenen
operasyonda TİKKO militanı oldukları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı. (25 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat hakkında, 27 Ocak günü, Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde çı
demecinde, “propaganda yoluyla örgüte yardım ve yataklık” yaptığı gerekçesiyle, 29 Ocak günü polis tarafından
gözaltına alındı. Erzurum DGM Savcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “şiddeti teşvik edici
propaganda yapmak” fiilini düzenleyen 7/2. maddesinden yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilen Fırat,
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA-31.01.04)

4 Şubat günü, Hakkari'den Erzurum E Tipi Cezaevi'nde bulunan oğlunu ziyaret etmeye giden Abdurahman Çelik
çesiyle askerlerce gözaltına alındı. (DİHA-06.02.04.)

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “Hewler
Erbil'deki Kürt katliamını kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü pa
baskın düzenleyerek İlçe Başkanvekili Hüsnü Gül'ü gözaltına aldı. Gül, daha sonra serbest bırakıldı. (DİHA

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Geçit köyünde ikamet eden Mevlüt Demirkaya, “PKK’ya zorla para
muz günü gözaltına alındı. Demirkaya, aynı gün serbest bırakıldı. (Özgür Gündem

Basma fabrikası önünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarının ardından, kutlamalara katılan 7 kişi,
alandan ayrılırken 68 kuşağının öncülerinden İbrahim Kaypakkaya lehine slogan attıkları
alındı. Kutlama sonrası alanı terk eden Öğrenci Gençlik Derneği üyesi 3 kişi de gözaltına alındı.
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Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi Mustafa Kenliç, Murat Gülpınar, Ebru Timtik, Hüseyin Çelik
arı” gerekçesiyle 19 Şubat günü

Karakoçan ilçesinde, DGB'ye ait seçim aracı “Kürtçe parçalar çaldığı” gerekçesiyle, 18 Aralık günü polisler
Dönez ile şoför Akif Şimşek gözaltına

onser vermek için Elazığ merkeze gelen Grup Yorum’un 5 elemanı, konser sonrasında güvenlik

Abdullah Öcalan'ın AİHM'de görülen duruşmasına ilişkin 9 Haziran günü Elazığ Postanesi önünde açıklama
yapan DEHAP üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şunlar: DEHAP İl Başkanı Selahattin Bilin,

e Ali Seçer, ÖTP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Övün ile
Sebatullah Tekin, Berivan Demir, Ali Kemal Taşdelen, Mehmet Cemal Çelik, Yavuz Özdemir, Haşim Çelebi,

i Demir ile Kaan İnanç, gözaltına

Nurgül Çelebi, 10 Ekim günü evine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkezde güvenlik kuvvetlerince yapılan ev baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı. (İHD Elazığ)

Elazığ merkeze bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Temel Haklar ve Özgürlükler Derneğine 29 Ekim günü
düzenlenen baskında Dernek Başkanı Mehmet Doğlas gözaltına alındı. (30 Ekim 2004/Evrensel)

Tunceli'den geldikleri tespit edilen H.Ç, Z.K, K.İ,
Ö.D, D.U, ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen M.D, F.T. ve M.T. polis tarafından gözaltına alındı.

ünü güvenlik kuvvetlerince düzenlenen
operasyonda TİKKO militanı oldukları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı. (25 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat hakkında, 27 Ocak günü, Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde çıkan
demecinde, “propaganda yoluyla örgüte yardım ve yataklık” yaptığı gerekçesiyle, 29 Ocak günü polis tarafından
gözaltına alındı. Erzurum DGM Savcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “şiddeti teşvik edici

en 7/2. maddesinden yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilen Fırat,

4 Şubat günü, Hakkari'den Erzurum E Tipi Cezaevi'nde bulunan oğlunu ziyaret etmeye giden Abdurahman Çelik

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “Hewler
Erbil'deki Kürt katliamını kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü parti binasına
baskın düzenleyerek İlçe Başkanvekili Hüsnü Gül'ü gözaltına aldı. Gül, daha sonra serbest bırakıldı. (DİHA-

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Geçit köyünde ikamet eden Mevlüt Demirkaya, “PKK’ya zorla para
muz günü gözaltına alındı. Demirkaya, aynı gün serbest bırakıldı. (Özgür Gündem-

an, kutlamalara katılan 7 kişi,
pakkaya lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına

alındı. Kutlama sonrası alanı terk eden Öğrenci Gençlik Derneği üyesi 3 kişi de gözaltına alındı.
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“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlay
yerleştirdiği” iddia edilen Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5 Ekim günü gözaltına
alındılar. (İHD İstanbul) (Hürriyet-04.10.04)

22 Ekim günü Osmangazi Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde slogan atarak protest
bulunan sosyoloji bölümü öğrencisi Onur Çeliker gözaltına alındı.(Evrensel

Gaziantep
Şehitkamil ilçesinde, Fedli Pakır ve Berivan Selim adlı kişiler, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle 8 Şubat
günü gözaltına alındı.(DİHA-09.02.04.)

9 Nisan günü Gaziantep’te, AKP seçim bürosu ile MHP İl Başkanlığı binasına konulan bombalarla ilgili olarak,
MLKP/Kürdistan mensubu oldukları iddia edilen İbrahim Yapıcı, Ali Eğilmez ve Mehmet Ali Özdoğan
gözaltına alındı.

12 Nisan günü Mehmet Eğilmez adlı kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Bertal Özdoğan 12 Nisan günü, minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Özgür Demokratik Lise Gençliği'nin (ÖDLG) 10
Turnuvası'nı izleyen polisler, turnuvada ödül olarak verilen kupanın üzerinde bulunan "Bu topraklarda barış
mutlaka kazanacak" yazısı nedeniyle Mevlüt Uçar (

Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Salih Özer, 28 Mayıs günü gazetenin irtibat bürosu önünden hiçbir
gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak T

DEHAP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mikai
günü sivil polislerce gözaltına alındı

Sincan F Tipi Cezaevi'nde 'tecrit'i protesto etmek için kendini yakan ve 23 Haziran günü Ankara Numune
Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bekir Batur'un, Gaziantep
Mersin ve Ankara'dan gelen TAYAD'lı gruba
Müdahale sonucu Erdem Pekgöz ve adı öğrenil

4 Ağustos günü Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Metin Toprak’ın ziyaretine giden
Hanım Toprak, cezaevi çıkışında güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (5 Ağustos 2004/Ülkede Özgür
Gündem)

DEHAP Mersin İl Gençlik Kolları Yöneticisi Murat Yakut, 6 Ağustos gün
çıkarken polislerce gözaltına alındı. (Özgür Gündem

31 Ağustos günü Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, “PKK/Kongra
Yaman (18), ile “Yaman'a yardım ve yataklık ettikleri” iddia
Emin Özgün (26), A.Y, A.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. (Yeni Şafak

DEHAP Gaziantep İl Gençlik Kolları Yöneticisi Adem Başdinç, TMŞ ekiplerince 2 Eylül günü Cengiz Topel
Caddesi'nde gözaltına alındı. (02.09.2004

“Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde demiryolu köprüsüne ve bir bankaya bomba koyduğu ve PKK/KONGRA
üyesi olduğu” ileri sürülen Adil Abi (25) Vahide Temel, Piroze Temel, Zilan Temel, Musa Abi ve Abubekir
Abive 11 Eylül günü gözaltına alındı.
(13.09.2004-DIHA)

DEHAP Gaziantep Gençlik Kolları Yöneticisi Zahittin Ateş, Sabri Doğan, Yeniden Özgür Gündem gazetesi
dağıtımcısı Salih Gerez Mehmet Yiğit, Osman Denktaş ile göza
Şubesi'nde basın açıklaması yapann DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Adem Başdinç polis tarafından 15 Eylül
günü gözaltına alındı. (16.09.2004-DIHA)
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“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlay
yerleştirdiği” iddia edilen Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5 Ekim günü gözaltına

04.10.04)

22 Ekim günü Osmangazi Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde slogan atarak protest
bulunan sosyoloji bölümü öğrencisi Onur Çeliker gözaltına alındı.(Evrensel-23.10.04)

Şehitkamil ilçesinde, Fedli Pakır ve Berivan Selim adlı kişiler, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle 8 Şubat
.04.)

9 Nisan günü Gaziantep’te, AKP seçim bürosu ile MHP İl Başkanlığı binasına konulan bombalarla ilgili olarak,
MLKP/Kürdistan mensubu oldukları iddia edilen İbrahim Yapıcı, Ali Eğilmez ve Mehmet Ali Özdoğan

12 Nisan günü Mehmet Eğilmez adlı kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Bertal Özdoğan 12 Nisan günü, minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Özgür Demokratik Lise Gençliği'nin (ÖDLG) 10-25 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Bahar Futbol
Turnuvası'nı izleyen polisler, turnuvada ödül olarak verilen kupanın üzerinde bulunan "Bu topraklarda barış
mutlaka kazanacak" yazısı nedeniyle Mevlüt Uçar (18) adlı genci gözaltına aldı.

Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Salih Özer, 28 Mayıs günü gazetenin irtibat bürosu önünden hiçbir
gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürüldü.

DEHAP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mikail Bağla, DEHAP Şehitkamil İlçe binası önünde 3 Haziran
günü sivil polislerce gözaltına alındı

Sincan F Tipi Cezaevi'nde 'tecrit'i protesto etmek için kendini yakan ve 23 Haziran günü Ankara Numune
Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bekir Batur'un, Gaziantep’teki asri mezarlığındaki cenaze töreninden dönen
Mersin ve Ankara'dan gelen TAYAD'lı gruba, polis kent çıkışında arabalarını durdurarak müdahale etti.
Müdahale sonucu Erdem Pekgöz ve adı öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

pi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Metin Toprak’ın ziyaretine giden
Hanım Toprak, cezaevi çıkışında güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (5 Ağustos 2004/Ülkede Özgür

DEHAP Mersin İl Gençlik Kolları Yöneticisi Murat Yakut, 6 Ağustos günü DEHAP Antep il binasından
çıkarken polislerce gözaltına alındı. (Özgür Gündem-07.08.04)

31 Ağustos günü Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, “PKK/Kongra-Gel üyesi oldukları” iddia edilen Esmer
Yaman (18), ile “Yaman'a yardım ve yataklık ettikleri” iddia edilen kız kardeşi Mercan Yaman (27), Mehmet
Emin Özgün (26), A.Y, A.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. (Yeni Şafak-01.09.2004)

DEHAP Gaziantep İl Gençlik Kolları Yöneticisi Adem Başdinç, TMŞ ekiplerince 2 Eylül günü Cengiz Topel
(02.09.2004-DIHA)

“Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde demiryolu köprüsüne ve bir bankaya bomba koyduğu ve PKK/KONGRA
üyesi olduğu” ileri sürülen Adil Abi (25) Vahide Temel, Piroze Temel, Zilan Temel, Musa Abi ve Abubekir
Abive 11 Eylül günü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 13 Eylül günü serbest bırakıldı. (Hürriyet

DEHAP Gaziantep Gençlik Kolları Yöneticisi Zahittin Ateş, Sabri Doğan, Yeniden Özgür Gündem gazetesi
dağıtımcısı Salih Gerez Mehmet Yiğit, Osman Denktaş ile gözaltıları kınamak amacıyla İHD Gaziantep
Şubesi'nde basın açıklaması yapann DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Adem Başdinç polis tarafından 15 Eylül

DIHA)
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“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlayan bombayı
yerleştirdiği” iddia edilen Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5 Ekim günü gözaltına

22 Ekim günü Osmangazi Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde slogan atarak protesto gösterisinde

Şehitkamil ilçesinde, Fedli Pakır ve Berivan Selim adlı kişiler, “şüpheli şahıs” oldukları gerekçesiyle 8 Şubat

9 Nisan günü Gaziantep’te, AKP seçim bürosu ile MHP İl Başkanlığı binasına konulan bombalarla ilgili olarak,
MLKP/Kürdistan mensubu oldukları iddia edilen İbrahim Yapıcı, Ali Eğilmez ve Mehmet Ali Özdoğan

Bertal Özdoğan 12 Nisan günü, minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

25 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Bahar Futbol
Turnuvası'nı izleyen polisler, turnuvada ödül olarak verilen kupanın üzerinde bulunan "Bu topraklarda barış

Ülkede Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Salih Özer, 28 Mayıs günü gazetenin irtibat bürosu önünden hiçbir

l Bağla, DEHAP Şehitkamil İlçe binası önünde 3 Haziran

Sincan F Tipi Cezaevi'nde 'tecrit'i protesto etmek için kendini yakan ve 23 Haziran günü Ankara Numune
ezarlığındaki cenaze töreninden dönen

polis kent çıkışında arabalarını durdurarak müdahale etti.

pi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Metin Toprak’ın ziyaretine giden
Hanım Toprak, cezaevi çıkışında güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (5 Ağustos 2004/Ülkede Özgür

ü DEHAP Antep il binasından

Gel üyesi oldukları” iddia edilen Esmer
edilen kız kardeşi Mercan Yaman (27), Mehmet

DEHAP Gaziantep İl Gençlik Kolları Yöneticisi Adem Başdinç, TMŞ ekiplerince 2 Eylül günü Cengiz Topel

“Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde demiryolu köprüsüne ve bir bankaya bomba koyduğu ve PKK/KONGRA-GEL
üyesi olduğu” ileri sürülen Adil Abi (25) Vahide Temel, Piroze Temel, Zilan Temel, Musa Abi ve Abubekir

Gözaltına alınanlar 13 Eylül günü serbest bırakıldı. (Hürriyet-12.09.2004)

DEHAP Gaziantep Gençlik Kolları Yöneticisi Zahittin Ateş, Sabri Doğan, Yeniden Özgür Gündem gazetesi
ltıları kınamak amacıyla İHD Gaziantep

Şubesi'nde basın açıklaması yapann DEHAP İl Gençlik Kolları üyesi Adem Başdinç polis tarafından 15 Eylül
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Gaziantep’e bağlı Kamışlı Köyü karakolu ekipleri, Şevket Aslan ve mis
gözaltına aldılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Gaziantep)

Hakkari
14 Ocak günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör mahallesinde yaklaşık 200 kadın tarafından, Abdulah
Öcalan'a yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride, DEHAP Yüksekova İlçe
yöneticisi Necmettin Düzce ve Gençlik Kolları yöneticisi Serkan Baki gözaltına alındı. Baki, çıkarıldığı
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DİHA

İsmail Tüzün (1974), 15 Şubat günü, Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Tüzün daha
sonra Şemdinli Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. (İHD Diyarbakır
görüşüldü.)

İsmail T. ve Yazgül Ç., 22 Şubat günü, Hakkari
güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında, “PKK/KADEK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına
alındılar. (23 Şubat 2004 Diyarbakır/ Söz

Bayram Genç, 26 Şubat günü, Yüksekova

10 Mart günü, Yüksekova ilçesinde DGB temsilcileri tarafından açılan gençlik seçim bürosunun açılışı sonrası
yürüyüş gerçekleştiren kitleye müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. (Dİ

Yüksekova ilçe girişinde bulunan polis noktasına 24 Mayıs günü kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen
silahlı saldırı sonrası, olay sırasında yolda geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari 50. Yıl İlköğretim Okulu 8. sınıfta okuyan M.K (13), H. D. (13), İ.D (13) ile K. (12) isimli öğrenciler,
“okul panosunda bulunan Türk bayrağını yaktıkları ve Atatürk posterlerine zarar verdikleri”
günü okul çıkışında gözaltına alındı. Yaklaşık 24 saat Hakkar
öğrenciler, 27 Mayıs akşamı geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Vezirava köyünde 15
ardından Gulê Dündar ve Derya Yalınkaya (14) isimli köylüler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 17 Haziran
günü serbest bırakıldı.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Merkez Sağlık Ocağın'da görev yapan doktorlar ile sağlık personeli, 28
Temmuz günü mesai bitiminin ardından polis tarafından kamera ile görüntülenmek istendi. Polislere tepki
gösteren sağlık ocağı personeli çekimin yapılmamasını istediler. Çekimde ısrar edilince polisler ile personel
arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay ye
Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'a "Siz şerefsizlik yapıyorsunuz. Başka bir ideolojiyi benimsetmek istiyorsunuz.
Ben buna zemin vermem sizi burada yaşatmam" şeklinde tehdit ettiği iddia edildi. Polisin gözaltına almak
istediği 22 sağlık personeli sağlık ocağından çıkmayarak beklemeye başladı.
Sağlık Ocağı'nda mahsur kalan 22 personel Hakkari Valisi Vali Erdoğan Gürbüz'ü arayarak yardım istediler.
Gürbüz'ün olaya müdahale etmesi üzerine personellerden 3'ü Sağlık Ocağı'n
19 personel ise, gözaltına alınma kaygısı ile, sabaha kadar sağlık ocağında kaldı. Sabah saatlerinde Hakkari
Sağlık İl Müdürü Veysel Aldemir, Çukurca'ya gelerek, Kaymakam Coşkun ile bir toplantı yaptı. Yapılan
toplantıdan sonra Doktor Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'un görev yerleri değiştirilerek her iki doktor da Hakkari
merkeze alındı. (29.07.2004-DİHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba isimli kişiler, Abdullah Öcalan'ın
serbest bırakılması için 4 Ağustos günü Yüksekova Kaymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe verdikten sonra
gözaltına alındı. (Özgür Gündem-07.08.04)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Harmanlı köyüne 13 Ağustos günü baskın yapan askerler M. Selim Camiye
ile ismi öğrenilmeyen 1 köylüyü gözaltına aldı. (Özgür Gündem

16 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında, 14 Ağustos günü güvenlik
güçleri ile KADEK KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmada, bir panzerde bulunan dört
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Gaziantep’e bağlı Kamışlı Köyü karakolu ekipleri, Şevket Aslan ve misafiri Sait Aslan’ı 10 Ekim günü
gözaltına aldılar. Söz konusu kişiler daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD Gaziantep)

14 Ocak günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör mahallesinde yaklaşık 200 kadın tarafından, Abdulah
gulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride, DEHAP Yüksekova İlçe

yöneticisi Necmettin Düzce ve Gençlik Kolları yöneticisi Serkan Baki gözaltına alındı. Baki, çıkarıldığı
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DİHA-14.01.04)

), 15 Şubat günü, Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Tüzün daha
sonra Şemdinli Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. (İHD Diyarbakır – Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı ile

İsmail T. ve Yazgül Ç., 22 Şubat günü, Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı Hanımgediği mevkiine giderken
güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında, “PKK/KADEK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına
alındılar. (23 Şubat 2004 Diyarbakır/ Söz-Olay)

Bayram Genç, 26 Şubat günü, Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Hakkari)

10 Mart günü, Yüksekova ilçesinde DGB temsilcileri tarafından açılan gençlik seçim bürosunun açılışı sonrası
yürüyüş gerçekleştiren kitleye müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA-10.03.04)

Yüksekova ilçe girişinde bulunan polis noktasına 24 Mayıs günü kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen
silahlı saldırı sonrası, olay sırasında yolda geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

lu 8. sınıfta okuyan M.K (13), H. D. (13), İ.D (13) ile K. (12) isimli öğrenciler,
“okul panosunda bulunan Türk bayrağını yaktıkları ve Atatürk posterlerine zarar verdikleri”
günü okul çıkışında gözaltına alındı. Yaklaşık 24 saat Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde sorgulanan
öğrenciler, 27 Mayıs akşamı geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı.

çesine bağlı Vezirava köyünde 15 Haziran günü, 2 HPG'linin ölümüyle sonuçlanan baskının
lê Dündar ve Derya Yalınkaya (14) isimli köylüler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 17 Haziran

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Merkez Sağlık Ocağın'da görev yapan doktorlar ile sağlık personeli, 28
iminin ardından polis tarafından kamera ile görüntülenmek istendi. Polislere tepki

gösteren sağlık ocağı personeli çekimin yapılmamasını istediler. Çekimde ısrar edilince polisler ile personel
arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Kaymakam Ünal Coşkun'un Doktor
Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'a "Siz şerefsizlik yapıyorsunuz. Başka bir ideolojiyi benimsetmek istiyorsunuz.
Ben buna zemin vermem sizi burada yaşatmam" şeklinde tehdit ettiği iddia edildi. Polisin gözaltına almak
istediği 22 sağlık personeli sağlık ocağından çıkmayarak beklemeye başladı.
Sağlık Ocağı'nda mahsur kalan 22 personel Hakkari Valisi Vali Erdoğan Gürbüz'ü arayarak yardım istediler.
Gürbüz'ün olaya müdahale etmesi üzerine personellerden 3'ü Sağlık Ocağı'ndan ayrılmayı kabul etti. Geri kalan
19 personel ise, gözaltına alınma kaygısı ile, sabaha kadar sağlık ocağında kaldı. Sabah saatlerinde Hakkari
Sağlık İl Müdürü Veysel Aldemir, Çukurca'ya gelerek, Kaymakam Coşkun ile bir toplantı yaptı. Yapılan

an sonra Doktor Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'un görev yerleri değiştirilerek her iki doktor da Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba isimli kişiler, Abdullah Öcalan'ın
rakılması için 4 Ağustos günü Yüksekova Kaymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe verdikten sonra

07.08.04)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Harmanlı köyüne 13 Ağustos günü baskın yapan askerler M. Selim Camiye
eyen 1 köylüyü gözaltına aldı. (Özgür Gündem-14.08.2004)

16 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında, 14 Ağustos günü güvenlik
GEL militanları arasında çıkan çatışmada, bir panzerde bulunan dört
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afiri Sait Aslan’ı 10 Ekim günü

14 Ocak günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör mahallesinde yaklaşık 200 kadın tarafından, Abdulah
gulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride, DEHAP Yüksekova İlçe

yöneticisi Necmettin Düzce ve Gençlik Kolları yöneticisi Serkan Baki gözaltına alındı. Baki, çıkarıldığı

), 15 Şubat günü, Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Tüzün daha
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı ile

ili Şemdinli ilçesine bağlı Hanımgediği mevkiine giderken
güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında, “PKK/KADEK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına

ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Hakkari)

10 Mart günü, Yüksekova ilçesinde DGB temsilcileri tarafından açılan gençlik seçim bürosunun açılışı sonrası
10.03.04)

Yüksekova ilçe girişinde bulunan polis noktasına 24 Mayıs günü kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen
silahlı saldırı sonrası, olay sırasında yolda geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

lu 8. sınıfta okuyan M.K (13), H. D. (13), İ.D (13) ile K. (12) isimli öğrenciler,
“okul panosunda bulunan Türk bayrağını yaktıkları ve Atatürk posterlerine zarar verdikleri” iddiasıyla 26 Mayıs

i Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde sorgulanan
öğrenciler, 27 Mayıs akşamı geç saatlerde çıkarıldıkları nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı.

2 HPG'linin ölümüyle sonuçlanan baskının
lê Dündar ve Derya Yalınkaya (14) isimli köylüler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 17 Haziran

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Merkez Sağlık Ocağın'da görev yapan doktorlar ile sağlık personeli, 28
iminin ardından polis tarafından kamera ile görüntülenmek istendi. Polislere tepki

gösteren sağlık ocağı personeli çekimin yapılmamasını istediler. Çekimde ısrar edilince polisler ile personel
rine gelen Kaymakam Ünal Coşkun'un Doktor

Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'a "Siz şerefsizlik yapıyorsunuz. Başka bir ideolojiyi benimsetmek istiyorsunuz.
Ben buna zemin vermem sizi burada yaşatmam" şeklinde tehdit ettiği iddia edildi. Polisin gözaltına almak
istediği 22 sağlık personeli sağlık ocağından çıkmayarak beklemeye başladı.
Sağlık Ocağı'nda mahsur kalan 22 personel Hakkari Valisi Vali Erdoğan Gürbüz'ü arayarak yardım istediler.

dan ayrılmayı kabul etti. Geri kalan
19 personel ise, gözaltına alınma kaygısı ile, sabaha kadar sağlık ocağında kaldı. Sabah saatlerinde Hakkari
Sağlık İl Müdürü Veysel Aldemir, Çukurca'ya gelerek, Kaymakam Coşkun ile bir toplantı yaptı. Yapılan

an sonra Doktor Aysun Tekeli ile Tutkun Uğur'un görev yerleri değiştirilerek her iki doktor da Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba isimli kişiler, Abdullah Öcalan'ın
rakılması için 4 Ağustos günü Yüksekova Kaymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe verdikten sonra

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Harmanlı köyüne 13 Ağustos günü baskın yapan askerler M. Selim Camiye

16 Ağustos günü Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Herinke köyü yakınlarında, 14 Ağustos günü güvenlik
GEL militanları arasında çıkan çatışmada, bir panzerde bulunan dört erin
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yaşamını yitirmesi olayına ilişkin köy sakinlerinden 40 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra
serbest bırakıldılar. (17 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

31 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde sınırı geçmek isteyen 1 kadın ve
edilen 1 kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (1 Eylül 2004/Diyarbakır Ekspres)

14 Eylül günü Özel Harekat Timleri ve polisler tarafından Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde bulunan bir eve
düzenlenen baskında Rahmi Ertuş, Arafat Ertuş, Çetin Ertuş, Dilek Ertuş, Fatih Ertuş, Murat Ertuş ile “Halk
Savunma Güçleri (HPG) gerillası oldukları” iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (16.09.2004

Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz 6 Ekim günü yaptığı açıklamada, jandarmanın düz
“PKK/KONGRA-GEL üyesi” 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. (Hürriyet

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı köyü yakınlarında 9 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince yapılan
kimlik kontrolleri sırasında Toros marka bir
de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. (10 Ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla 15 Ekim günü Mersin, Adana ve Van’dan gelen Canlı
üyesi 34 kişi gözaltına alındı. (Zaman

Kuzey Irak'taki PKK-Kongra-Gel kamplarında kaldıkları sırada aileleri tarafından ikna edilen “Şilan” kod adlı
Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz Kartal teslim oldukları Yüksekova Jandarma Komut
Aralık günü gözaltına alındılar. (Hürriyet

Hatay
Hatay’ın Dörtyol, Ezine ve İskenderun ilçelerinde, “PKK/KONGRA
Aktaş (19), Mehmet Can Tamuk (24), Şahin Atik (20), Ziya Doğuhan (35), A
(48), 25 Ocak günü gözaltına alındılar. 29 Ocak günü nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklardan Ziya D. ve
Sinop B. serbest bırakıldılar. (İHD İskenderun)(Evrensel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Saadet Duman adlı kiş
10 Mayıs günü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 18 Temmuz günü evlerine özel hareket timleri tarafından yapılan baskında,
Berzan Poyraz ve kızı Gülten Poyraz gözaltına alındı. (20

Suriye'de tutuklu bulunan PKK eski yöneticilerinden Hamili Yıldırım, 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye
teslim edildi. Yıldırım'ın yanı sıra 6 kişinin daha Suriye tarafından Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.
(09.09.2004-DIHA)

8 Eylül günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut
Sakin’e yardım ve yataklık ettiği iddia e
gözaltına alındı. (09.09.2004-DIHA) (Hürriyet

Antakya Saraykent Mahallesi'nde 27 Ekim günü, gecekondularının yıkımını engellemek isteyen 4 kişi,
görevlilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. (aa) (Hürriyet

İstanbul
9 Ocak günü İstanbul’da çeşitli ev ve işyerlerine baskın düzenleyen TEM Şube ekipleri, “PKK/KADEK'e
eleman temin ettikleri ve kırsal alana lojistik malzeme gönderdikleri” iddiasıy
Gözaltına alınanlardan isimleri belirlenenler şunlar: Yalçın Kılıç, Kemal Aydın, Aydın Nas, Galip Öztürk,
Hevlat Yılmaz, Gurbet Geçkin, Nurettin Avcı ve Meysu Altuğ ve 2 çocuk. (Zaman

10 Ocak günü, Gaziosmanpaşa’da EMEP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bildirileri dağıtan Erkan Kıl,
Ümit Alkan, Sibel Akdeniz, Neslihan Karyemez ve Çağlar Mirik, gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, bir süre
sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)
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yaşamını yitirmesi olayına ilişkin köy sakinlerinden 40 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra
serbest bırakıldılar. (17 Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

31 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde sınırı geçmek isteyen 1 kadın ve kendisine yardım ettiği iddia
edilen 1 kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (1 Eylül 2004/Diyarbakır Ekspres)

14 Eylül günü Özel Harekat Timleri ve polisler tarafından Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde bulunan bir eve
uş, Arafat Ertuş, Çetin Ertuş, Dilek Ertuş, Fatih Ertuş, Murat Ertuş ile “Halk

Savunma Güçleri (HPG) gerillası oldukları” iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (16.09.2004

Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz 6 Ekim günü yaptığı açıklamada, jandarmanın düz
GEL üyesi” 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. (Hürriyet-07.10.04)

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı köyü yakınlarında 9 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince yapılan
kimlik kontrolleri sırasında Toros marka bir arabada bulunan ve “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 2 kişinin
de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. (10 Ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla 15 Ekim günü Mersin, Adana ve Van’dan gelen Canlı
üyesi 34 kişi gözaltına alındı. (Zaman-17.10.04)

Gel kamplarında kaldıkları sırada aileleri tarafından ikna edilen “Şilan” kod adlı
Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz Kartal teslim oldukları Yüksekova Jandarma Komut
Aralık günü gözaltına alındılar. (Hürriyet-14.12.04)

Hatay’ın Dörtyol, Ezine ve İskenderun ilçelerinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi oldukları” iddiasıyla Mehmet
Aktaş (19), Mehmet Can Tamuk (24), Şahin Atik (20), Ziya Doğuhan (35), Adnan Baybaris ve Sino Baybaris
(48), 25 Ocak günü gözaltına alındılar. 29 Ocak günü nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklardan Ziya D. ve
Sinop B. serbest bırakıldılar. (İHD İskenderun)(Evrensel-31.01.04)

nde Saadet Duman adlı kişi, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 18 Temmuz günü evlerine özel hareket timleri tarafından yapılan baskında,
Berzan Poyraz ve kızı Gülten Poyraz gözaltına alındı. (20.07.2004-DİHA)

Suriye'de tutuklu bulunan PKK eski yöneticilerinden Hamili Yıldırım, 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye
teslim edildi. Yıldırım'ın yanı sıra 6 kişinin daha Suriye tarafından Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.

ylül günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E-91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut
Sakin’e yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Fatma Temel, Mahir Altürk, İmran Abi, Tekin Abi ve Tahsin Abı

DIHA) (Hürriyet-09.09.2004) (13.09.2004-DIHA)

Antakya Saraykent Mahallesi'nde 27 Ekim günü, gecekondularının yıkımını engellemek isteyen 4 kişi,
saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. (aa) (Hürriyet-28.10.04)

9 Ocak günü İstanbul’da çeşitli ev ve işyerlerine baskın düzenleyen TEM Şube ekipleri, “PKK/KADEK'e
eleman temin ettikleri ve kırsal alana lojistik malzeme gönderdikleri” iddiasıyla 11 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan isimleri belirlenenler şunlar: Yalçın Kılıç, Kemal Aydın, Aydın Nas, Galip Öztürk,
Hevlat Yılmaz, Gurbet Geçkin, Nurettin Avcı ve Meysu Altuğ ve 2 çocuk. (Zaman-12.01.04) (DİHA

ziosmanpaşa’da EMEP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bildirileri dağıtan Erkan Kıl,
Ümit Alkan, Sibel Akdeniz, Neslihan Karyemez ve Çağlar Mirik, gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, bir süre
sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)
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yaşamını yitirmesi olayına ilişkin köy sakinlerinden 40 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra

kendisine yardım ettiği iddia

14 Eylül günü Özel Harekat Timleri ve polisler tarafından Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde bulunan bir eve
uş, Arafat Ertuş, Çetin Ertuş, Dilek Ertuş, Fatih Ertuş, Murat Ertuş ile “Halk

Savunma Güçleri (HPG) gerillası oldukları” iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (16.09.2004-DIHA)

Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz 6 Ekim günü yaptığı açıklamada, jandarmanın düzenlediği operasyonda,

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı köyü yakınlarında 9 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince yapılan
arabada bulunan ve “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 2 kişinin

Yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla 15 Ekim günü Mersin, Adana ve Van’dan gelen Canlı Kalkan

Gel kamplarında kaldıkları sırada aileleri tarafından ikna edilen “Şilan” kod adlı
Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz Kartal teslim oldukları Yüksekova Jandarma Komutanlığı tarafından 11

GEL üyesi oldukları” iddiasıyla Mehmet
dnan Baybaris ve Sino Baybaris

(48), 25 Ocak günü gözaltına alındılar. 29 Ocak günü nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklardan Ziya D. ve

“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 18 Temmuz günü evlerine özel hareket timleri tarafından yapılan baskında,

Suriye'de tutuklu bulunan PKK eski yöneticilerinden Hamili Yıldırım, 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye
teslim edildi. Yıldırım'ın yanı sıra 6 kişinin daha Suriye tarafından Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.

91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut

dilen Fatma Temel, Mahir Altürk, İmran Abi, Tekin Abi ve Tahsin Abı

Antakya Saraykent Mahallesi'nde 27 Ekim günü, gecekondularının yıkımını engellemek isteyen 4 kişi,

9 Ocak günü İstanbul’da çeşitli ev ve işyerlerine baskın düzenleyen TEM Şube ekipleri, “PKK/KADEK'e
la 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan isimleri belirlenenler şunlar: Yalçın Kılıç, Kemal Aydın, Aydın Nas, Galip Öztürk,
12.01.04) (DİHA-11.01.04)

ziosmanpaşa’da EMEP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bildirileri dağıtan Erkan Kıl,
Ümit Alkan, Sibel Akdeniz, Neslihan Karyemez ve Çağlar Mirik, gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, bir süre
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İstanbul İkitelli’de, “6 Ocak günü afişleme yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek” amacıyla,
11 Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen Mücadele Birliği dergisi okurlarına müdahale eden polis,
derginin yazı işleri müdürü Özgen İş’in de aralarında bulu
13.01.04) (İHD İstanbul)

11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş meyda
bombaları ile yapılan müdahalede ve daha sonra Öğrenci Kültür Merkezi’ne yapılan baskında 27 öğrenci
gözaltına alındı. (DİHA-11.01.04) (Cumhuriyet

DEHAP İstanbul İl Başkan Vekili Lütfü Dağ ve pa
polisler tarafından, hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA
13.01.04)

Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için Beyazıt meydanında
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü, Beyazıt Tramvay
durağında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubu çembere alan polis, gözyaşartıcı sprey ve gaz bombaları
ile müdahale ederek Kumkapı ve Kadırga yönüne dağılan öğrencilerden yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı.
(Radikal-16.01.04) (DİHA-15.01.04)

18 Ocak günü, AKP Ümraniye İlçe binası önünde A. Öcalan lehine slogan atarak yolu trafiğe kapatan gençlere
müdahale eden polis; Kevser Talay, Hasan Güzel, İsmail Bozkurt, Gesul Bozan, Emrah Asyalı, Mehmet Sabit
Bilgin ve Yusuf Durmaz’ı gözaltına aldı. (DİHA

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş dergisi okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruştu
verilen cezaları protesto etmek için 19 Ocak günü Unkapanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen bir gruba müdahale
eden polis 15 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA

DEHAP Sultanbeyli İlçe örgütüne, 19 Ocak günü po
isimleri öğrenilemeyen 2 kadın gözaltına alındı. (Özgür Gündem

28 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı
George Bush ile buluşmasını protesto eden Halkevleri üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale eden polis, 30
kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel-29.01.04) (Cumhuriyet

İstanbul'da, 15 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin olarak
sonunda, Baki Yiğit adlı kişi 29 Ocak günü, “El
yöneticilerinden biri olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı.

Bağımsız Gençlik Hareketi (BAGEH), DEHAP
Ocak günü yapılan basın açıklaması sonrasında, gruba müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlar 31 Ocak günü serbest bırakıldılar. (DİHA

5 Şubat günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Emine Başural, nişanlısı olan Cengiz Kumanlı’nın
müebbet hapis cezasının, 22.Eylül.2002 tarihinde, Vernike Korsakoff tanısıyla Adli Tıp Kurumu’nun raporu ile
tehir edildiğini, daha sonra bu raporun uzatılmadığını ve 30 Ocak gü
İstanbul)

F Tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü, Taksim Gezi parkında açıklama yapmak isteyen
(TAYAD) üyesi 28 kişi ile birlikte, Gümüşsuyu’nda açıklama yapmak isteyen bir gruba polis müdaha
toplam 46 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak

6 Şubat günü, Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’ni basan güvenlik güçleri; Mehmet Ali Kaya, Sultan Gök,
Mesut Koca, Özgür Balık, Barış Akar, Cihan Milli, Ertan Önder ve
Merkez’e faksla bildirim-av. Süleyman Şensoy)

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı polislerce 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda; Hacı Tu
“Hizbullah örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. (DİHA
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’de, “6 Ocak günü afişleme yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek” amacıyla,
11 Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen Mücadele Birliği dergisi okurlarına müdahale eden polis,
derginin yazı işleri müdürü Özgen İş’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel

11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş meydanında gösteri yapan öğrencilere gaz
bombaları ile yapılan müdahalede ve daha sonra Öğrenci Kültür Merkezi’ne yapılan baskında 27 öğrenci

11.01.04) (Cumhuriyet-12.01.04) (İHD İstanbul)

DEHAP İstanbul İl Başkan Vekili Lütfü Dağ ve parti üyesi Nihat Atlan, 13 Ocak günü İl binasından çıkarken
polisler tarafından, hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA

Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için Beyazıt meydanında toplanan çok sayıda öğrenciye cop ve
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü, Beyazıt Tramvay
durağında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubu çembere alan polis, gözyaşartıcı sprey ve gaz bombaları

le ederek Kumkapı ve Kadırga yönüne dağılan öğrencilerden yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı.
15.01.04)

18 Ocak günü, AKP Ümraniye İlçe binası önünde A. Öcalan lehine slogan atarak yolu trafiğe kapatan gençlere
Kevser Talay, Hasan Güzel, İsmail Bozkurt, Gesul Bozan, Emrah Asyalı, Mehmet Sabit

Bilgin ve Yusuf Durmaz’ı gözaltına aldı. (DİHA-18.01.04) (İHD İstanbul)

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş dergisi okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruştu
verilen cezaları protesto etmek için 19 Ocak günü Unkapanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen bir gruba müdahale
eden polis 15 kişiyi gözaltına aldı. (DİHA-19.01.04) (Evrensel-20.01.04) (İHD İstanbul)

DEHAP Sultanbeyli İlçe örgütüne, 19 Ocak günü polis tarafından yapılan baskın sonrası İnan Kanmaz ile
isimleri öğrenilemeyen 2 kadın gözaltına alındı. (Özgür Gündem-20.01.04)

28 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı
nı protesto eden Halkevleri üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale eden polis, 30

29.01.04) (Cumhuriyet-29.01.04) (İHD İstanbul)

İstanbul'da, 15 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin olarak
sonunda, Baki Yiğit adlı kişi 29 Ocak günü, “El-Kaide örgütünün Türkiye'deki oluşumunun üst düzey
yöneticilerinden biri olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (Radikal-03.02.04) (İHD İstanbul)

Bağımsız Gençlik Hareketi (BAGEH), DEHAP ve EMEP gençliği tarafından Malatya Postahanesi önünde 30
Ocak günü yapılan basın açıklaması sonrasında, gruba müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlar 31 Ocak günü serbest bırakıldılar. (DİHA-31.01.04)

l şubesine başvuruda bulunan Emine Başural, nişanlısı olan Cengiz Kumanlı’nın
müebbet hapis cezasının, 22.Eylül.2002 tarihinde, Vernike Korsakoff tanısıyla Adli Tıp Kurumu’nun raporu ile
tehir edildiğini, daha sonra bu raporun uzatılmadığını ve 30 Ocak günü tekrar gözaltına alındığını belirtti. (İHD

F Tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü, Taksim Gezi parkında açıklama yapmak isteyen
(TAYAD) üyesi 28 kişi ile birlikte, Gümüşsuyu’nda açıklama yapmak isteyen bir gruba polis müdaha
toplam 46 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak-07.02.04.) (DİHA-06.02.04.)

6 Şubat günü, Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’ni basan güvenlik güçleri; Mehmet Ali Kaya, Sultan Gök,
Mesut Koca, Özgür Balık, Barış Akar, Cihan Milli, Ertan Önder ve Ayhan Yıldırım’ı gözaltına aldılar. (Genel

av. Süleyman Şensoy)

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı polislerce 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda; Hacı Tunç, Halil İbrahim Turan ve Abdurrahman Çöklü;
“Hizbullah örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. (DİHA-11.02.04)
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’de, “6 Ocak günü afişleme yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek” amacıyla,
11 Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen Mücadele Birliği dergisi okurlarına müdahale eden polis,

nduğu yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel-

11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
nında gösteri yapan öğrencilere gaz

bombaları ile yapılan müdahalede ve daha sonra Öğrenci Kültür Merkezi’ne yapılan baskında 27 öğrenci

rti üyesi Nihat Atlan, 13 Ocak günü İl binasından çıkarken
polisler tarafından, hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DİHA-

toplanan çok sayıda öğrenciye cop ve
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü, Beyazıt Tramvay
durağında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubu çembere alan polis, gözyaşartıcı sprey ve gaz bombaları

le ederek Kumkapı ve Kadırga yönüne dağılan öğrencilerden yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı.

18 Ocak günü, AKP Ümraniye İlçe binası önünde A. Öcalan lehine slogan atarak yolu trafiğe kapatan gençlere
Kevser Talay, Hasan Güzel, İsmail Bozkurt, Gesul Bozan, Emrah Asyalı, Mehmet Sabit

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş dergisi okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruşturmaları ve
verilen cezaları protesto etmek için 19 Ocak günü Unkapanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen bir gruba müdahale

lis tarafından yapılan baskın sonrası İnan Kanmaz ile

28 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı
nı protesto eden Halkevleri üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale eden polis, 30

yürütülen operasyonlar
Kaide örgütünün Türkiye'deki oluşumunun üst düzey

03.02.04) (İHD İstanbul)

ve EMEP gençliği tarafından Malatya Postahanesi önünde 30
Ocak günü yapılan basın açıklaması sonrasında, gruba müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına

l şubesine başvuruda bulunan Emine Başural, nişanlısı olan Cengiz Kumanlı’nın
müebbet hapis cezasının, 22.Eylül.2002 tarihinde, Vernike Korsakoff tanısıyla Adli Tıp Kurumu’nun raporu ile

nü tekrar gözaltına alındığını belirtti. (İHD

F Tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü, Taksim Gezi parkında açıklama yapmak isteyen
(TAYAD) üyesi 28 kişi ile birlikte, Gümüşsuyu’nda açıklama yapmak isteyen bir gruba polis müdahalesi sonucu

6 Şubat günü, Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi’ni basan güvenlik güçleri; Mehmet Ali Kaya, Sultan Gök,
Ayhan Yıldırım’ı gözaltına aldılar. (Genel

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı polislerce 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
nç, Halil İbrahim Turan ve Abdurrahman Çöklü;
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8 Şubat günü Ümraniye'de, Şişecam işçilerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyesi Hüseyin Tunç,
Atılım gazetesi muhabiri Goncagül Telek ve Songül Dilek, polis tarafından gözaltına alındı. (DİHA

8 Şubat günü Beyoğlu Dolapdere’de, “A. Öcalan’a yönelik tecriti protesto etmek” amacıyla gösteri yapan gruba
cop ve silah kullanarak müdahale eden polislerce 15 göster

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde alternatif etkinlik yapmak isteyen ve başvuru için 10 Şubat günü Emniyet
Müdürlüğü öğrenci bürosuna giden Erşan Kullı, polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

10 Şubat günü Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında ve Şirinevler semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel
sayısı olan “Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri asmak isteyen Murat Bargu, Abidin
Azdağ, Ali Kanat, Kemal Delen, Savai Doğan, Yunus Günd
Osmanağaoğlu, Doğan Çelik, Cemalettin Çınar, Sinan Gül, Özhan Özgür, Engin ve Murat isimli kişiler dahil
olmak üzere toplam 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim
Şensoy)

14 Şubat günü, Birleşik Basın Sitesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale eden
polis 28 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 15 Şubat günü serbest bırakıldı. (Genel Merkez’e faksla
bildirim- av. Süleyman şensoy)

İstanbul’un Şişli ilçesi Kurtuluş meydanında, 15 Şubat günü toplanan kalabalığa müdahale eden polis 2 kişiyi
gözaltına aldı. Taksim Tarlabaşı bulvarındaki ikinci gösteride ise, Akbank şubesine taş ve sopalarla saldırarak
maddi hasar verilmesi sonrası operas

17 Şubat günü Unkapanı’nda, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayı afişlerini asmak isteyen Hıdır Gül,
Doğan Özcan Çelik, Erdoğan Kaldi ve Talat Şanlı gözaltına alındı. (TAYAD)(
Av. Süleyman Şensoy)

Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının, CMUK’nun 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat gü
alındığını belirttiler. (İHD İstanbul)

Kenan Ustabaş, 18 Şubat günü Kadıköy’de polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim
Av. Süleyman Şensoy)

18 Şubat günü İncirli köprüsünde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin öz
Oğurlu, İlker Şahin, Kayhan Başar, Yunus Gündoğdu ve Serkan Yağız, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına
alındılar. (Genel Merkez’e faksla bildirim

19 Şubat günü Okmeydanı’nda Halkın Sesi gaz
gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim

İstanbul’da PKK/KADEK adına gösteri düzenleyen 5 kişi, TEM Şube ekipleri tarafından, 20 Şubat günü yapılan
bir operasyon ile gözaltına alındılar. (Evrensel

20 Şubat günü İstanbul’da Halkın Sesi gazetesi ve TAYAD bürolarına düzenlenen baskında gazete bürosundan
Nihat Özcan gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, “DHK
sürülen Erdoğan Kaldi, 21 Şubat günü gözaltına alındı (Cumhuriyet

TAYAD üyesi 24 kişi, kendilerine yönelik baskılar arttığı gerekçesiyle 21 Şubat günü, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet yetkilileri hakkında Şişli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduktan
sonra, “Hapishanelerde 107 İnsan Öldü Duydunuz mu?” yazılı afişleri çevredeki duvarlara yapıştırmak isterken,
polisin gazlı ve coplu müdahalesi sonrası göza
tamamlandıktan sonra, 22 Şubat günü serbest bırakıldı. (DİHA
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8 Şubat günü Ümraniye'de, Şişecam işçilerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyesi Hüseyin Tunç,
biri Goncagül Telek ve Songül Dilek, polis tarafından gözaltına alındı. (DİHA

8 Şubat günü Beyoğlu Dolapdere’de, “A. Öcalan’a yönelik tecriti protesto etmek” amacıyla gösteri yapan gruba
cop ve silah kullanarak müdahale eden polislerce 15 gösterici gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde alternatif etkinlik yapmak isteyen ve başvuru için 10 Şubat günü Emniyet
Müdürlüğü öğrenci bürosuna giden Erşan Kullı, polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında ve Şirinevler semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel
sayısı olan “Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri asmak isteyen Murat Bargu, Abidin
Azdağ, Ali Kanat, Kemal Delen, Savai Doğan, Yunus Gündoğdu, Hıdır Gül, Bülent Solgun, Feridun
Osmanağaoğlu, Doğan Çelik, Cemalettin Çınar, Sinan Gül, Özhan Özgür, Engin ve Murat isimli kişiler dahil
olmak üzere toplam 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim

14 Şubat günü, Birleşik Basın Sitesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale eden
polis 28 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 15 Şubat günü serbest bırakıldı. (Genel Merkez’e faksla

stanbul’un Şişli ilçesi Kurtuluş meydanında, 15 Şubat günü toplanan kalabalığa müdahale eden polis 2 kişiyi
gözaltına aldı. Taksim Tarlabaşı bulvarındaki ikinci gösteride ise, Akbank şubesine taş ve sopalarla saldırarak
maddi hasar verilmesi sonrası operasyon başlatan polis, toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. (Zaman

17 Şubat günü Unkapanı’nda, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayı afişlerini asmak isteyen Hıdır Gül,
Doğan Özcan Çelik, Erdoğan Kaldi ve Talat Şanlı gözaltına alındı. (TAYAD)(Genel Merkez’e faksla bildirim

Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının, CMUK’nun 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat gü

Kenan Ustabaş, 18 Şubat günü Kadıköy’de polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim

18 Şubat günü İncirli köprüsünde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayı afişlerini asmak isteyen Özcan
Oğurlu, İlker Şahin, Kayhan Başar, Yunus Gündoğdu ve Serkan Yağız, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına
alındılar. (Genel Merkez’e faksla bildirim- Av. Süleyman Şensoy)

19 Şubat günü Okmeydanı’nda Halkın Sesi gazetesi binasına baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Nihat Özcan’ı
gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim- Av. Süleyman Şensoy)

İstanbul’da PKK/KADEK adına gösteri düzenleyen 5 kişi, TEM Şube ekipleri tarafından, 20 Şubat günü yapılan
yon ile gözaltına alındılar. (Evrensel-21.02.04)

20 Şubat günü İstanbul’da Halkın Sesi gazetesi ve TAYAD bürolarına düzenlenen baskında gazete bürosundan
Nihat Özcan gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, “DHKP/C örgütünün Ümraniye sorumlusu olduğu” öne
sürülen Erdoğan Kaldi, 21 Şubat günü gözaltına alındı (Cumhuriyet-22.02.04) (İHD İstanbul)

TAYAD üyesi 24 kişi, kendilerine yönelik baskılar arttığı gerekçesiyle 21 Şubat günü, Başbakan Recep Tayyip
da aralarında bulunduğu devlet yetkilileri hakkında Şişli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduktan

sonra, “Hapishanelerde 107 İnsan Öldü Duydunuz mu?” yazılı afişleri çevredeki duvarlara yapıştırmak isterken,
polisin gazlı ve coplu müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22'sinin sorguları
tamamlandıktan sonra, 22 Şubat günü serbest bırakıldı. (DİHA-22.02.04)
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8 Şubat günü Ümraniye'de, Şişecam işçilerine ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyesi Hüseyin Tunç,
biri Goncagül Telek ve Songül Dilek, polis tarafından gözaltına alındı. (DİHA-16.02.04)

8 Şubat günü Beyoğlu Dolapdere’de, “A. Öcalan’a yönelik tecriti protesto etmek” amacıyla gösteri yapan gruba
ici gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde alternatif etkinlik yapmak isteyen ve başvuru için 10 Şubat günü Emniyet
Müdürlüğü öğrenci bürosuna giden Erşan Kullı, polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında ve Şirinevler semtinde, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel
sayısı olan “Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri asmak isteyen Murat Bargu, Abidin

oğdu, Hıdır Gül, Bülent Solgun, Feridun
Osmanağaoğlu, Doğan Çelik, Cemalettin Çınar, Sinan Gül, Özhan Özgür, Engin ve Murat isimli kişiler dahil
olmak üzere toplam 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim- av. Süleyman

14 Şubat günü, Birleşik Basın Sitesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale eden
polis 28 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 15 Şubat günü serbest bırakıldı. (Genel Merkez’e faksla

stanbul’un Şişli ilçesi Kurtuluş meydanında, 15 Şubat günü toplanan kalabalığa müdahale eden polis 2 kişiyi
gözaltına aldı. Taksim Tarlabaşı bulvarındaki ikinci gösteride ise, Akbank şubesine taş ve sopalarla saldırarak

yon başlatan polis, toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. (Zaman-16.02.04)

17 Şubat günü Unkapanı’nda, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayı afişlerini asmak isteyen Hıdır Gül,
Genel Merkez’e faksla bildirim-

Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının, CMUK’nun 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat günü gözaltına

Kenan Ustabaş, 18 Şubat günü Kadıköy’de polis tarafından gözaltına alındı. (Genel Merkez’e faksla bildirim-

el sayı afişlerini asmak isteyen Özcan
Oğurlu, İlker Şahin, Kayhan Başar, Yunus Gündoğdu ve Serkan Yağız, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına

etesi binasına baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Nihat Özcan’ı

İstanbul’da PKK/KADEK adına gösteri düzenleyen 5 kişi, TEM Şube ekipleri tarafından, 20 Şubat günü yapılan

20 Şubat günü İstanbul’da Halkın Sesi gazetesi ve TAYAD bürolarına düzenlenen baskında gazete bürosundan

P/C örgütünün Ümraniye sorumlusu olduğu” öne
22.02.04) (İHD İstanbul)

TAYAD üyesi 24 kişi, kendilerine yönelik baskılar arttığı gerekçesiyle 21 Şubat günü, Başbakan Recep Tayyip
da aralarında bulunduğu devlet yetkilileri hakkında Şişli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduktan

sonra, “Hapishanelerde 107 İnsan Öldü Duydunuz mu?” yazılı afişleri çevredeki duvarlara yapıştırmak isterken,
ltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22'sinin sorguları
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Sanatçı Ali Asker, 22 Şubat günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda verdiği konserin ardından İstanbul Emniyet
Müdürlüğü TEM Şubesi polislerince gözaltına alındı. Asker, DGM Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten
sonra serbest bırakılırken, çıkışta yeniden gözaltına alınarak Yabancılar Şubesi'ne götürüldü. Sanatçı, bir dizi
işlemin ardından serbest bırakıldı. (DİHA

Küçükarmutlu davasından çıkan kararı protesto etmek amacıyla 25 Şubat günü, DGM önünde basın açıklaması
yapmak isteyen 40 TAYAD'lı, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 31'i serbest bırakılırken,
9'u başka bir olaydan “arandıkları” gerekçesiyle

26 Şubat günü, Esenyurt’ta bazı evlere operasyon düzenleyen Esenyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri,
“KADEK üyesi oldukları ve örgüt adına eylem yapmaya hazırlandıkları” iddiasıyla, Resul Özer, Lokman Konca,
Ali Sadak, Edip Bozkurt ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen kimliği açıklanmayan 7 kişiyi
gözaltına aldılar. (İHD İstanbul)

26 Şubat günü, yerel secimlerle ilgili bağımsız sosyalist adayları tanıtan afişleri duvarlara asan 19 kişi, değiş
ilçelerde polis tarafından gözaltına alındı.

Haksöz dergisi Avrupa temsilcisi ve İnsan Onuru ve Hakları Örgütü (HDR) üyesi Murat Kurt, 3 Mart günü
İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaparken Güvenlik Şube polisleri tarafından “kaçakçılık suç
kişiyle isim benzerliği olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. Kurt, götürüldüğü havalimanı polis merkezinde TEM
Şubesi polisleri tarafından sorgulandığını belirtirken, avukatının müdahalesi üzerine serbest bırakıldı. (Vakit
04.03.04)

İstanbul’da DGM hâkim ve savcıları taşıyan servis otosunun bombalanması ve eğlence merkezi Laila'ya bomba
bırakılmasının da aralarında bulunduğu çok sayıda bombalama eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen İnan
Gök'ün yargılandığı davanın 4 Mart günü gerçekl
grubu üyesi Muharrem Cengiz, mahkeme çıkışı polis tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrul
ve Adalet dergisi sahibi Ercan Gökoğlu, 4 Mart günü gözaltına alındı. (Milliyet

NTV muhabiri Hilmi Hacaloğlu ile kameramanı Mesut Sert
kamu yönetimi yasa tasarısını protesto mitingi
dövülerek gözaltına alındı. Yaklaşık iki saat gözaltında tutulan Hacaloğlu ve Sert, sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra serbest bırakıldı. Bir açıklama yapan emniyet yetkilileri is
“Zorunlu misafirlik” olduğunu söylediler. Olaydan sonra, NTV yayınına telefonla katılan Başbakanlık İnsan
Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, olayın açıkça bir anayasa ihlali olduğunu söyledi.
(www.ntvmsnbc.com-04.03.04) (Radikal

“DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu üniversite
öğrencisi 28 sanığın yargılandıkları DGM önünde, 8 Mart günü basın açıklaması yapmak isteyen Ülkemizde
Gençlik dergisi çalışanlarına müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel

9 Mart günü, İstanbul Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi beldesinde, parasız eğitim için basın açıklaması yapmak
isteyen Mehmetçik Lisesi öğrencisi ve kendilerini 'Özgür
öğrenciye müdahale eden jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı. (Cumhuriyet

9 Mart günü, Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
sonrası, 10 Mart günü, saldırganlara yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si 12
Mart günü serbest bırakılırken, daha sonraki günlerde 8 kişi daha gözaltına alındı. (Cumhuriyet
(Milliyet-14.03.04)

9 Mart günü Taksim'de “Hapishanelerde
TAYAD'lılara müdahale eden polis, üyelerinden Mehmet Ali Kaya, Ali Uludağ, Ceyhun Bay, Hakan Şahin,
Hikmet Bosnalı, Okan Güçlü, Zafer Doğan Beyaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi döverek gözaltına
(DİHA-09.03.04)
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Sanatçı Ali Asker, 22 Şubat günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda verdiği konserin ardından İstanbul Emniyet
lislerince gözaltına alındı. Asker, DGM Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten

sonra serbest bırakılırken, çıkışta yeniden gözaltına alınarak Yabancılar Şubesi'ne götürüldü. Sanatçı, bir dizi
işlemin ardından serbest bırakıldı. (DİHA-23.02.04)

lu davasından çıkan kararı protesto etmek amacıyla 25 Şubat günü, DGM önünde basın açıklaması
yapmak isteyen 40 TAYAD'lı, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 31'i serbest bırakılırken,
9'u başka bir olaydan “arandıkları” gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. (DİHA-26.02.04)

26 Şubat günü, Esenyurt’ta bazı evlere operasyon düzenleyen Esenyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri,
“KADEK üyesi oldukları ve örgüt adına eylem yapmaya hazırlandıkları” iddiasıyla, Resul Özer, Lokman Konca,

Sadak, Edip Bozkurt ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen kimliği açıklanmayan 7 kişiyi

26 Şubat günü, yerel secimlerle ilgili bağımsız sosyalist adayları tanıtan afişleri duvarlara asan 19 kişi, değiş
ilçelerde polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Haksöz dergisi Avrupa temsilcisi ve İnsan Onuru ve Hakları Örgütü (HDR) üyesi Murat Kurt, 3 Mart günü
İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaparken Güvenlik Şube polisleri tarafından “kaçakçılık suç
kişiyle isim benzerliği olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. Kurt, götürüldüğü havalimanı polis merkezinde TEM
Şubesi polisleri tarafından sorgulandığını belirtirken, avukatının müdahalesi üzerine serbest bırakıldı. (Vakit

stanbul’da DGM hâkim ve savcıları taşıyan servis otosunun bombalanması ve eğlence merkezi Laila'ya bomba
bırakılmasının da aralarında bulunduğu çok sayıda bombalama eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen İnan
Gök'ün yargılandığı davanın 4 Mart günü gerçekleşen duruşmasında, tanık olarak dinlenen Grup Yorum müzik
grubu üyesi Muharrem Cengiz, mahkeme çıkışı polis tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrul
ve Adalet dergisi sahibi Ercan Gökoğlu, 4 Mart günü gözaltına alındı. (Milliyet-06.03.04)

ile kameramanı Mesut Sert, 4 Mart günü, DİSK’in İstanbul Taksim’de yaptığı
kamu yönetimi yasa tasarısını protesto mitingi sırasında, sivil polislerin gruptan bir kişiyi tartaklamasını izlerken

Yaklaşık iki saat gözaltında tutulan Hacaloğlu ve Sert, sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra serbest bırakıldı. Bir açıklama yapan emniyet yetkilileri ise olayın gözaltı olmadığını,
“Zorunlu misafirlik” olduğunu söylediler. Olaydan sonra, NTV yayınına telefonla katılan Başbakanlık İnsan
Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, olayın açıkça bir anayasa ihlali olduğunu söyledi.

04.03.04) (Radikal-05.03.04)

“DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu üniversite
öğrencisi 28 sanığın yargılandıkları DGM önünde, 8 Mart günü basın açıklaması yapmak isteyen Ülkemizde

lik dergisi çalışanlarına müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel-09.03.04)

9 Mart günü, İstanbul Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi beldesinde, parasız eğitim için basın açıklaması yapmak
isteyen Mehmetçik Lisesi öğrencisi ve kendilerini 'Özgür Liseli Gençlik' olarak niteleyen liseli bir grup
öğrenciye müdahale eden jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı. (Cumhuriyet-10.03.04)

9 Mart günü, Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
saldırganlara yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si 12

Mart günü serbest bırakılırken, daha sonraki günlerde 8 kişi daha gözaltına alındı. (Cumhuriyet

9 Mart günü Taksim'de “Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri asmak isteyen
TAYAD'lılara müdahale eden polis, üyelerinden Mehmet Ali Kaya, Ali Uludağ, Ceyhun Bay, Hakan Şahin,
Hikmet Bosnalı, Okan Güçlü, Zafer Doğan Beyaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi döverek gözaltına
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Sanatçı Ali Asker, 22 Şubat günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda verdiği konserin ardından İstanbul Emniyet
lislerince gözaltına alındı. Asker, DGM Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten

sonra serbest bırakılırken, çıkışta yeniden gözaltına alınarak Yabancılar Şubesi'ne götürüldü. Sanatçı, bir dizi

lu davasından çıkan kararı protesto etmek amacıyla 25 Şubat günü, DGM önünde basın açıklaması
yapmak isteyen 40 TAYAD'lı, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 31'i serbest bırakılırken,

26.02.04)

26 Şubat günü, Esenyurt’ta bazı evlere operasyon düzenleyen Esenyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri,
“KADEK üyesi oldukları ve örgüt adına eylem yapmaya hazırlandıkları” iddiasıyla, Resul Özer, Lokman Konca,

Sadak, Edip Bozkurt ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen kimliği açıklanmayan 7 kişiyi

26 Şubat günü, yerel secimlerle ilgili bağımsız sosyalist adayları tanıtan afişleri duvarlara asan 19 kişi, değişik

Haksöz dergisi Avrupa temsilcisi ve İnsan Onuru ve Hakları Örgütü (HDR) üyesi Murat Kurt, 3 Mart günü
İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaparken Güvenlik Şube polisleri tarafından “kaçakçılık suçlamasıyla aranan bir
kişiyle isim benzerliği olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. Kurt, götürüldüğü havalimanı polis merkezinde TEM
Şubesi polisleri tarafından sorgulandığını belirtirken, avukatının müdahalesi üzerine serbest bırakıldı. (Vakit-

stanbul’da DGM hâkim ve savcıları taşıyan servis otosunun bombalanması ve eğlence merkezi Laila'ya bomba
bırakılmasının da aralarında bulunduğu çok sayıda bombalama eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen İnan

eşen duruşmasında, tanık olarak dinlenen Grup Yorum müzik
grubu üyesi Muharrem Cengiz, mahkeme çıkışı polis tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet-05.03.04)

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrultusunda, Ekmek

, 4 Mart günü, DİSK’in İstanbul Taksim’de yaptığı
sırasında, sivil polislerin gruptan bir kişiyi tartaklamasını izlerken

Yaklaşık iki saat gözaltında tutulan Hacaloğlu ve Sert, sağlık kontrolünden
e olayın gözaltı olmadığını,

“Zorunlu misafirlik” olduğunu söylediler. Olaydan sonra, NTV yayınına telefonla katılan Başbakanlık İnsan
Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, olayın açıkça bir anayasa ihlali olduğunu söyledi.

“DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu üniversite
öğrencisi 28 sanığın yargılandıkları DGM önünde, 8 Mart günü basın açıklaması yapmak isteyen Ülkemizde

09.03.04)

9 Mart günü, İstanbul Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi beldesinde, parasız eğitim için basın açıklaması yapmak
Liseli Gençlik' olarak niteleyen liseli bir grup

9 Mart günü, Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
saldırganlara yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si 12

Mart günü serbest bırakılırken, daha sonraki günlerde 8 kişi daha gözaltına alındı. (Cumhuriyet-12.03.04)

107 insan öldü duydunuz mu?” yazılı afişleri asmak isteyen
TAYAD'lılara müdahale eden polis, üyelerinden Mehmet Ali Kaya, Ali Uludağ, Ceyhun Bay, Hakan Şahin,
Hikmet Bosnalı, Okan Güçlü, Zafer Doğan Beyaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi döverek gözaltına aldı.
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İstanbul İkitelli’de, 11 Mart günü yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, Devrimci Mücadele Birliği
dergisi Yazıişleri Müdürü Özgen İş ve Ayışığı Sanat Merkezi çalışanlarından Alev Oral ile Ayşe Rojda’yı
gözaltına aldı. (DİHA-16.03.04.)

Wernice Korsakoff hastalarının kaldığı Kurtuluş'taki eve 12 Mart günü baskın düzenleyen polis, Ömer Ünal adlı
hastayı, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. (DİHA

12 Mart günü İstanbul'un çeşitli semtlerinde, PKK
örgüt lehine slogan atılması ve molotof atılması olaylarına karıştıkları öne sürülen ve
Gençlik Komitesi sorumlusu İbrahim Çiçek'in de bulunduğu
(Radikal-13.03.04)

14 Mart günü, Halepçe ve Beyazıt katliamlarını protesto etmek amacıyla Kadıköy'de basın açıklaması yaptıktan
sonra yürüyüşe geçen gruba müdahale eden polis 3 kişiyi döverek gözaltına aldı. (DİHA
15.03.04)

Kendilerine yönelik baskıları ve bağımsız belediye başkan adaylarının çalışmalarının engellenmesini protesto
etmek amacıyla 15 Mart günü İl Seçim Kurulu'na gitmek isteyen ESP üyesi ve aralarında ESP büyükşehir
belediye başkan adayı Kamber Saygılı,
ve Gebze adayı Nahide Kılınç'ın da bulunduğu 36 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 16
Mart günü serbest bırakıldı. (DİHA-

ESP Kayseri büyükşehir belediye
öğrenilemeyen 2 ESP'li, 14 Mart günü, polis tarafından gözaltına alındılar. (DİHA

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar büyük locası binasına düzenlenen bombalı saldırının yanı sıra, Mus
dişhekimi Yasef Yahya'nın katil zanlıları olduğu iddia edilen Adem Çetinkaya, Hasan Dağ , Ali Hamza Temiz
ve Mehmet Akkoyun, 15 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı. (DİHA

16 Mart günü, 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi
Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden
polis, 30 kişiyi gözaltına aldı. (Milliyet

16 Mart günü, İstanbul Üniversitesi ve Halepçe katliamlarını kınamak amacıyla Beyazıt meydanında yapılan
basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici, sivil polislerce feci şekilde
dövülerek gözaltına alındı.(İHD İstanbul)

Ahmet Dikiciaşık, İstanbul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak , 16 Mart
günü gözaltına alındı. (Radikal-18.03.04)

Beyoğlu Emniyeti'ne bağlı polis otosuna, 16 Mart günü

gözaltına alındı. (Milliyet-17.03.04.)

TEM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 17 Mart
günü başlatılan operasyon sonucu, Türkiye Devrim Partisi (TDP) örgütü adına güvenlik güçleriyle silahlı
çatışmaya girdikleri, cinayet, bombalama ve kundaklama eylemlerine katıldıkları öne sürülen 1'i kadın 7 kişinin
gözaltına alındığı belirtildi. (Hürriyet

DEHAP, EMEP, SDP, SHP, ÖDP ve SEH Ümraniye ilçe örgütleri tarafından 18 Mart günü, AKP ilçe bi
önünde yapılan basın açıklaması sonrası slogan atan bir gruba müdahale eden sivil polisler, 6 kişiyi döverek
gözaltına aldı. (Evrensel-19.03.04)

21 Mart günü, GP Küçükbakkalköy seçim irtibat bürosuna bazı kişilerce molotof kokteylli saldırı sonrası,
gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

24 Mart günü, İstanbul Gaziosmanpaşa Elmabahçesi bölgesinde, Emek Gençliği’nin yerel seçimlere yönelik
“Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bildirilerini dağıtan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. (Evrensel
25.03.04)
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İstanbul İkitelli’de, 11 Mart günü yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, Devrimci Mücadele Birliği
dergisi Yazıişleri Müdürü Özgen İş ve Ayışığı Sanat Merkezi çalışanlarından Alev Oral ile Ayşe Rojda’yı

Wernice Korsakoff hastalarının kaldığı Kurtuluş'taki eve 12 Mart günü baskın düzenleyen polis, Ömer Ünal adlı
hastayı, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. (DİHA-12.03.04)

12 Mart günü İstanbul'un çeşitli semtlerinde, PKK-Kongra/Gel adına korsan gösteri yapılması, pankart açılarak
örgüt lehine slogan atılması ve molotof atılması olaylarına karıştıkları öne sürülen ve aralarında DEHAP İstanbul
Gençlik Komitesi sorumlusu İbrahim Çiçek'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. (Cumh

14 Mart günü, Halepçe ve Beyazıt katliamlarını protesto etmek amacıyla Kadıköy'de basın açıklaması yaptıktan
sonra yürüyüşe geçen gruba müdahale eden polis 3 kişiyi döverek gözaltına aldı. (DİHA-14.03.04) (Cumhuriyet

Kendilerine yönelik baskıları ve bağımsız belediye başkan adaylarının çalışmalarının engellenmesini protesto
etmek amacıyla 15 Mart günü İl Seçim Kurulu'na gitmek isteyen ESP üyesi ve aralarında ESP büyükşehir
belediye başkan adayı Kamber Saygılı, Ümraniye adayı Mahsum Demircioğlu, Esenyurt adayı Bülent Aydoğdu
ve Gebze adayı Nahide Kılınç'ın da bulunduğu 36 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 16

-16.03.04)

ESP Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Sevim Ölçmez ile Barış Güneş, Hasan Coşar ve isimleri
öğrenilemeyen 2 ESP'li, 14 Mart günü, polis tarafından gözaltına alındılar. (DİHA-14.03.04)

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar büyük locası binasına düzenlenen bombalı saldırının yanı sıra, Mus
dişhekimi Yasef Yahya'nın katil zanlıları olduğu iddia edilen Adem Çetinkaya, Hasan Dağ , Ali Hamza Temiz
ve Mehmet Akkoyun, 15 Mart günü polis tarafından gözaltına alındı. (DİHA-19.03.04)

1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile , 1988'deki
Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden

(Milliyet-17.03.04.) (Radikal-17.03.04.)

l Üniversitesi ve Halepçe katliamlarını kınamak amacıyla Beyazıt meydanında yapılan
basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici, sivil polislerce feci şekilde
dövülerek gözaltına alındı.(İHD İstanbul)

ul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak , 16 Mart
18.03.04)

Beyoğlu Emniyeti'ne bağlı polis otosuna, 16 Mart günü molotoflu saldırıda bulunuldukları iddia edilen 2 kişi, polis tarafı

TEM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 17 Mart
günü başlatılan operasyon sonucu, Türkiye Devrim Partisi (TDP) örgütü adına güvenlik güçleriyle silahlı

tışmaya girdikleri, cinayet, bombalama ve kundaklama eylemlerine katıldıkları öne sürülen 1'i kadın 7 kişinin
(Hürriyet-21.03.04)

DEHAP, EMEP, SDP, SHP, ÖDP ve SEH Ümraniye ilçe örgütleri tarafından 18 Mart günü, AKP ilçe bi
önünde yapılan basın açıklaması sonrası slogan atan bir gruba müdahale eden sivil polisler, 6 kişiyi döverek

21 Mart günü, GP Küçükbakkalköy seçim irtibat bürosuna bazı kişilerce molotof kokteylli saldırı sonrası,

24 Mart günü, İstanbul Gaziosmanpaşa Elmabahçesi bölgesinde, Emek Gençliği’nin yerel seçimlere yönelik
“Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bildirilerini dağıtan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. (Evrensel
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İstanbul İkitelli’de, 11 Mart günü yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, Devrimci Mücadele Birliği
dergisi Yazıişleri Müdürü Özgen İş ve Ayışığı Sanat Merkezi çalışanlarından Alev Oral ile Ayşe Rojda’yı

Wernice Korsakoff hastalarının kaldığı Kurtuluş'taki eve 12 Mart günü baskın düzenleyen polis, Ömer Ünal adlı

a/Gel adına korsan gösteri yapılması, pankart açılarak
aralarında DEHAP İstanbul

8 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet-13.03.04)

14 Mart günü, Halepçe ve Beyazıt katliamlarını protesto etmek amacıyla Kadıköy'de basın açıklaması yaptıktan
14.03.04) (Cumhuriyet-

Kendilerine yönelik baskıları ve bağımsız belediye başkan adaylarının çalışmalarının engellenmesini protesto
etmek amacıyla 15 Mart günü İl Seçim Kurulu'na gitmek isteyen ESP üyesi ve aralarında ESP büyükşehir

Ümraniye adayı Mahsum Demircioğlu, Esenyurt adayı Bülent Aydoğdu
ve Gebze adayı Nahide Kılınç'ın da bulunduğu 36 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 16

başkan adayı Sevim Ölçmez ile Barış Güneş, Hasan Coşar ve isimleri
14.03.04)

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar büyük locası binasına düzenlenen bombalı saldırının yanı sıra, Musevi asıllı
dişhekimi Yasef Yahya'nın katil zanlıları olduğu iddia edilen Adem Çetinkaya, Hasan Dağ , Ali Hamza Temiz

öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile , 1988'deki
Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden

l Üniversitesi ve Halepçe katliamlarını kınamak amacıyla Beyazıt meydanında yapılan
basın açıklamasına katılan SHP Eminönü belediye başkan adayı Kiraz Biçici, sivil polislerce feci şekilde

ul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak , 16 Mart

molotoflu saldırıda bulunuldukları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından

TEM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 17 Mart
günü başlatılan operasyon sonucu, Türkiye Devrim Partisi (TDP) örgütü adına güvenlik güçleriyle silahlı

tışmaya girdikleri, cinayet, bombalama ve kundaklama eylemlerine katıldıkları öne sürülen 1'i kadın 7 kişinin

DEHAP, EMEP, SDP, SHP, ÖDP ve SEH Ümraniye ilçe örgütleri tarafından 18 Mart günü, AKP ilçe binası
önünde yapılan basın açıklaması sonrası slogan atan bir gruba müdahale eden sivil polisler, 6 kişiyi döverek

21 Mart günü, GP Küçükbakkalköy seçim irtibat bürosuna bazı kişilerce molotof kokteylli saldırı sonrası, 2 kişi

24 Mart günü, İstanbul Gaziosmanpaşa Elmabahçesi bölgesinde, Emek Gençliği’nin yerel seçimlere yönelik
“Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bildirilerini dağıtan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. (Evrensel-
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Türkücü Fırat Başkale, 24 Mart günü evine yapılan baskında gözaltına alındı. Avukat Zeynel Polat, Başkale’nin
2 yıl önce Londra’da vermiş olduğu bir konser karşılığında hesabına 300 dolar yatırıldığını belirterek,
müvekkilinin, “DHKP-C örgütünün
alındığını belirtti. Başkale, 25 Mart günü, İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı. (Evrensel-26.03.04)

Bir İsrail uçağını kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 Kasım 2002 tarihinde tutuklanan Filistin asıllı
İsrail vatandaşı Tevfik Fukra’nın, 26 Şubat günü tahliye edildiği ve bu tarihten itibaren gözaltında tutulduğu
belirtildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
işlemleri için cezaevine götürüldüğünü bildiren avukat Adnan Yıldız, Fukra’nın cezaevinden gözaltına alındığını
ve 26 Şubat gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde tutulduğu
girişimlerine karşın ; serbest bırakılmadığını belirtti. (İHD İstanbul)

31 Mart günü, İstanbul'da bulunan STÖ’lere
Merkezi ve Yeni Atılım gazetesi, tarfından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, polisin Ekmek ve Adalet
dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği,
gazetesi, Okmeydanı Kültür Merkezi, Genç
33 kişiyi gözaltına alması kınandı. Söz konusu kurumlar, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

1 Nisan günü İstanbul’da; Marmara TAYAD, Ekmek ve Adalet dergisi, İstanbul
Merkezi, Halkın Sesi gazetesi, Gençlik Gelecektir dergisi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, Anadolu’nun
Sesi Radyosu, Okmeydanı Halkın S
Halkın Hukuk binalarına, polisler tarafından baskın düzenlendi. DGM Savcılığı’nın izniyle düzenlenen
baskınlarda, 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adları öğrenilenler şunlar: Temel Hak ve
Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Şadi Özpolat ve Gülsen Salm
Kevser Mızrak, Kudret Sarıgül, Mesude Pehlivan, Ayşe Betül Gökoğlu, Yüksel Yılmaz, Metin Yavuz, Hasibe
Çoban, Eylül İşcan, Yaşar Şimşek, Özkan Özgür, Hıdır Gül, Gülten Tekin, Yurdum Ali Toksöz, Talat Şanlı
(ölüm orucu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi); Anadolu’nun Sesi Radyosu çalışanı Devrim Koç, Grup
Yorum solisti Beril Güzel; Gamze Mimaroğlu, Eylem Yerli, Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Alp
Yarbaş, Yılmaz Kaya, Mehmet Yayla, Perihan Demirkıran, Meryem Öz
Yılmaz, Ali Aracı (Atıcı), İsmail Kara
Almanya ve Hollanda da eşgüdümlü olarak düzenlendiği ileri sürüldü

4 Nisan günü, A.Öcalan’ın doğum günü için İs
polisler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

5 Nisan günü İstanbul’da, Birleşik Metal
58 işçi için yapılan protesto gösterisine müdahale
06.04.004)

6 Nisan günü, 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde Kartal’daki intihar eylemlerine yönelik operasyonlarda 3 kişinin
gözaltına alındığı bildirildi.

5 Nisan günü, gözaltına alınan müvekki
Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Başkanı avukat Süleyman Şensoy, “arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şensoy, 6 Nisan günü serbest bırakıldı.

İşadamı Sakıp Sabancı’nın 12 Nisan günü gerçekleşen cen
gözaltına aldı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerindeki bombalı saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında
Taş, Ali Coşkun, Ayhan Avcılar ve
sevk edilen sanıklar, Savcılık tarafından serbest

16 Nisan günü, TAYAD Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Ağırman
Osmanağaoğlu ve Sezai Demirtaş gözaltına alındı. TAYAD’dan yapıla
Bülent Solgun’un da, İstanbul Aksaray’da polisler tarafından dövüldüğü bildirildi.
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Türkücü Fırat Başkale, 24 Mart günü evine yapılan baskında gözaltına alındı. Avukat Zeynel Polat, Başkale’nin
2 yıl önce Londra’da vermiş olduğu bir konser karşılığında hesabına 300 dolar yatırıldığını belirterek,

parasını getirmeye aracılık etmek, yardım ve yataklık” iddialarıyla gözaltına
alındığını belirtti. Başkale, 25 Mart günü, İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra

26.03.04)

a girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 Kasım 2002 tarihinde tutuklanan Filistin asıllı
İsrail vatandaşı Tevfik Fukra’nın, 26 Şubat günü tahliye edildiği ve bu tarihten itibaren gözaltında tutulduğu
belirtildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tevfik Fukra’nın, tahliye kararından sonra çıkış
işlemleri için cezaevine götürüldüğünü bildiren avukat Adnan Yıldız, Fukra’nın cezaevinden gözaltına alındığını
ve 26 Şubat gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde tutulduğu
girişimlerine karşın ; serbest bırakılmadığını belirtti. (İHD İstanbul)

STÖ’lere baskın düzenleyen polis, 33 kişiyi gözaltına aldı. E
Merkezi ve Yeni Atılım gazetesi, tarfından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, polisin Ekmek ve Adalet
dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, TUHAD, Okmeydanı Halkın Sesi
gazetesi, Okmeydanı Kültür Merkezi, Gençlik Gelecektir dergisi ve İdil Kültür Merkezi'ne baskın düzenleyerek
33 kişiyi gözaltına alması kınandı. Söz konusu kurumlar, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

1 Nisan günü İstanbul’da; Marmara TAYAD, Ekmek ve Adalet dergisi, İstanbul Gençlik Derneği, İdil Kültür
Merkezi, Halkın Sesi gazetesi, Gençlik Gelecektir dergisi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, Anadolu’nun
Sesi Radyosu, Okmeydanı Halkın Sesi Radyosu, Okmeydanı Gençlik dergisi, Okmeydanı Gençlik Derneği ve

, polisler tarafından baskın düzenlendi. DGM Savcılığı’nın izniyle düzenlenen
baskınlarda, 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adları öğrenilenler şunlar: Temel Hak ve
Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Şadi Özpolat ve Gülsen Salman; Çayan Güner, Nuray Özener,
Kevser Mızrak, Kudret Sarıgül, Mesude Pehlivan, Ayşe Betül Gökoğlu, Yüksel Yılmaz, Metin Yavuz, Hasibe
Çoban, Eylül İşcan, Yaşar Şimşek, Özkan Özgür, Hıdır Gül, Gülten Tekin, Yurdum Ali Toksöz, Talat Şanlı

le serbest bırakıldığı öğrenildi); Anadolu’nun Sesi Radyosu çalışanı Devrim Koç, Grup
Yorum solisti Beril Güzel; Gamze Mimaroğlu, Eylem Yerli, Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Alp
Yarbaş, Yılmaz Kaya, Mehmet Yayla, Perihan Demirkıran, Meryem Özçelik, Ferhat Özdemir, Sertan Onur
Yılmaz, Ali Aracı (Atıcı), İsmail Kara ve Mehmet Doğan. Baskınların, DHKP-C örgütüne karşı İtalya, Belçika,
Almanya ve Hollanda da eşgüdümlü olarak düzenlendiği ileri sürüldü.

Öcalan’ın doğum günü için İstanbul Dolapdere’de düzenlenen gösteriye müdahale eden

5 Nisan günü İstanbul’da, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, Gramer fabrikası önünde işten atılan
58 işçi için yapılan protesto gösterisine müdahale eden jandarma tarafından gözaltına alındı. (Evrensel

6 Nisan günü, 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde Kartal’daki intihar eylemlerine yönelik operasyonlarda 3 kişinin

5 Nisan günü, gözaltına alınan müvekkillerini sormak üzere İstanbul DGM’ye giden Çağdaş Hukukçular
İstanbul Şubesi Başkanı avukat Süleyman Şensoy, “arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şensoy, 6 Nisan günü serbest bırakıldı.

İşadamı Sakıp Sabancı’nın 12 Nisan günü gerçekleşen cenaze töreninde polis, şüpheli gördüğü yaklaşık 20 kişiyi

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerindeki bombalı saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında
ve Eyüp Akın, 15 Nisan günü gözaltına alındı. 19 Nisan günü

sevk edilen sanıklar, Savcılık tarafından serbest bırakıldı.

16 Nisan günü, TAYAD Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Ağırman ve üyesi; Fahrettin Keskin, Feridun
Osmanağaoğlu ve Sezai Demirtaş gözaltına alındı. TAYAD’dan yapılan açıklamada,
Bülent Solgun’un da, İstanbul Aksaray’da polisler tarafından dövüldüğü bildirildi.
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Türkücü Fırat Başkale, 24 Mart günü evine yapılan baskında gözaltına alındı. Avukat Zeynel Polat, Başkale’nin
2 yıl önce Londra’da vermiş olduğu bir konser karşılığında hesabına 300 dolar yatırıldığını belirterek,

parasını getirmeye aracılık etmek, yardım ve yataklık” iddialarıyla gözaltına
alındığını belirtti. Başkale, 25 Mart günü, İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra

a girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 Kasım 2002 tarihinde tutuklanan Filistin asıllı
İsrail vatandaşı Tevfik Fukra’nın, 26 Şubat günü tahliye edildiği ve bu tarihten itibaren gözaltında tutulduğu

Tevfik Fukra’nın, tahliye kararından sonra çıkış
işlemleri için cezaevine götürüldüğünü bildiren avukat Adnan Yıldız, Fukra’nın cezaevinden gözaltına alındığını
ve 26 Şubat gününden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde tutulduğunu,

baskın düzenleyen polis, 33 kişiyi gözaltına aldı. ESP, İdil Kültür
Merkezi ve Yeni Atılım gazetesi, tarfından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, polisin Ekmek ve Adalet

, Okmeydanı Halkın Sesi
lik Gelecektir dergisi ve İdil Kültür Merkezi'ne baskın düzenleyerek

33 kişiyi gözaltına alması kınandı. Söz konusu kurumlar, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Gençlik Derneği, İdil Kültür
Merkezi, Halkın Sesi gazetesi, Gençlik Gelecektir dergisi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, Anadolu’nun

ergisi, Okmeydanı Gençlik Derneği ve
, polisler tarafından baskın düzenlendi. DGM Savcılığı’nın izniyle düzenlenen

baskınlarda, 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adları öğrenilenler şunlar: Temel Hak ve
an; Çayan Güner, Nuray Özener,

Kevser Mızrak, Kudret Sarıgül, Mesude Pehlivan, Ayşe Betül Gökoğlu, Yüksel Yılmaz, Metin Yavuz, Hasibe
Çoban, Eylül İşcan, Yaşar Şimşek, Özkan Özgür, Hıdır Gül, Gülten Tekin, Yurdum Ali Toksöz, Talat Şanlı

le serbest bırakıldığı öğrenildi); Anadolu’nun Sesi Radyosu çalışanı Devrim Koç, Grup
Yorum solisti Beril Güzel; Gamze Mimaroğlu, Eylem Yerli, Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Alp

çelik, Ferhat Özdemir, Sertan Onur
C örgütüne karşı İtalya, Belçika,

tanbul Dolapdere’de düzenlenen gösteriye müdahale eden

İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, Gramer fabrikası önünde işten atılan
eden jandarma tarafından gözaltına alındı. (Evrensel-

6 Nisan günü, 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde Kartal’daki intihar eylemlerine yönelik operasyonlarda 3 kişinin

e giden Çağdaş Hukukçular
İstanbul Şubesi Başkanı avukat Süleyman Şensoy, “arandığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.

aze töreninde polis, şüpheli gördüğü yaklaşık 20 kişiyi

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerindeki bombalı saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında Hasan Kemal
19 Nisan günü İstanbul DGM'ye

üyesi; Fahrettin Keskin, Feridun
n açıklamada, yönetim kurulu üyesi
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17 Nisan günü, çeşitli operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro polisleri, 37 kişiyi
gözaltına aldı.

TEM Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda, “K
oldukları” iddia edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

18 Nisan günü, AB'nin Kongra-Gel’i
savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Genel Başkan Yardımcısı A. Gani Alkan, ifadesinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.

24 Nisan günü, Taksim’de YÖK’ü protesto amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Öğrencileri
yürüyüş yapmasına izin vermeyen polisle
döverek gözaltına aldı. Öğrenciler, 26 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

26 Nisan günü, Bağcılar’da polislerle t
üzerine kavga çıktı. Polis araçlarının camlarının kırıldığı olaydan sonra çevrede arama yapan polisler, 65 kişiyi
gözaltına aldı.

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayın
Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 29 Nisan günü yaptıkları operasyonda 121 kişiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs günü, İstanbul’un değişik yerlerinde ve Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapan gruplara coplarla müdahale
de bulunan polisler, 75 kişiyi gözaltına aldı.

2 Mayıs günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul Taksim’de düzenlenen gösterilerde gözaltına
çocuğun durumunu sormak için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na giden
Gözaltına alınanların adları şöyle: Ayşe Rojda Şendur, Burçin Nesanır, Volkan Gülşen, Nuray Hardelioğlu,
Filinta Şendur ve Hıdır Özdemir.

“Ensar-El İslam örgütüne yardım-ya
gözaltına alınan (Ömer Bal, Mustafa Remzi Çiftçi, Muhiddin Kovar, Hacı Bayram Şahin, Halil İbrahim Kara,
İlhan Yücel, Mehmet Ambaroğlu, Cengiz Demir ve Ka
DGM tarafından serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ersin Sedefoğlu; 30 Nisan günü mahallede
arkadaşlarıyla yol üstünde sohbet ederken sivil bir polis otosunun hız
polisin, kendisini arabaya yaslayarak, arama yaptıklarını daha sonra ellerinde bulunan Atılım gazetelerini ve
özel sayısını bahane edip, özel sayıların izin belgesini sorduklarını, yapılan tartışmada
söylediklerini, mahallenin sokaklarında araçla gezdirildikten 15 dakika sonra cadde başın
görüşmesi yaptıklarını; özel sayıların izin belgesinin olduğunu
olmasından kaynaklı olarak “seni bırakıyoruz ;evine gidebilirsin” dediklerini
tepkiye, sürekli sus uyarısı yaptıklarını söyleyen Sedefoğlu; keyfi şekilde gözaltına alındığı
“Emniyete götüreceğimizi nerden biliyorsun” dediklerini

9 Mayıs günü, YÖK yasa tasarısını protesto amacıyla İÜ
katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere müdahale eden polis, 164 öğrenciyi gözal
aldı. 157 kişi, Savcılık sorgularının ardından 9 Mayıs günü serbest bırakıldı. Sanıklar arasında bulunan 1 kişi,
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce arandığı gerekçesiyle Ankara'ya gönderildi. Yine arama kaydı çıkan 1 kişi de,
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne teslim edildi. Asker kaçağı oldukları tespit edilen 5
kişinin de, ilgili askerlik şubelerine gönderileceği belirtildi.

12 Mayıs günü, Küçükçekmece’de bir minibüste arama yapan polisler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Devrim Yolunda İşçi-Köylü gazetesi çalışanı Bahar Gök, Barış Karaağaç, Tohum Kültür Merkezi çalışanı Sinan
Ülgen ve gazete okurları Birkan Yıldırım, Zeynel Abidin Çorlu, Sevgi Yumuk, Çiğdem Yılmaz, Deniz Gülünay,
Sevgül Oğuz, Ali Özerli ve Mutlu Akkuş, 15 Mayıs günü gözalt

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

17 Nisan günü, çeşitli operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro polisleri, 37 kişiyi

Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda, “K
oldukları” iddia edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gel’i 'terör örgütleri listesi'ne almasını kınayan basın aç
talimatıyla gözaltına alınan Genel Başkan Yardımcısı A. Gani Alkan, ifadesinin alınmasının ardından

24 Nisan günü, Taksim’de YÖK’ü protesto amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Öğrencileri
yürüyüş yapmasına izin vermeyen polisler, öğrencilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ede
döverek gözaltına aldı. Öğrenciler, 26 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

26 Nisan günü, Bağcılar’da polislerle tartışan gençlerin, daha sonra akraba ve arkadaşlarının olaya karışması
üzerine kavga çıktı. Polis araçlarının camlarının kırıldığı olaydan sonra çevrede arama yapan polisler, 65 kişiyi

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi
Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 29 Nisan günü yaptıkları operasyonda 121 kişiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs günü, İstanbul’un değişik yerlerinde ve Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapan gruplara coplarla müdahale
de bulunan polisler, 75 kişiyi gözaltına aldı.

2 Mayıs günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul Taksim’de düzenlenen gösterilerde gözaltına
çocuğun durumunu sormak için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu’na giden 6
Gözaltına alınanların adları şöyle: Ayşe Rojda Şendur, Burçin Nesanır, Volkan Gülşen, Nuray Hardelioğlu,

yataklık yaptıkları ve NATO Zirvesi öncesi eylem yapacakları” iddiasıyla
gözaltına alınan (Ömer Bal, Mustafa Remzi Çiftçi, Muhiddin Kovar, Hacı Bayram Şahin, Halil İbrahim Kara,
İlhan Yücel, Mehmet Ambaroğlu, Cengiz Demir ve Kahraman Yalçın), 3 Mayıs günü sevk edildikleri İstanbul

6 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ersin Sedefoğlu; 30 Nisan günü mahallede
arkadaşlarıyla yol üstünde sohbet ederken sivil bir polis otosunun hızlıca yanlarına yaklaştığını,

ini arabaya yaslayarak, arama yaptıklarını daha sonra ellerinde bulunan Atılım gazetelerini ve
özel sayıların izin belgesini sorduklarını, yapılan tartışmada, Emniyete

söylediklerini, mahallenin sokaklarında araçla gezdirildikten 15 dakika sonra cadde başın
görüşmesi yaptıklarını; özel sayıların izin belgesinin olduğunun anlaşılması ve nezarethanelerin tümünün dolu

arak “seni bırakıyoruz ;evine gidebilirsin” dediklerini söyledi. A
tepkiye, sürekli sus uyarısı yaptıklarını söyleyen Sedefoğlu; keyfi şekilde gözaltına alındığı
“Emniyete götüreceğimizi nerden biliyorsun” dediklerini söyleyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.

asa tasarısını protesto amacıyla İÜ merkez kampüsü’nde, 15 ilden gelen öğrencilerin
katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere müdahale eden polis, 164 öğrenciyi gözal
aldı. 157 kişi, Savcılık sorgularının ardından 9 Mayıs günü serbest bırakıldı. Sanıklar arasında bulunan 1 kişi,
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce arandığı gerekçesiyle Ankara'ya gönderildi. Yine arama kaydı çıkan 1 kişi de,

İnfaz Büro Amirliği'ne teslim edildi. Asker kaçağı oldukları tespit edilen 5
kişinin de, ilgili askerlik şubelerine gönderileceği belirtildi.

12 Mayıs günü, Küçükçekmece’de bir minibüste arama yapan polisler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Köylü gazetesi çalışanı Bahar Gök, Barış Karaağaç, Tohum Kültür Merkezi çalışanı Sinan
Ülgen ve gazete okurları Birkan Yıldırım, Zeynel Abidin Çorlu, Sevgi Yumuk, Çiğdem Yılmaz, Deniz Gülünay,
Sevgül Oğuz, Ali Özerli ve Mutlu Akkuş, 15 Mayıs günü gözaltına alındı.
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17 Nisan günü, çeşitli operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro polisleri, 37 kişiyi

Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda, “Kongra-Gel üyesi

'terör örgütleri listesi'ne almasını kınayan basın açıklamasının ardından
talimatıyla gözaltına alınan Genel Başkan Yardımcısı A. Gani Alkan, ifadesinin alınmasının ardından

24 Nisan günü, Taksim’de YÖK’ü protesto amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Öğrencilerin
öğrencilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, 48 öğrenciyi

döverek gözaltına aldı. Öğrenciler, 26 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

artışan gençlerin, daha sonra akraba ve arkadaşlarının olaya karışması
üzerine kavga çıktı. Polis araçlarının camlarının kırıldığı olaydan sonra çevrede arama yapan polisler, 65 kişiyi

da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi
Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 29 Nisan günü yaptıkları operasyonda 121 kişiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs günü, İstanbul’un değişik yerlerinde ve Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapan gruplara coplarla müdahale

2 Mayıs günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İstanbul Taksim’de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 5
6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adları şöyle: Ayşe Rojda Şendur, Burçin Nesanır, Volkan Gülşen, Nuray Hardelioğlu,

lık yaptıkları ve NATO Zirvesi öncesi eylem yapacakları” iddiasıyla
gözaltına alınan (Ömer Bal, Mustafa Remzi Çiftçi, Muhiddin Kovar, Hacı Bayram Şahin, Halil İbrahim Kara,

hraman Yalçın), 3 Mayıs günü sevk edildikleri İstanbul

6 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ersin Sedefoğlu; 30 Nisan günü mahallede
lıca yanlarına yaklaştığını, araçtan inen üç

ini arabaya yaslayarak, arama yaptıklarını daha sonra ellerinde bulunan Atılım gazetelerini ve
mniyete götüreceklerini

söylediklerini, mahallenin sokaklarında araçla gezdirildikten 15 dakika sonra cadde başında, bir telefon
ve nezarethanelerin tümünün dolu

söyledi. Aracın içinde gösterdiği
tepkiye, sürekli sus uyarısı yaptıklarını söyleyen Sedefoğlu; keyfi şekilde gözaltına alındığını söylediğinde,

söyleyerek, hukuki yardım talebinde bulundu.

15 ilden gelen öğrencilerin
katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere müdahale eden polis, 164 öğrenciyi gözaltına
aldı. 157 kişi, Savcılık sorgularının ardından 9 Mayıs günü serbest bırakıldı. Sanıklar arasında bulunan 1 kişi,
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce arandığı gerekçesiyle Ankara'ya gönderildi. Yine arama kaydı çıkan 1 kişi de,

İnfaz Büro Amirliği'ne teslim edildi. Asker kaçağı oldukları tespit edilen 5

12 Mayıs günü, Küçükçekmece’de bir minibüste arama yapan polisler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Köylü gazetesi çalışanı Bahar Gök, Barış Karaağaç, Tohum Kültür Merkezi çalışanı Sinan
Ülgen ve gazete okurları Birkan Yıldırım, Zeynel Abidin Çorlu, Sevgi Yumuk, Çiğdem Yılmaz, Deniz Gülünay,
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Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyesi Ferudun Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, polis
tarafından gözaltına alındı.

17 Mayıs günü, İstanbul'da DHKP/C örgütüne yönelik olduğu iddia edilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların adlarının; Gülten Tekin, Tigin Öztürk ve Yılmaz Küçük olduğu öğrenildi. (İHD İstanbul)

17 Mayıs günü, Dost tarikatı lideri old
operasyon düzenleyen polisler, İslami Büyük Doğu Akıncıları
kişiyi gözaltına aldı.

18 Mayıs günü Boğaziçi Üniversitesi’nde, Munzur ne
gösterisi düzenlendi. Gösteriye müdahale eden polisler, 29 öğrenciyi gözaltına aldı. 19 Mayıs günü, ”izinsiz
gösteri düzenledikleri” iddiasıyla savcılığa sevk edilen öğrenciler
bırakıldı. (İHD İstanbul) (DİHA-19.05.04)

19 Mayıs günü, İbrahim Kaypakkaya’nın 12 Mart döneminde
“İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür” yazılı afişleri duvarlara asan; Erdinç Özbay, Kemal Türker
Elibüyük, Gülden Yıldız, Boran Doğan, Erhan Kıvrak ve Yavuz Hasan Karataş adlı kişiler polis tarafından
gözaltına alındı.

21 Mayıs günü, Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edildikten sonra bir çetenin elebaşı olduğu ve çeşitli olaylara
karıştığı iddiasıyla, yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz, Bakırköy'de gözaltına alındı. Yanında
çalıştığı belirtilen 3 kişinin de Korkmaz'la birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Irak'ta yaşanan işkenceleri ve İstanbul'da 28
22 Mayıs günü Cumhuriyet meydanında yaptıkları basın açıklamasının ardından AKP İlçe Başkanlığı
siyah çelenk bırakan gruba, jandarma müdahale etti. Gözaltına alınan 9 kişi, 23 Mayıs günü sevk edildikleri
Büyükçekmece Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

22 Mayıs günü, “DHKP/C üyesi oldukları” iddia edilen; Sevda K., Aygün K., Ferdi T. ve
kişilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü T

23 Mayıs günü, “PKK yöneticisi Nuriye Kesbir’in Türkiye’ye iade edilmesi kararını protesto amacıyla”,
Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen gösteriyi zor kullanarak dağıtan polisler; Enver Tekin, Ulaş Gültiken,
Yakup Akyüz, Vedat Mersin, Aslan Altay, Sedat
Fevzi Abuk, Mehmet Zana Kibar, Ergin Koç, Ethem Öte, Nurset İzci, Abdulkadir Akdağ ve soyadları
öğrenilemeyen Cemal ile Ejder adlı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihle
kişi 24 Mayıs günü gözaltına alındı.

İstanbul’da yapılacak NATO zirvesine karşı kurulan NATO ve Bush Karşıtı Birlik tarafından çıkartılan afişleri
24 Mayıs günü Aksaray’da asan Yeni De
Çiğdem Yılmaz, gözaltına alınarak Şehremini Karakolu’na götürüldü.

25 Mayıs günü, NATO zirvesi nedeniyle düzenlenen operasyonlarda, El
20, DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 3 ve Kongra

26 Mayıs günü, NATO toplantısının yapılacağı bölgede yer alan TRT İstanbul Rad
kişi gözaltına alındı. TRT çalışanları; muhabir Köksal Gök
görevlisi Hüseyin Yılmaz, mühendis Mustafa Yıldız, teknisyen İhsan Bulut, İsmail Hakkı Uzun ve aşçı İlhan
Şencan bir süre Harbiye Karakolu’nda sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. TRT Genel Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada ise zirveyi izleyecek gazetecilerin akreditasyonunun, TRT Harbiye Radyoevi binasında
gerçekleştirileceği anımsatıldı ve uygulamanın “normal” olduğu savunuldu. Açıklamada, “İsim benzerliği ve
askerlik görevinin tecili gibi bir-iki münferi
olması ise tesadüfidir” denildi.
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Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyesi Ferudun Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, polis

Mayıs günü, İstanbul'da DHKP/C örgütüne yönelik olduğu iddia edilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların adlarının; Gülten Tekin, Tigin Öztürk ve Yılmaz Küçük olduğu öğrenildi. (İHD İstanbul)

17 Mayıs günü, Dost tarikatı lideri olduğu iddia edilen İhsan Güven ve eşi Sibel Güven’in öldürülmesi ile ilgili
operasyon düzenleyen polisler, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) üyesi oldukları iddiasıyla, 9

18 Mayıs günü Boğaziçi Üniversitesi’nde, Munzur nehri üzerine baraj yapacak olan Ata Holding’i protesto
gösterisi düzenlendi. Gösteriye müdahale eden polisler, 29 öğrenciyi gözaltına aldı. 19 Mayıs günü, ”izinsiz
gösteri düzenledikleri” iddiasıyla savcılığa sevk edilen öğrenciler, ifadelerinin alınmasının

19.05.04)

ıs günü, İbrahim Kaypakkaya’nın 12 Mart döneminde işkence ile öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle,
“İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür” yazılı afişleri duvarlara asan; Erdinç Özbay, Kemal Türker
Elibüyük, Gülden Yıldız, Boran Doğan, Erhan Kıvrak ve Yavuz Hasan Karataş adlı kişiler polis tarafından

21 Mayıs günü, Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edildikten sonra bir çetenin elebaşı olduğu ve çeşitli olaylara
karıştığı iddiasıyla, yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz, Bakırköy'de gözaltına alındı. Yanında

kmaz'la birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Irak'ta yaşanan işkenceleri ve İstanbul'da 28-29 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesini protesto etmek amacıyla
eydanında yaptıkları basın açıklamasının ardından AKP İlçe Başkanlığı

jandarma müdahale etti. Gözaltına alınan 9 kişi, 23 Mayıs günü sevk edildikleri
Büyükçekmece Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

22 Mayıs günü, “DHKP/C üyesi oldukları” iddia edilen; Sevda K., Aygün K., Ferdi T. ve
kişilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde görevli polislerce gözaltına alındıkları açıklandı.

23 Mayıs günü, “PKK yöneticisi Nuriye Kesbir’in Türkiye’ye iade edilmesi kararını protesto amacıyla”,
Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen gösteriyi zor kullanarak dağıtan polisler; Enver Tekin, Ulaş Gültiken,
Yakup Akyüz, Vedat Mersin, Aslan Altay, Sedat Yıldırım, Seyit Battal Yayasüt, Şeref Başaran, Resul Pare,
Fevzi Abuk, Mehmet Zana Kibar, Ergin Koç, Ethem Öte, Nurset İzci, Abdulkadir Akdağ ve soyadları
öğrenilemeyen Cemal ile Ejder adlı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerindeki bombalı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6

İstanbul’da yapılacak NATO zirvesine karşı kurulan NATO ve Bush Karşıtı Birlik tarafından çıkartılan afişleri
24 Mayıs günü Aksaray’da asan Yeni Demokrat Gençlik dergisi okurları Deniz Gülünay, Eylem Mumcu ve
Çiğdem Yılmaz, gözaltına alınarak Şehremini Karakolu’na götürüldü.

25 Mayıs günü, NATO zirvesi nedeniyle düzenlenen operasyonlarda, El-Kaide örgütü üyesi olduğu iddia edilen
olduğu iddia edilen 3 ve Kongra-Gel üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındı.

26 Mayıs günü, NATO toplantısının yapılacağı bölgede yer alan TRT İstanbul Radyosu çalışanlarından sekiz
gözaltına alındı. TRT çalışanları; muhabir Köksal Gökçe, Mehmet Demir, kuaför İbrahim Uzun, güvenlik

görevlisi Hüseyin Yılmaz, mühendis Mustafa Yıldız, teknisyen İhsan Bulut, İsmail Hakkı Uzun ve aşçı İlhan
Şencan bir süre Harbiye Karakolu’nda sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. TRT Genel Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada ise zirveyi izleyecek gazetecilerin akreditasyonunun, TRT Harbiye Radyoevi binasında
gerçekleştirileceği anımsatıldı ve uygulamanın “normal” olduğu savunuldu. Açıklamada, “İsim benzerliği ve

iki münferit olayın, akreditasyonla ilgili çalışmalar sırasında ortaya çıkmış
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Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü, “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyesi Ferudun Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, polis

Mayıs günü, İstanbul'da DHKP/C örgütüne yönelik olduğu iddia edilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların adlarının; Gülten Tekin, Tigin Öztürk ve Yılmaz Küçük olduğu öğrenildi. (İHD İstanbul)

uğu iddia edilen İhsan Güven ve eşi Sibel Güven’in öldürülmesi ile ilgili
(İBDA/C) üyesi oldukları iddiasıyla, 9

hri üzerine baraj yapacak olan Ata Holding’i protesto
gösterisi düzenlendi. Gösteriye müdahale eden polisler, 29 öğrenciyi gözaltına aldı. 19 Mayıs günü, ”izinsiz

ifadelerinin alınmasının ardından serbest

işkence ile öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle,
“İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür” yazılı afişleri duvarlara asan; Erdinç Özbay, Kemal Türker, Tarkan
Elibüyük, Gülden Yıldız, Boran Doğan, Erhan Kıvrak ve Yavuz Hasan Karataş adlı kişiler polis tarafından

21 Mayıs günü, Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edildikten sonra bir çetenin elebaşı olduğu ve çeşitli olaylara
karıştığı iddiasıyla, yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz, Bakırköy'de gözaltına alındı. Yanında

protesto etmek amacıyla
eydanında yaptıkları basın açıklamasının ardından AKP İlçe Başkanlığı önüne

jandarma müdahale etti. Gözaltına alınan 9 kişi, 23 Mayıs günü sevk edildikleri

22 Mayıs günü, “DHKP/C üyesi oldukları” iddia edilen; Sevda K., Aygün K., Ferdi T. ve Kemal D. adlı
M Şubesinde görevli polislerce gözaltına alındıkları açıklandı.

23 Mayıs günü, “PKK yöneticisi Nuriye Kesbir’in Türkiye’ye iade edilmesi kararını protesto amacıyla”,
Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen gösteriyi zor kullanarak dağıtan polisler; Enver Tekin, Ulaş Gültiken,

Yıldırım, Seyit Battal Yayasüt, Şeref Başaran, Resul Pare,
Fevzi Abuk, Mehmet Zana Kibar, Ergin Koç, Ethem Öte, Nurset İzci, Abdulkadir Akdağ ve soyadları

rindeki bombalı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6

İstanbul’da yapılacak NATO zirvesine karşı kurulan NATO ve Bush Karşıtı Birlik tarafından çıkartılan afişleri
ergisi okurları Deniz Gülünay, Eylem Mumcu ve

üyesi olduğu iddia edilen
Gel üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındı.

yosu çalışanlarından sekiz
çe, Mehmet Demir, kuaför İbrahim Uzun, güvenlik

görevlisi Hüseyin Yılmaz, mühendis Mustafa Yıldız, teknisyen İhsan Bulut, İsmail Hakkı Uzun ve aşçı İlhan
Şencan bir süre Harbiye Karakolu’nda sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. TRT Genel Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada ise zirveyi izleyecek gazetecilerin akreditasyonunun, TRT Harbiye Radyoevi binasında
gerçekleştirileceği anımsatıldı ve uygulamanın “normal” olduğu savunuldu. Açıklamada, “İsim benzerliği ve

t olayın, akreditasyonla ilgili çalışmalar sırasında ortaya çıkmış
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29 Mayıs günü, NATO zirvesini protesto amacıyla, Taksim meydanında gösteri düzenleyen bir grubu zor
kullanarak dağıtan polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy Acıbadem'deki McDonald's otoparkında 20 Mayıs günü bir aracın altına yerleştirilerek patlatılan parça
tesirli bombaya ilişkin, TKP/ML üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi, 30 Mayıs günü
alındı.

“Kongra-Gel'e üye olduğu” iddia edilen Mustafa Ocak, Okan İlbaycı, Atilla Özdoğan, Hüseyin Yaşar, Erdal
Özdoğan ve, TEM Şube ekipleri tarafından 30 Mayıs günü gözaltına alındı.

“57. Dünya Gazeteler Birliği Kongresi”
protesto gösterisi yapmak isteyen TAYAD üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

Hizbullah'a yönelik 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, 9 ve 10 Ekim 1997'de Tarsus'ta öğretmenlik yapan
Mustafa Özkan ve Oktay Bulut'un öldürülmesi olayının da aralarında bulunduğu 4 ayrı eyleme karıştıkları iddia
edilen Mehmet Kaya, Mustafa Yaşar
ettikleri öne sürülen Cengiz Karaefe

Afganistan’daki El-Kaide kamplarında askeri
İstanbul’da, 15 ve 20 Kasım’daki bombalama olaylarının soruşturması kapsamında 8 Haziran günü gözaltına
alındı. (Hürriyet-09.06.2004)

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talimatı ile T
“Özgür Halk”, “Genç Bakış”, “Gençlik Gelecektir” dergilerine ve “Yeniden Özlem Yayıncılık”,
Dönüşüm, Halkevleri Okmeydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür
Merkezi’ne ve Ovacıklılar Dayanışma Derneği'ne baskın düzenledi.
Kasan, Müjde Arslan, Mehmet Ali Çelebi, Evin Katulman, Emine Çelebi, Dav
Özbarış, Uğur Balık, Timur Ubeydullah, Beyhan Sekman, Berivan Tapan, Meryem Yılmaz, Mazlum Özdemir,
Aysel Bakırçay, Cevdet Deniz ve Medine Yiğit ),
Mihyaz, Reşat Nuri Ayaz, Selahattin Aslan, Barış Güllü ile dergi
ve Engin Kotay gözaltına alındı. Diğer yerlere
Gözaltına alınan 33 kişiden 19'u 9 Haziran günü ser
Yılmaz, Kenan Kırıkkaya, Mehmet Ali Çelebi, Barış Güllü, Beyhan Sekman için ise savcılıktan ek gözaltı süresi
talep edildi. Serbest bırakılanlardan Baki Gül, Davut Özalp ve Mazlum Özdemir, serbest bırakı
Fatih Askerlik Şubesi'ne götürüldü. DİHA
Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman, 12 Haziran günü savcılıkça serbest bırakılırken, Kenan Kır
sorunu bulunduğu gerekçesiyle askerlik şubesine götürüldü.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek için 10 Haziran günü
girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis, 5
kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan dernek üyelerinin isimleri şöyle: Ayşe Koyman, Mehmet Ali Çubuk,
Mustafa Baran, Tuna Altan ve Gökhan Sofaoğlu.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (İHH)'na operasyon
düzenleyerek 8 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da “dini motifli” örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerin 10
Haziran günü sevk edildiği DGM önünde bekleyen 15 kişi

Alibeyköy NATO ve Bush Karş
gerçekleştirmek istediği meşaleli yürüyüşe polis müdahale etti. İHD İstanbul Şubesi'nde grup adına açıklamada
bulunan Fatma Özbey, yapılan müdahale sonucunda kendisinin de içinde bulunduğu 18
alındığını belirtti.

16 Haziran günü Beyoğlu'nda, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
NATO Zirvesi'ni protesto eden 30 kişilik gruba müdahale eden polis, grubu döverek gözaltına aldı.
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29 Mayıs günü, NATO zirvesini protesto amacıyla, Taksim meydanında gösteri düzenleyen bir grubu zor
kullanarak dağıtan polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, polis tarafından dövüldüğü belirtildi.

Kadıköy Acıbadem'deki McDonald's otoparkında 20 Mayıs günü bir aracın altına yerleştirilerek patlatılan parça
TKP/ML üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi, 30 Mayıs günü polis tarafından gözaltına

'e üye olduğu” iddia edilen Mustafa Ocak, Okan İlbaycı, Atilla Özdoğan, Hüseyin Yaşar, Erdal
ekipleri tarafından 30 Mayıs günü gözaltına alındı.

“57. Dünya Gazeteler Birliği Kongresi”nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 31 Mayıs günü
protesto gösterisi yapmak isteyen TAYAD üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

Hizbullah'a yönelik 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, 9 ve 10 Ekim 1997'de Tarsus'ta öğretmenlik yapan
Özkan ve Oktay Bulut'un öldürülmesi olayının da aralarında bulunduğu 4 ayrı eyleme karıştıkları iddia

Yaşar, İsmail Şah Balta ve Cebrail Tanrıkulu, ile bu kişilere yardım ve yataklık
Cengiz Karaefe ve Osman Akkar gözaltına alındı.

Kaide kamplarında askeri-siyasi eğitim alan, ‘Vahabi’ ve ‘Selefi’ görüşe mensup 18 kişi,
İstanbul’da, 15 ve 20 Kasım’daki bombalama olaylarının soruşturması kapsamında 8 Haziran günü gözaltına

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talimatı ile TEM Şubesi ekipleri, 8 Haziran günü DIHA
“Gençlik Gelecektir” dergilerine ve “Yeniden Özlem Yayıncılık”,

eydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür
Merkezi’ne ve Ovacıklılar Dayanışma Derneği'ne baskın düzenledi. DİHA’ya yapılan baskında 18 kişi (Özlem
Kasan, Müjde Arslan, Mehmet Ali Çelebi, Evin Katulman, Emine Çelebi, Davut Özalp, Kenan Karkaya, Hatice
Özbarış, Uğur Balık, Timur Ubeydullah, Beyhan Sekman, Berivan Tapan, Meryem Yılmaz, Mazlum Özdemir,
Aysel Bakırçay, Cevdet Deniz ve Medine Yiğit ), Özgür Halk dergisine, yapılan baskında dergi çalışanları Esra

Nuri Ayaz, Selahattin Aslan, Barış Güllü ile dergi bürosunda misafir olarak bulunan Özgür Kotay
. Diğer yerlere düzenlenen operasyonlarda ise toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişiden 19'u 9 Haziran günü serbest bırakılırken, Uğur Balık, Evin Katurman, Meryem
Yılmaz, Kenan Kırıkkaya, Mehmet Ali Çelebi, Barış Güllü, Beyhan Sekman için ise savcılıktan ek gözaltı süresi
talep edildi. Serbest bırakılanlardan Baki Gül, Davut Özalp ve Mazlum Özdemir, serbest bırakı
Fatih Askerlik Şubesi'ne götürüldü. DİHA haber müdürü Mehmet Ali Çelebi, editör Evin Katurman, muhabirler
Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman, 12 Haziran günü savcılıkça serbest bırakılırken, Kenan Kır

askerlik şubesine götürüldü.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek için 10 Haziran günü, kendilerini Girne Amerikan Üniversitesi binasının
girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis, 5

ına aldı. Gözaltına alınan dernek üyelerinin isimleri şöyle: Ayşe Koyman, Mehmet Ali Çubuk,
Mustafa Baran, Tuna Altan ve Gökhan Sofaoğlu.

M Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (İHH)'na operasyon
kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da “dini motifli” örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerin 10
aziran günü sevk edildiği DGM önünde bekleyen 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alibeyköy NATO ve Bush Karşıtı Birlik üyesi grubun 12 Haziran günü Cengiz Topel Caddesi'nde
gerçekleştirmek istediği meşaleli yürüyüşe polis müdahale etti. İHD İstanbul Şubesi'nde grup adına açıklamada
bulunan Fatma Özbey, yapılan müdahale sonucunda kendisinin de içinde bulunduğu 18

, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
NATO Zirvesi'ni protesto eden 30 kişilik gruba müdahale eden polis, grubu döverek gözaltına aldı.
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29 Mayıs günü, NATO zirvesini protesto amacıyla, Taksim meydanında gösteri düzenleyen bir grubu zor
Gözaltına alınanların, polis tarafından dövüldüğü belirtildi.

Kadıköy Acıbadem'deki McDonald's otoparkında 20 Mayıs günü bir aracın altına yerleştirilerek patlatılan parça
polis tarafından gözaltına

'e üye olduğu” iddia edilen Mustafa Ocak, Okan İlbaycı, Atilla Özdoğan, Hüseyin Yaşar, Erdal

nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 31 Mayıs günü

Hizbullah'a yönelik 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, 9 ve 10 Ekim 1997'de Tarsus'ta öğretmenlik yapan
Özkan ve Oktay Bulut'un öldürülmesi olayının da aralarında bulunduğu 4 ayrı eyleme karıştıkları iddia

, ile bu kişilere yardım ve yataklık

siyasi eğitim alan, ‘Vahabi’ ve ‘Selefi’ görüşe mensup 18 kişi,
İstanbul’da, 15 ve 20 Kasım’daki bombalama olaylarının soruşturması kapsamında 8 Haziran günü gözaltına

DIHA merkez bürosuna,
“Gençlik Gelecektir” dergilerine ve “Yeniden Özlem Yayıncılık”, Sosyal Ekolojik

eydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür
DİHA’ya yapılan baskında 18 kişi (Özlem

ut Özalp, Kenan Karkaya, Hatice
Özbarış, Uğur Balık, Timur Ubeydullah, Beyhan Sekman, Berivan Tapan, Meryem Yılmaz, Mazlum Özdemir,

yapılan baskında dergi çalışanları Esra
misafir olarak bulunan Özgür Kotay

düzenlenen operasyonlarda ise toplam 9 kişi gözaltına alındı.
best bırakılırken, Uğur Balık, Evin Katurman, Meryem

Yılmaz, Kenan Kırıkkaya, Mehmet Ali Çelebi, Barış Güllü, Beyhan Sekman için ise savcılıktan ek gözaltı süresi
talep edildi. Serbest bırakılanlardan Baki Gül, Davut Özalp ve Mazlum Özdemir, serbest bırakıldıktan sonra

ditör Evin Katurman, muhabirler
Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman, 12 Haziran günü savcılıkça serbest bırakılırken, Kenan Kırıkkaya, askerlik

kendilerini Girne Amerikan Üniversitesi binasının
girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis, 5

ına aldı. Gözaltına alınan dernek üyelerinin isimleri şöyle: Ayşe Koyman, Mehmet Ali Çubuk,

M Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (İHH)'na operasyon

İstanbul’da “dini motifli” örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerin 10
polis tarafından gözaltına alındı.

ıtı Birlik üyesi grubun 12 Haziran günü Cengiz Topel Caddesi'nde
gerçekleştirmek istediği meşaleli yürüyüşe polis müdahale etti. İHD İstanbul Şubesi'nde grup adına açıklamada
bulunan Fatma Özbey, yapılan müdahale sonucunda kendisinin de içinde bulunduğu 18 kişinin gözaltına

, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
NATO Zirvesi'ni protesto eden 30 kişilik gruba müdahale eden polis, grubu döverek gözaltına aldı.
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İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, El Kaide örgütü ile irtibatlı olan Kuzey Irak
merkezli Ensar El İslam (İslamın Destekçileri) adlı örgütüne yönelik 16 Haziran günü ortaklaşa
gerçekleştirdikleri operasyonda, 3 kişi gözaltına alınd

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kartal, Pendik ve Kadıköy'de 17 Haziran günü yaptığı
operasyonda, El-Kaide'nin ilk Türk üyesi olduğu iddia edilen Mevlüt Kar'ın dayısı D.A. ile birlikte iş ortağı
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mezunu Mithat Şe
Mühendisliği mezunu Sedat Şen ve İ.N.A’yı gözaltına aldı.

İstanbul TEM Şubesi ekipleri, 18 Haziran günü çeşitli semtlerdeki evleri basarak, Hıdır Yeşil, Şirin Öter, Gonca
İtmeç, Cihan Kırmızıgül, Derya Alçin, Ta
Kekik ve Hakan isimli ESP’lileri gözaltına aldı

Canan Özel adlı kişi, 19 Haziran günü Kartal'da, NATO Zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle yapılan
operasyonlar sonrasında gözaltına alındı.

21 Haziran günü Karaköy'de seyyar satıcılara müdahale eden polis, NATO Zirvesi'ni gerekçe göstererek 2
seyyar satıcıyı gözaltına aldı.

DEHAP İstanbul İl Örgütü Gençlik Kolları Üye
Baştuğ, 24 Haziran günü DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında sivil polislerce gözaltına alındı.

25 Haziran günü Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan
Mücadele Birliği dergisi okuru 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/Kongra
Mehmet Perk ile bu kişiye yardım-
belirtti. Gözaltına alınan 4 kişi Savcılık

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 27 Haziran günü Zeytinburnu'nda 3 ayrı eve düzenledikleri
operasyon sonucu Çeçen ve Özbek asıllı 18 kişiyi gözaltına aldı.
mahkemeye sevk edilen zanlılar, ''Türkiye'de suç işlemedikleri gerekçesiyle''
bırakıldılar.

28 Haziran günü Taksim meydanında NATO Zirvesi'ni protesto için ayrı ayrı gösteri yapmaya çalışan ÖDP ve
Mücadele Birliği dergisi okurlarına müdahale eden polis, toplam 15 kişiyi gözaltına aldı.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek için 28 Haziran günü Boğaz
nükleer füzelerine hayır)" yazılı dev pankart asan Greenpeace üyesi 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

NATO Zirvesini protesto için 29 Haziran günü Galatasaray'da 2 bin kişinin katıldığı iki ayrı gösteriy
göz yaşartıcı sprey ve copla müdahale eden polis

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz(1980); 29 Haziran günü İstanbul
Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına
gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına müdahale eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Gö
yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, Mutlu Haydar, Erdoğan Deniz, Ayhan Baran, Zeki Kılıç, Refik
Karayel, Hacı Bıçak, Enver Sönmez, Murat Baran’ı ifadesini almadan mahkemeye sevk etti. Mahkeme
tarafından sorgulanan 8 kişi serbest bırakıldı. (05.07.2004

Anadolunun Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Selda Yeşiltepe, Ozan Aydın, Nazan Aydın, Önder Genç ve
ve Gazi-75. Yıl Mahallesi Muhtarı Sedat Çetintaş, 5 Temmuz günü gözaltı
Aydın ve Önder Genç 7 Temmuz günü serbest bırakıldı.
Avrupa’da yapılan operasyonlarda Ekmek ve Adalet dergisinde bulunan disketlerde adının geçtiği iddiasıyla
gözaltına alındığı belirtildi. Yeşiltepe, Aydın ve Çetinkaya ise, 9 Temmuz günü Savcı tarafından ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı. (09.07.2004
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ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, El Kaide örgütü ile irtibatlı olan Kuzey Irak
merkezli Ensar El İslam (İslamın Destekçileri) adlı örgütüne yönelik 16 Haziran günü ortaklaşa
gerçekleştirdikleri operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

M ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kartal, Pendik ve Kadıköy'de 17 Haziran günü yaptığı
Kaide'nin ilk Türk üyesi olduğu iddia edilen Mevlüt Kar'ın dayısı D.A. ile birlikte iş ortağı

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mezunu Mithat Şen, kardeşi Marmara Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği mezunu Sedat Şen ve İ.N.A’yı gözaltına aldı.

M Şubesi ekipleri, 18 Haziran günü çeşitli semtlerdeki evleri basarak, Hıdır Yeşil, Şirin Öter, Gonca
İtmeç, Cihan Kırmızıgül, Derya Alçin, Tarık Tepeli, Düzgün Aslan, Mesut Gerçek, Haydar Penez, Gökhan
Kekik ve Hakan isimli ESP’lileri gözaltına aldı.

Canan Özel adlı kişi, 19 Haziran günü Kartal'da, NATO Zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle yapılan
r sonrasında gözaltına alındı.

1 Haziran günü Karaköy'de seyyar satıcılara müdahale eden polis, NATO Zirvesi'ni gerekçe göstererek 2

DEHAP İstanbul İl Örgütü Gençlik Kolları Üyeleri Nuran Uğurlu, Latife Baran Kadıköy İlçe
aziran günü DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında sivil polislerce gözaltına alındı.

25 Haziran günü Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan
kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/Kongra-Gel adına eylem yapma hazırlığında olduğunu iddia ettiği
-yataklık ettiği öne sürülen 4 kişinin 26 Haziran günü gözaltına alındığını

belirtti. Gözaltına alınan 4 kişi Savcılık tarafından serbest bırakıldı. (Radikal-27.06.2004)

M ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 27 Haziran günü Zeytinburnu'nda 3 ayrı eve düzenledikleri
operasyon sonucu Çeçen ve Özbek asıllı 18 kişiyi gözaltına aldı. El-Kaide üyesi oldukları gere

''Türkiye'de suç işlemedikleri gerekçesiyle'' tutuksuz yargılanmak üzere serbest

eydanında NATO Zirvesi'ni protesto için ayrı ayrı gösteri yapmaya çalışan ÖDP ve
okurlarına müdahale eden polis, toplam 15 kişiyi gözaltına aldı.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek için 28 Haziran günü Boğaz köprüsü'ne ''Nukes out of NATO' (NATO'nun
nükleer füzelerine hayır)" yazılı dev pankart asan Greenpeace üyesi 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

protesto için 29 Haziran günü Galatasaray'da 2 bin kişinin katıldığı iki ayrı gösteriy
göz yaşartıcı sprey ve copla müdahale eden polis, 22 kişiyi gözaltına aldı.

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz(1980); 29 Haziran günü İstanbul
Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı sırada, polisler tarafından dövülerek
gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına müdahale eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltında alınanlardan 3 kişi Savcılık tarafından 18
yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, Mutlu Haydar, Erdoğan Deniz, Ayhan Baran, Zeki Kılıç, Refik
Karayel, Hacı Bıçak, Enver Sönmez, Murat Baran’ı ifadesini almadan mahkemeye sevk etti. Mahkeme
tarafından sorgulanan 8 kişi serbest bırakıldı. (05.07.2004-DİHA) (İHD İstanbul)

Anadolunun Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Selda Yeşiltepe, Ozan Aydın, Nazan Aydın, Önder Genç ve
75. Yıl Mahallesi Muhtarı Sedat Çetintaş, 5 Temmuz günü gözaltına alındı. İfadeleri alınan Nazan

Aydın ve Önder Genç 7 Temmuz günü serbest bırakıldı. Selda Yeşiltepe’nin 1 Nisan tarihinde Türkiye ve
Avrupa’da yapılan operasyonlarda Ekmek ve Adalet dergisinde bulunan disketlerde adının geçtiği iddiasıyla

Yeşiltepe, Aydın ve Çetinkaya ise, 9 Temmuz günü Savcı tarafından ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı. (09.07.2004-DİHA) (07.07.2004-DİHA) (Hürriyet-08.07.2004) (İHD İstanbul)
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ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, El Kaide örgütü ile irtibatlı olan Kuzey Irak
merkezli Ensar El İslam (İslamın Destekçileri) adlı örgütüne yönelik 16 Haziran günü ortaklaşa

M ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kartal, Pendik ve Kadıköy'de 17 Haziran günü yaptığı
Kaide'nin ilk Türk üyesi olduğu iddia edilen Mevlüt Kar'ın dayısı D.A. ile birlikte iş ortağı

n, kardeşi Marmara Üniversitesi Bilgisayar

M Şubesi ekipleri, 18 Haziran günü çeşitli semtlerdeki evleri basarak, Hıdır Yeşil, Şirin Öter, Gonca
rık Tepeli, Düzgün Aslan, Mesut Gerçek, Haydar Penez, Gökhan

Canan Özel adlı kişi, 19 Haziran günü Kartal'da, NATO Zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle yapılan

1 Haziran günü Karaköy'de seyyar satıcılara müdahale eden polis, NATO Zirvesi'ni gerekçe göstererek 2

Kadıköy İlçe yöneticisi Yavuz
aziran günü DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında sivil polislerce gözaltına alındı.

25 Haziran günü Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan

Gel adına eylem yapma hazırlığında olduğunu iddia ettiği
yataklık ettiği öne sürülen 4 kişinin 26 Haziran günü gözaltına alındığını

M ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 27 Haziran günü Zeytinburnu'nda 3 ayrı eve düzenledikleri
Kaide üyesi oldukları gerekçesiyle aynı gün

tutuksuz yargılanmak üzere serbest

eydanında NATO Zirvesi'ni protesto için ayrı ayrı gösteri yapmaya çalışan ÖDP ve

öprüsü'ne ''Nukes out of NATO' (NATO'nun
nükleer füzelerine hayır)" yazılı dev pankart asan Greenpeace üyesi 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

protesto için 29 Haziran günü Galatasaray'da 2 bin kişinin katıldığı iki ayrı gösteriye biber gazı,

3 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Evren Barış Yavuz(1980); 29 Haziran günü İstanbul
katıldığı sırada, polisler tarafından dövülerek

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
zaltında alınanlardan 3 kişi Savcılık tarafından 18

yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, Mutlu Haydar, Erdoğan Deniz, Ayhan Baran, Zeki Kılıç, Refik
Karayel, Hacı Bıçak, Enver Sönmez, Murat Baran’ı ifadesini almadan mahkemeye sevk etti. Mahkeme

Anadolunun Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Selda Yeşiltepe, Ozan Aydın, Nazan Aydın, Önder Genç ve
na alındı. İfadeleri alınan Nazan

Selda Yeşiltepe’nin 1 Nisan tarihinde Türkiye ve
Avrupa’da yapılan operasyonlarda Ekmek ve Adalet dergisinde bulunan disketlerde adının geçtiği iddiasıyla

Yeşiltepe, Aydın ve Çetinkaya ise, 9 Temmuz günü Savcı tarafından ifadeleri
08.07.2004) (İHD İstanbul)
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7 Temmuz günü Pendik Sahilyolu’nda çekim yapan “Hoşgeldin Yeni Hayat” filminin ekibi, polisin sorumluluk
bölgesinde askerler tarafından gözaltına alındı. Askeri Tersane Nizamiyesi’ne götürülen ve aralarında filmin
başrol oyuncularından Ferhat Gündoğdu, yap
Ekşioğlu ve teknik ekibin bulunduğu 22 kişilik set ekibi üç saat sonra polise teslim edildi.
(İHD İstanbul)

Eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993 yılında öldürülmesi olayın
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçen Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer , 9 Temmuz
günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Türkiye Komünist Emek Partisi-Lenin
ölüm orucu eylemcisi Remzi Aydın'a destek amacıyla 15 Temmuz günü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen Güler
Yılmaz adlı kişi, duruşma çıkışı arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (15.07.

Osman Tombak, Metin Tilki, Mehmet Ali Doğar ve Hanifi Can, 14 Temmuz günü İstanbul Bağcılar
Meydanı'nda “KONGRA-GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla gözaltına alındılar.
Sanıklardan Osman Tombak ile Metin Tilki, 18 Temmu
(Cumhuriyet-19.07.2004)

Yeni Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla 16 Temmuz günü Bayrampaşa Cezaevi önünde yolu
trafiğe kapatan İstanbul Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 7 kişi polis tarafından göz
DİHA) (Cumhuriyet-17.07.2004) (İHD İstanbul)

16 Temmuz günü Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport almak için giden Özgür Yurttaş Girişimi üyesi Gönül
Özel gözaltına alındı. 18 Temmuz günü “Yasadışı örgüte yardım yataklık” suçundan
Özel, tutuksuz yargılanmak üzere hakimlikten serbest bırakıldı. (18.07.2004

Özgür Yurttaş Hareketi adına Abdullah Öcalan'a yönelik “tecrit”e son verilmesi taleplerini içeren dilekçeleri 20
Temmuz günü yetkililere teslim etmek
Zana Kibar ve Etem Öten, Savcılığın emriyle gözaltına alındı. Sanıklar, emniyette yapılan 4 günlük sorgularının
24 Temmuz günü çıkarıldıkları Savcılık tarafından serbest bırakıldılar. (24.07

9 Temmuz 2004'te Beyoğlu'nda bir polis otosuna molotof kokteyli atılarak 2 polisin yaralanması olayına
karıştıkları öne sürülen 3 kişi 28 Temmuz günü TMŞ ekiplerince gözaltına alındı. (Yeni Şafak

29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz (1983), 22 Temmuz günü polis
tarafından gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

30 Temmuz günü, DHKP/C örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklu yargılanan TAYAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tekin Tangün'ün duruşmasını izlemek amacıyla Avrupa'dan gelen heyete tercümanlık yapmak için duruşma
salonuna girmek isteyen Başak Yanardağ mahkeme kapısında gözaltına alındı. (30.07.2004

Terörle mücadele şubesinden 9 Ağustos günü yapılan açıklamada, Pülü
Akyüz’ün konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu
kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. (Evrensel

İstanbul’da 10 Ağustos günü, Basketbol Milli Takımının ABD Milli Takımı ile yaptığı mas sırasında “ABD
Ortadoğu’dan defol” pankartı açan ÖDP’li 5 kişi gözaltına alındı. (Birgün

İstanbul’da Devrimci Tutukluları Komiteleri adına bir grup, 15 Ağustos günü
Polisin müdahalesi üzerine köprünün halatlarına çıkan eylemciler burada basına açıklaması yaptı. Polis,
açıklamanın ardından 14 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel

18 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979) ve Fırat Çağla, 18 Haziran günü
evlerinin polis tarafından basıldığını ve gözaltına alınarak TMŞ’ye götürüldüğünü belirttiler.
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7 Temmuz günü Pendik Sahilyolu’nda çekim yapan “Hoşgeldin Yeni Hayat” filminin ekibi, polisin sorumluluk
bölgesinde askerler tarafından gözaltına alındı. Askeri Tersane Nizamiyesi’ne götürülen ve aralarında filmin
başrol oyuncularından Ferhat Gündoğdu, yapımcı İsmet Gündoğdu, yönetmen Ümit Elçi, oyuncu Serdar
Ekşioğlu ve teknik ekibin bulunduğu 22 kişilik set ekibi üç saat sonra polise teslim edildi.

Eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993 yılında öldürülmesi olayına karışmak suçundan aranan, Batman
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçen Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer , 9 Temmuz
günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. (Cumhuriyet-10.07.2004)

Leninist (TKEP-Leninist) örgüte üye olmaktan 6 yıldır tutuklu olarak yargılanan
ölüm orucu eylemcisi Remzi Aydın'a destek amacıyla 15 Temmuz günü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen Güler
Yılmaz adlı kişi, duruşma çıkışı arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (15.07.2004-DİHA)

Osman Tombak, Metin Tilki, Mehmet Ali Doğar ve Hanifi Can, 14 Temmuz günü İstanbul Bağcılar
GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla gözaltına alındılar.

Sanıklardan Osman Tombak ile Metin Tilki, 18 Temmuz günü serbest bırakıldı. (18.07.2004

Yeni Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla 16 Temmuz günü Bayrampaşa Cezaevi önünde yolu
trafiğe kapatan İstanbul Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. (16.07.2004

17.07.2004) (İHD İstanbul)

16 Temmuz günü Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport almak için giden Özgür Yurttaş Girişimi üyesi Gönül
Özel gözaltına alındı. 18 Temmuz günü “Yasadışı örgüte yardım yataklık” suçundan mahkemeye sevk edilan
Özel, tutuksuz yargılanmak üzere hakimlikten serbest bırakıldı. (18.07.2004-DİHA)

Özgür Yurttaş Hareketi adına Abdullah Öcalan'a yönelik “tecrit”e son verilmesi taleplerini içeren dilekçeleri 20
Temmuz günü yetkililere teslim etmek üzere Bağcılar Kaymakamlığı'na gelen Resul Tamur, Delal Aslan, M.
Zana Kibar ve Etem Öten, Savcılığın emriyle gözaltına alındı. Sanıklar, emniyette yapılan 4 günlük sorgularının
24 Temmuz günü çıkarıldıkları Savcılık tarafından serbest bırakıldılar. (24.07.2004-DİHA) (20.07.2004

9 Temmuz 2004'te Beyoğlu'nda bir polis otosuna molotof kokteyli atılarak 2 polisin yaralanması olayına
karıştıkları öne sürülen 3 kişi 28 Temmuz günü TMŞ ekiplerince gözaltına alındı. (Yeni Şafak

İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz (1983), 22 Temmuz günü polis
tarafından gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

30 Temmuz günü, DHKP/C örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklu yargılanan TAYAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tangün'ün duruşmasını izlemek amacıyla Avrupa'dan gelen heyete tercümanlık yapmak için duruşma

salonuna girmek isteyen Başak Yanardağ mahkeme kapısında gözaltına alındı. (30.07.2004

Terörle mücadele şubesinden 9 Ağustos günü yapılan açıklamada, Pülümür karayolunda Tunceli Valisi Ali Cafer
Akyüz’ün konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu
kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. (Evrensel-10.08.04)

a 10 Ağustos günü, Basketbol Milli Takımının ABD Milli Takımı ile yaptığı mas sırasında “ABD
Ortadoğu’dan defol” pankartı açan ÖDP’li 5 kişi gözaltına alındı. (Birgün-11.08.2004)

İstanbul’da Devrimci Tutukluları Komiteleri adına bir grup, 15 Ağustos günü Boğaziçi köprüsünde eylem yaptı.
Polisin müdahalesi üzerine köprünün halatlarına çıkan eylemciler burada basına açıklaması yaptı. Polis,
açıklamanın ardından 14 kişiyi gözaltına aldı. (Evrensel-16.08.04) (Radikal-15.08.04) (Cumhuriyet

tos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979) ve Fırat Çağla, 18 Haziran günü
evlerinin polis tarafından basıldığını ve gözaltına alınarak TMŞ’ye götürüldüğünü belirttiler.
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7 Temmuz günü Pendik Sahilyolu’nda çekim yapan “Hoşgeldin Yeni Hayat” filminin ekibi, polisin sorumluluk
bölgesinde askerler tarafından gözaltına alındı. Askeri Tersane Nizamiyesi’ne götürülen ve aralarında filmin

ımcı İsmet Gündoğdu, yönetmen Ümit Elçi, oyuncu Serdar
Ekşioğlu ve teknik ekibin bulunduğu 22 kişilik set ekibi üç saat sonra polise teslim edildi. (Evrensel-10.07.2004)

a karışmak suçundan aranan, Batman
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçen Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer , 9 Temmuz

Leninist) örgüte üye olmaktan 6 yıldır tutuklu olarak yargılanan
ölüm orucu eylemcisi Remzi Aydın'a destek amacıyla 15 Temmuz günü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen Güler

DİHA)

Osman Tombak, Metin Tilki, Mehmet Ali Doğar ve Hanifi Can, 14 Temmuz günü İstanbul Bağcılar
GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla gözaltına alındılar.

z günü serbest bırakıldı. (18.07.2004-DİHA)

Yeni Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla 16 Temmuz günü Bayrampaşa Cezaevi önünde yolu
altına alındı. (16.07.2004-

16 Temmuz günü Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport almak için giden Özgür Yurttaş Girişimi üyesi Gönül
mahkemeye sevk edilan

Özgür Yurttaş Hareketi adına Abdullah Öcalan'a yönelik “tecrit”e son verilmesi taleplerini içeren dilekçeleri 20
üzere Bağcılar Kaymakamlığı'na gelen Resul Tamur, Delal Aslan, M.

Zana Kibar ve Etem Öten, Savcılığın emriyle gözaltına alındı. Sanıklar, emniyette yapılan 4 günlük sorgularının
DİHA) (20.07.2004-DİHA)

9 Temmuz 2004'te Beyoğlu'nda bir polis otosuna molotof kokteyli atılarak 2 polisin yaralanması olayına
karıştıkları öne sürülen 3 kişi 28 Temmuz günü TMŞ ekiplerince gözaltına alındı. (Yeni Şafak-02.08.04)

İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mahmut Filiz (1983), 22 Temmuz günü polis

30 Temmuz günü, DHKP/C örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklu yargılanan TAYAD Yönetim Kurulu Başkanı
Tangün'ün duruşmasını izlemek amacıyla Avrupa'dan gelen heyete tercümanlık yapmak için duruşma

salonuna girmek isteyen Başak Yanardağ mahkeme kapısında gözaltına alındı. (30.07.2004-DİHA)

mür karayolunda Tunceli Valisi Ali Cafer
Akyüz’ün konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu

10.08.04)

a 10 Ağustos günü, Basketbol Milli Takımının ABD Milli Takımı ile yaptığı mas sırasında “ABD

Boğaziçi köprüsünde eylem yaptı.
Polisin müdahalesi üzerine köprünün halatlarına çıkan eylemciler burada basına açıklaması yaptı. Polis,

15.08.04) (Cumhuriyet-24.09.2004)

tos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yıldırım (1979) ve Fırat Çağla, 18 Haziran günü
evlerinin polis tarafından basıldığını ve gözaltına alınarak TMŞ’ye götürüldüğünü belirttiler.
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Su Yayınları’nın eski sahibi ve Birgün yazarı Melih Pekdemir 18 A
açılan bir dava ile ilgili olarak ifade vermesi gerektiği gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. (İHD İstanbul)
(Birgün-20. 08.2004)

İki yıl önce ölüm orucu eyleminde yaşamını yitiren Fatma Bilgin'in Kuzeytepe'deki me
ziyaret eden gruba Jandarma müdahale etti. Aralarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 kişi gözaltına
alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. (Evrensel

21 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Ziya Nihandi
gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

Grup Yorum elemanı Selma Kıl, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle 24 Ağustos günü
gözaltına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakılan Selma
gözaltına alındı. (Evrensel-26.08.04)

Mahsume Şedal, 1 Eylül günü “Kongra

İstanbul Kıraç'ta bulunan Castleblair Tekstil Fabrikası’nda çalışan ve b
Ayten Erdoğan, Dilek Yalçın ve Pınar Korla adlı işçiler, 2 Eylül günü işten atılmalarını protesto ettikleri sırada
jandarma tarafından gözaltına alındılar. (03.09.2004

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri ka
Barış Şöleni” afişlerini asan DEHAP Bahçelievler İlçe Başkanı Abdulrezzak Dağcı ve yedi kişi, 3 Eylül günü
gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (03.09.2004

5 Eylül günü Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir kahve ve bir eve düzenlenen baskın sonucu Ata Akyüz, Dursun Akyüz
ve Hayri Akyüz isimli kardeşler gözaltına alındı. (05.09.2004

Adli yılın açılışı nedeniyle 7 Eylül günü İstanbul Barosu tarafından düzenlenen sempozyumda Adalet Bakanı
Cemil Çiçek’in konuşması sırasında “Hapishanelerde 117 kişi öldü. Duydunuz mu?” yazılı pankart açıp slogan
atan “Gençlik Dernekleri Federasyonu” üyeleri Harika Yılmaz, Gökhan Türker, Ebru Belek ve Özgür Karakaya
gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet

10 Eylül günü düzenlenen iki ayrı operasyonda “örgüt üyesi olduğu” ileri sürülen Mehmet Kurt, Ata Akyüz
Nezir Yiğit, Hayrettin Şaşmaz ve Özcan Aksöz isimli kişiler gözaltına alındı. Yiğit ve Şaşmaz sevk edildikleri
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda serbest bırakıldı. (Zaman

İstanbul Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (Temel Haklar) Yönetim Kurulu üyesi Fatih Özgür Aydın ve üye
Nihat Bilir, 13 Eylül günü Unkapanı'nda gözaltına alındılar. (13.09.2004
s
Özgür Halk dergisinin merkezi 15 Eylül günü polisler tarafından basıldı. Baskında Barış Güllü, Reşat Ok, Siraç
Alp ve Vedat Mersin gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Evrensel

Doğa ve Sokak Hayvanları Yaşatma Derneği (DOSHAYAD)
günü, Hilton Oteli'nde devam eden av fuarını protesto için yanında getirdiği sprey boyayı
otelin camına sıkmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Yönet
Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanı Ayhan Talay ve Şener Eksin TMŞ ekiplerince 14 Eylül günü gözaltına
alındılar. “DHKP/C ile bağlantıları oldukları” gerekçesiyle 16 Eylül günü mahkemeye sevk edilen 3
bırakıldı. (16.09.2004-DIHA) (14.09.2004

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını”protesto etmek
için 20 eylül günü Levent-Beşiktaş yönünde yolu zincirle kesen grup üyelerinden 3’ü polis tarafından gözaltı
alındı. (Hürriyet-21.09.2004)

“DHKP-C'ye yönelik” 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet
22.09.2004)
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Su Yayınları’nın eski sahibi ve Birgün yazarı Melih Pekdemir 18 Ağustos günü, 18 Ağustos günü hakkında
açılan bir dava ile ilgili olarak ifade vermesi gerektiği gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İki yıl önce ölüm orucu eyleminde yaşamını yitiren Fatma Bilgin'in Kuzeytepe'deki mezarlığını
ziyaret eden gruba Jandarma müdahale etti. Aralarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 kişi gözaltına
alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. (Evrensel-20.08.2004)

21 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuran Ziya Nihandioğlu; 19 Haziran günü yasal izinli imza stadında
gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

Grup Yorum elemanı Selma Kıl, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle 24 Ağustos günü
gözaltına alındı. Savcılık tarafından serbest bırakılan Selma Kıl, Adliye çıkışında TMŞ ekiplerince tekrar

26.08.04)

Mahsume Şedal, 1 Eylül günü “Kongra-Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İstanbul Kıraç'ta bulunan Castleblair Tekstil Fabrikası’nda çalışan ve bir süre önce işten çıkarılan Engin Gül,
Ayten Erdoğan, Dilek Yalçın ve Pınar Korla adlı işçiler, 2 Eylül günü işten atılmalarını protesto ettikleri sırada
jandarma tarafından gözaltına alındılar. (03.09.2004-DIHA)

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu'da yapılacak olan “Halkların Kardeşleşmesi İçin
Barış Şöleni” afişlerini asan DEHAP Bahçelievler İlçe Başkanı Abdulrezzak Dağcı ve yedi kişi, 3 Eylül günü
gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (03.09.2004-DIHA)

aşı'nda bir kahve ve bir eve düzenlenen baskın sonucu Ata Akyüz, Dursun Akyüz
ve Hayri Akyüz isimli kardeşler gözaltına alındı. (05.09.2004-DIHA)

Adli yılın açılışı nedeniyle 7 Eylül günü İstanbul Barosu tarafından düzenlenen sempozyumda Adalet Bakanı
il Çiçek’in konuşması sırasında “Hapishanelerde 117 kişi öldü. Duydunuz mu?” yazılı pankart açıp slogan

atan “Gençlik Dernekleri Federasyonu” üyeleri Harika Yılmaz, Gökhan Türker, Ebru Belek ve Özgür Karakaya
gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet-07.09.2004) (Cumhuriyet-08.09.2004)

10 Eylül günü düzenlenen iki ayrı operasyonda “örgüt üyesi olduğu” ileri sürülen Mehmet Kurt, Ata Akyüz
Nezir Yiğit, Hayrettin Şaşmaz ve Özcan Aksöz isimli kişiler gözaltına alındı. Yiğit ve Şaşmaz sevk edildikleri

Cumhuriyet Savcılığı'nda serbest bırakıldı. (Zaman-11.09.2004)

İstanbul Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (Temel Haklar) Yönetim Kurulu üyesi Fatih Özgür Aydın ve üye
Nihat Bilir, 13 Eylül günü Unkapanı'nda gözaltına alındılar. (13.09.2004-DIHA) (Evrensel

Özgür Halk dergisinin merkezi 15 Eylül günü polisler tarafından basıldı. Baskında Barış Güllü, Reşat Ok, Siraç
Alp ve Vedat Mersin gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Evrensel-16.09.2004)

Doğa ve Sokak Hayvanları Yaşatma Derneği (DOSHAYAD) Başkanı Susen Erkuş, 12 Eylül
günü, Hilton Oteli'nde devam eden av fuarını protesto için yanında getirdiği sprey boyayı
otelin camına sıkmak isterken polis tarafından gözaltına alındı. (Sabah-13.09.2004)

İstanbul Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmiye Kaya ile Bahçelievler Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanı Ayhan Talay ve Şener Eksin TMŞ ekiplerince 14 Eylül günü gözaltına
alındılar. “DHKP/C ile bağlantıları oldukları” gerekçesiyle 16 Eylül günü mahkemeye sevk edilen 3

DIHA) (14.09.2004-DIHA)

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını”protesto etmek
Beşiktaş yönünde yolu zincirle kesen grup üyelerinden 3’ü polis tarafından gözaltı

C'ye yönelik” 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet
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ğustos günü, 18 Ağustos günü hakkında
açılan bir dava ile ilgili olarak ifade vermesi gerektiği gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

zarlığını 19 Ağustos günü
ziyaret eden gruba Jandarma müdahale etti. Aralarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 kişi gözaltına

oğlu; 19 Haziran günü yasal izinli imza stadında

Grup Yorum elemanı Selma Kıl, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle 24 Ağustos günü
Kıl, Adliye çıkışında TMŞ ekiplerince tekrar

Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

ir süre önce işten çıkarılan Engin Gül,
Ayten Erdoğan, Dilek Yalçın ve Pınar Korla adlı işçiler, 2 Eylül günü işten atılmalarını protesto ettikleri sırada

psamında Zeytinburnu'da yapılacak olan “Halkların Kardeşleşmesi İçin
Barış Şöleni” afişlerini asan DEHAP Bahçelievler İlçe Başkanı Abdulrezzak Dağcı ve yedi kişi, 3 Eylül günü

aşı'nda bir kahve ve bir eve düzenlenen baskın sonucu Ata Akyüz, Dursun Akyüz

Adli yılın açılışı nedeniyle 7 Eylül günü İstanbul Barosu tarafından düzenlenen sempozyumda Adalet Bakanı
il Çiçek’in konuşması sırasında “Hapishanelerde 117 kişi öldü. Duydunuz mu?” yazılı pankart açıp slogan

atan “Gençlik Dernekleri Federasyonu” üyeleri Harika Yılmaz, Gökhan Türker, Ebru Belek ve Özgür Karakaya

10 Eylül günü düzenlenen iki ayrı operasyonda “örgüt üyesi olduğu” ileri sürülen Mehmet Kurt, Ata Akyüz
Nezir Yiğit, Hayrettin Şaşmaz ve Özcan Aksöz isimli kişiler gözaltına alındı. Yiğit ve Şaşmaz sevk edildikleri

İstanbul Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (Temel Haklar) Yönetim Kurulu üyesi Fatih Özgür Aydın ve üye
sel-14.09.2004)

Özgür Halk dergisinin merkezi 15 Eylül günü polisler tarafından basıldı. Baskında Barış Güllü, Reşat Ok, Siraç

Başkanı Susen Erkuş, 12 Eylül
günü, Hilton Oteli'nde devam eden av fuarını protesto için yanında getirdiği sprey boyayı

13.09.2004)

im Kurulu Başkanı Nazmiye Kaya ile Bahçelievler Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanı Ayhan Talay ve Şener Eksin TMŞ ekiplerince 14 Eylül günü gözaltına
alındılar. “DHKP/C ile bağlantıları oldukları” gerekçesiyle 16 Eylül günü mahkemeye sevk edilen 3 kişi serbest

“Vernicke Korsakof hastası tutukluların yeniden cezaevine konulmasını”protesto etmek
Beşiktaş yönünde yolu zincirle kesen grup üyelerinden 3’ü polis tarafından gözaltına

C'ye yönelik” 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet-
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İstanbul Valiliği’ne “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması” istemiyle 22 Eylül günü dilekçe vermek iste
gruba polis müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi 23 Eylül günü serbest
bırakıldı. (İHD İstanbul) (Hürriyet-22.09.2004)

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddia edilen Kamil Aşkın polis t
günü gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Mustafa Sungun (1971), 21 Eylül günü
arabasını park ettiği yerde, Beyoğlu
polislerin herhangi bir izin belgesi göstermeden arabasını aradıklarını belirtti.

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur Esenyurt/ Yakuplu’da bulunan
Dayanışma gazetesinin 20 Eylül günü jandarma taraf
3 kişinin gözaltına alındığını belirttiler.

Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda “DHKP
kişinin serbest bırakılması için 23 Eylül
alındı. (İHD İstanbul)

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden
polis 5 memuru gözaltına aldı. (İHD İstanbul) (Sabah

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979), 25 Eylül günü
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip
etmek için Saraçhane Meydanı’na g
bırakıldığını belirtti.

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) 26 Eylül günü İstanbul’da düzenlediği bir etkinliği izleyen DİHA
muhabirleri Sedat Suna ve Ertuş Bozkurt gerekçe
sonra serbest bırakıldılar. (İHD İstanbul) (Evrensel

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya, 26 Eylül günü Beyoğlu Halepli
Bekir sokakta otururken, sivil bir polis minibüsü tarafından gözaltına alındığını belirtti.

“HPG üyesi oldukları” iddia edilen Ruşen Bayar, Hamdiye Akdağ, Erdal Özdoğan, Hüseyin Yaşar, İrfan Ataş,
Mehmet Berk, Deniz Tanç ve Hilal Sayit adlı kişiler 28 Eylül günü gözaltına alındılar
Şafak-29.09.2004)

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Sezai Karakuş ile ona yardım ettikleri sürülen E
Hezen (17), Avni Ağdemir, Şükrü Öztürk, Mevlüde Hezen, Gıyasettin Yiğit ile isimleri açıklanmayan iki kişi 28
Eylül günü gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İstanbul’da Güneyli’de bulunan Dalkıran Çorap fabrikasında çalışan ve 29 Eylül günü işten
üyesi 7 işçiden 5’i, 4 Ekim günü fabrika önünde yaptıkları eylem sırasında işverenin şikayeti ile gözaltına
alındılar. İşçilerin durumunu öğrenmek için karakola giden Tekstil
alındı. (İHD İstanbul) (Evrensel-05.10.04)

Esenler Karadolap Mahallesi Muhtarı Lütfü Sertkaya, 7 Ekim günü Eyüp Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesi’nde görevli polislerce gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Ali Benler, 10 Ekim günü İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındı.

“Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu” üyeleri Ruhan Mavruk ve Sinan Erdem, 10 Ekim günü İstanbul’da
gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

“HPG militanı oldukları” iddia edilen Hikmet A., Gönül A., ve Serpil T. adlı kişiler, 10 Ekim günü Esenler
Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındılar. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak
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İstanbul Valiliği’ne “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması” istemiyle 22 Eylül günü dilekçe vermek iste
gruba polis müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi 23 Eylül günü serbest

22.09.2004)

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddia edilen Kamil Aşkın polis t
günü gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Mustafa Sungun (1971), 21 Eylül günü
arabasını park ettiği yerde, Beyoğlu-Ekipler Amirliğinde çalışan gezici ekipteki 34 EP 54 pla
polislerin herhangi bir izin belgesi göstermeden arabasını aradıklarını belirtti.

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur Esenyurt/ Yakuplu’da bulunan
Dayanışma gazetesinin 20 Eylül günü jandarma tarafından basıldığını, kendisi ve büroda misafir olarak bulunan
3 kişinin gözaltına alındığını belirttiler.

Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda “DHKP-C üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 82
kişinin serbest bırakılması için 23 Eylül günü İstanbul Boğaziçi köprüsünde gösteri düzenleyen beş kişi gözaltına

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden
polis 5 memuru gözaltına aldı. (İHD İstanbul) (Sabah-26.09.2004)

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979), 25 Eylül günü
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip
etmek için Saraçhane Meydanı’na gittiğini, burada polis tarafından gözaltına alındığını ve iki gün sonra serbest

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) 26 Eylül günü İstanbul’da düzenlediği bir etkinliği izleyen DİHA
muhabirleri Sedat Suna ve Ertuş Bozkurt gerekçe gösterilmeden gözaltına alındılar. Muhabirler altı saat kadar
sonra serbest bırakıldılar. (İHD İstanbul) (Evrensel-26.09.2004)

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya, 26 Eylül günü Beyoğlu Halepli
vil bir polis minibüsü tarafından gözaltına alındığını belirtti.

“HPG üyesi oldukları” iddia edilen Ruşen Bayar, Hamdiye Akdağ, Erdal Özdoğan, Hüseyin Yaşar, İrfan Ataş,
Mehmet Berk, Deniz Tanç ve Hilal Sayit adlı kişiler 28 Eylül günü gözaltına alındılar

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Sezai Karakuş ile ona yardım ettikleri sürülen E
Hezen (17), Avni Ağdemir, Şükrü Öztürk, Mevlüde Hezen, Gıyasettin Yiğit ile isimleri açıklanmayan iki kişi 28

(İHD İstanbul)

İstanbul’da Güneyli’de bulunan Dalkıran Çorap fabrikasında çalışan ve 29 Eylül günü işten
üyesi 7 işçiden 5’i, 4 Ekim günü fabrika önünde yaptıkları eylem sırasında işverenin şikayeti ile gözaltına
alındılar. İşçilerin durumunu öğrenmek için karakola giden Tekstil-Sen Genel Başkanı Ayşe Yumli de gözaltına

05.10.04)

Esenler Karadolap Mahallesi Muhtarı Lütfü Sertkaya, 7 Ekim günü Eyüp Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesi’nde görevli polislerce gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Ali Benler, 10 Ekim günü İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

“Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu” üyeleri Ruhan Mavruk ve Sinan Erdem, 10 Ekim günü İstanbul’da

“HPG militanı oldukları” iddia edilen Hikmet A., Gönül A., ve Serpil T. adlı kişiler, 10 Ekim günü Esenler
Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındılar. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak-11.10.04)
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İstanbul Valiliği’ne “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması” istemiyle 22 Eylül günü dilekçe vermek isteyen bir
gruba polis müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi 23 Eylül günü serbest

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddia edilen Kamil Aşkın polis tarafından 23 Eylül

22 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Mustafa Sungun (1971), 21 Eylül günü
Ekipler Amirliğinde çalışan gezici ekipteki 34 EP 54 plakalı araçla gelen

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur Esenyurt/ Yakuplu’da bulunan
ından basıldığını, kendisi ve büroda misafir olarak bulunan

C üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 82
günü İstanbul Boğaziçi köprüsünde gösteri düzenleyen beş kişi gözaltına

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye müdahale eden

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan gazeteci Deniz Bakır (1979), 25 Eylül günü
KESK tarafından Saraçhanede yapılacak basın açıklamasını izlemek, fotoğraf çekmek ve gazeteci olarak takip

ittiğini, burada polis tarafından gözaltına alındığını ve iki gün sonra serbest

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) 26 Eylül günü İstanbul’da düzenlediği bir etkinliği izleyen DİHA
gösterilmeden gözaltına alındılar. Muhabirler altı saat kadar

28 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yasin Büyükkaya, 26 Eylül günü Beyoğlu Halepli

“HPG üyesi oldukları” iddia edilen Ruşen Bayar, Hamdiye Akdağ, Erdal Özdoğan, Hüseyin Yaşar, İrfan Ataş,
Mehmet Berk, Deniz Tanç ve Hilal Sayit adlı kişiler 28 Eylül günü gözaltına alındılar. (İHD İstanbul) (Yeni

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Sezai Karakuş ile ona yardım ettikleri sürülen Eyüp
Hezen (17), Avni Ağdemir, Şükrü Öztürk, Mevlüde Hezen, Gıyasettin Yiğit ile isimleri açıklanmayan iki kişi 28

İstanbul’da Güneyli’de bulunan Dalkıran Çorap fabrikasında çalışan ve 29 Eylül günü işten çıkarılan Tekstil-Sen
üyesi 7 işçiden 5’i, 4 Ekim günü fabrika önünde yaptıkları eylem sırasında işverenin şikayeti ile gözaltına

Sen Genel Başkanı Ayşe Yumli de gözaltına

Esenler Karadolap Mahallesi Muhtarı Lütfü Sertkaya, 7 Ekim günü Eyüp Emniyet Müdürlüğü Asayiş

“Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu” üyeleri Ruhan Mavruk ve Sinan Erdem, 10 Ekim günü İstanbul’da

“HPG militanı oldukları” iddia edilen Hikmet A., Gönül A., ve Serpil T. adlı kişiler, 10 Ekim günü Esenler ve
11.10.04)



259 II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Emeğin Partisi Gebze Darıca Belde Başkanı Hasan Atik, 13 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı. (İHD
İstanbul)

13 Ekim günü, Ceza İnfaz Yasası’nd
Büyükşehir Belediyesi önündeki telefon direğine zincirleyen Selçuk Birginal ve Vedat Arıcı polis tarafından
gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Almanya’nın Türkiye’ye iade ettiği “İs
Ekim günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

15 Ekim günü polis tarafından Kadıköy’de düzenlenen bir operasyonda “DHKP
Naciye Barbaros, Zeynel Abidin Şimşek ve Berat E. ve 2 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Milliyet
17.10.04)

Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt, 15 Ekim günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Karakurt’un Kuzey Irak’taki HPG militanlarıyla
ekinde “Kandil’de Kadın Bilinci Kürtçülüğü Aştı” başlığıyla yayınlanması üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
Karakurt, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İstanbul) (ANKA) (Hürriyet

Hürriyet gazetesi İstanbul muhabirlerinden Ardıç Aytalar, 15 Ekim günü bir trafik kazasını görüntülerken
gözaltına alındı. “Kendisinden izin alınmadan fotoğraf çekilmesine” sinirlenen Mesut Şeren adlı trafik polisi
tarafından tartaklanarak elleri kelepçele
Mesut Şeren hakkında idari soruşturma açıldı ve görevden alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, 15 Ekim günü Atatürk Havalimanı’nda gö
günü hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne götürülen Mehdi Zana,
işlemlerin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak

15 günü İHD İstanbul şubesine yap
eyleminde bir daha cezaevine girmeyecek şekilde sakat kaldığını, bu durumun adli tıp raporlarıyla
doğrulanmasına ve AİHM “bir daha cezaevine giremez” kararına rağmen 15 Ekim 2004 tarih
gözaltına alındığını ve TMŞ’nce arandığı iddiasıyla tutulduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet
meydanında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. O

Sultan Gök (1983) isimli kişi Bağcılar’da, Tekin Keskin adlı kişi ise Ümraniye’de 26 Ekim günü gözaltına
alındı. (İHD İstanbul)

Beyoğlu'nda 29 Ekim günü Hizb-ut Tahrir örgütüne ait Cumhuriyet aleyhtarı bildi
alındı. (Cumhuriyet-02.11.2004)

Trabzon’da bulunan McDonald’s lokantasına bomba bıraktığı öne sürülen Yasin Hayal, 30 Ekim günü
İstanbul’da gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Grup Vardiya adlı müzik grubunun tanıtım afişleri
Kızılgedik, 3 Kasım günü Göztepe’de polislerce gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu
iki öğrenci gözaltına alındı. Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavga sonrası ise Atilla Erdaloğlu, Nail Altınbaş ve
Servet Yılmaz adlı öğrenciler gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nd
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında Şeyma Kartane, Gülistan Basutçu, Ebubekir Berk,
Aysel Akgün, Elif Yaygın, Vedat Mansin, Eyüp Aydın ve Fesih Aydın’ın bulunduğu 10 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
polis müdahale etti. Müdahalede 33 kişi gözaltına alındı. (Hürriyet

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Emeğin Partisi Gebze Darıca Belde Başkanı Hasan Atik, 13 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı. (İHD

13 Ekim günü, Ceza İnfaz Yasası’nda yapılması planlanan değişiklikleri protesto amacıyla kendilerini İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önündeki telefon direğine zincirleyen Selçuk Birginal ve Vedat Arıcı polis tarafından

Almanya’nın Türkiye’ye iade ettiği “İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği” örgütünün lideri Metin Kaplan, 13
Ekim günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

15 Ekim günü polis tarafından Kadıköy’de düzenlenen bir operasyonda “DHKP-C üyesi oldukları” iddiasıyla
Barbaros, Zeynel Abidin Şimşek ve Berat E. ve 2 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Milliyet

Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt, 15 Ekim günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Karakurt’un Kuzey Irak’taki HPG militanlarıyla yaptığı söyleşinin 10 Ekim günü Hürriyet gazetesinin Pazar
ekinde “Kandil’de Kadın Bilinci Kürtçülüğü Aştı” başlığıyla yayınlanması üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
Karakurt, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İstanbul) (ANKA) (Hürriyet-15.10.04)

Hürriyet gazetesi İstanbul muhabirlerinden Ardıç Aytalar, 15 Ekim günü bir trafik kazasını görüntülerken
gözaltına alındı. “Kendisinden izin alınmadan fotoğraf çekilmesine” sinirlenen Mesut Şeren adlı trafik polisi
tarafından tartaklanarak elleri kelepçelenen Ardıç Aytalar, bir saat kadar sonra serbest bırakıldı. Polis memuru
Mesut Şeren hakkında idari soruşturma açıldı ve görevden alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, 15 Ekim günü Atatürk Havalimanı’nda gö
günü hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne götürülen Mehdi Zana,
işlemlerin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak-16.10.04)

15 günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda Hasan Yılmaz, kardeşi Alişan Yılmaz’ın (1971) ölüm orucu
eyleminde bir daha cezaevine girmeyecek şekilde sakat kaldığını, bu durumun adli tıp raporlarıyla
doğrulanmasına ve AİHM “bir daha cezaevine giremez” kararına rağmen 15 Ekim 2004 tarih
gözaltına alındığını ve TMŞ’nce arandığı iddiasıyla tutulduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet
meydanında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Olayda 24 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Sultan Gök (1983) isimli kişi Bağcılar’da, Tekin Keskin adlı kişi ise Ümraniye’de 26 Ekim günü gözaltına

ut Tahrir örgütüne ait Cumhuriyet aleyhtarı bildirileri dağıtan 7 kişi gözaltına

Trabzon’da bulunan McDonald’s lokantasına bomba bıraktığı öne sürülen Yasin Hayal, 30 Ekim günü
İstanbul’da gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Grup Vardiya adlı müzik grubunun tanıtım afişlerini duvarlara asan Genç Akyüz, Yeşim Sönmez ve Mutlu
Kızılgedik, 3 Kasım günü Göztepe’de polislerce gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu
zaltına alındı. Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavga sonrası ise Atilla Erdaloğlu, Nail Altınbaş ve

Servet Yılmaz adlı öğrenciler gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nd
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında Şeyma Kartane, Gülistan Basutçu, Ebubekir Berk,
Aysel Akgün, Elif Yaygın, Vedat Mansin, Eyüp Aydın ve Fesih Aydın’ın bulunduğu 10 öğrenci gözaltına alındı.

m günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
polis müdahale etti. Müdahalede 33 kişi gözaltına alındı. (Hürriyet-10.11.2004)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Emeğin Partisi Gebze Darıca Belde Başkanı Hasan Atik, 13 Ekim günü polis tarafından gözaltına alındı. (İHD

a yapılması planlanan değişiklikleri protesto amacıyla kendilerini İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önündeki telefon direğine zincirleyen Selçuk Birginal ve Vedat Arıcı polis tarafından

lami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği” örgütünün lideri Metin Kaplan, 13

C üyesi oldukları” iddiasıyla
Barbaros, Zeynel Abidin Şimşek ve Berat E. ve 2 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Milliyet-

Hürriyet gazetesi muhabiri Sebati Karakurt, 15 Ekim günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
yaptığı söyleşinin 10 Ekim günü Hürriyet gazetesinin Pazar

ekinde “Kandil’de Kadın Bilinci Kürtçülüğü Aştı” başlığıyla yayınlanması üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Hürriyet gazetesi İstanbul muhabirlerinden Ardıç Aytalar, 15 Ekim günü bir trafik kazasını görüntülerken
gözaltına alındı. “Kendisinden izin alınmadan fotoğraf çekilmesine” sinirlenen Mesut Şeren adlı trafik polisi

nen Ardıç Aytalar, bir saat kadar sonra serbest bırakıldı. Polis memuru
Mesut Şeren hakkında idari soruşturma açıldı ve görevden alındı. (İHD İstanbul) (Hürriyet-16.10.04)

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, 15 Ekim günü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. 16 Ekim
günü hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne götürülen Mehdi Zana,

16.10.04)

tığı başvuruda Hasan Yılmaz, kardeşi Alişan Yılmaz’ın (1971) ölüm orucu
eyleminde bir daha cezaevine girmeyecek şekilde sakat kaldığını, bu durumun adli tıp raporlarıyla
doğrulanmasına ve AİHM “bir daha cezaevine giremez” kararına rağmen 15 Ekim 2004 tarihinde kardeşinin

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet
layda 24 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Sultan Gök (1983) isimli kişi Bağcılar’da, Tekin Keskin adlı kişi ise Ümraniye’de 26 Ekim günü gözaltına

rileri dağıtan 7 kişi gözaltına

Trabzon’da bulunan McDonald’s lokantasına bomba bıraktığı öne sürülen Yasin Hayal, 30 Ekim günü

ni duvarlara asan Genç Akyüz, Yeşim Sönmez ve Mutlu

4 Kasım günü İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu
zaltına alındı. Aynı yerde 5 Kasım günü çıkan kavga sonrası ise Atilla Erdaloğlu, Nail Altınbaş ve

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında Şeyma Kartane, Gülistan Basutçu, Ebubekir Berk,
Aysel Akgün, Elif Yaygın, Vedat Mansin, Eyüp Aydın ve Fesih Aydın’ın bulunduğu 10 öğrenci gözaltına alındı.

m günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
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9 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aydoğdu, 6 Kasım günü YÖK’e il
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını
ve gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini belirtti. (İHD İstanbul)

Temel Hak ve Özgürlükler Derneği’nden
düzenleyen polisin, dernek üyesi Ayhan Amil, Gamze Mimaroğlu, Edip Tahran, Zafer Beyazdoğan, Cem
Koyunpınar, Ayhan Çılgın, Selma Kökü, Adem Yıldız, Bülent Yenice, Emre Bakış, Ebru Belek, Ahmet
Hüseyin Erdoğan, Özgür Karakaya, Güven Güzeller, Erkan Sönmez, Engin Cebe, Erkan Uğurlu, Hüseyin
Aldemir, Selda Güregel, Cem Özcan, Erkan Deniz, Hakan Gürbek, Doğan Güneş, Fatih Korku, Orhan Demir,
Gökhan Türker, Öznur Turhan ve Halit Gündoğanoğlu ad

TÜMTİS Sendikası’na üye oldukları için işten atılan ve işyeri önünde direnişe geçen 6 Lider Kargo işçisi,
patronun şikâyeti üzerine 11 Kasım günü gözaltına alındı. (Evrensel

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin Albayrak’ın (1977),
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini ve Atatürk Havalimanı’nda polis
tarafından gözaltına alınarak TMŞ’ne götürüldüğ

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden
alabileceğini söylemesine rağmen gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

20 Kasım günü İHD İstanbul şubesine
jandarma tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Gelecektir dergisini yayınlayan Yeniden Özlem Yayıncılık şirketine 10 Kasım
günü düzenlenen baskında çoğu öğrenci 19 kişi dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle;
Burcu Tamer, Ferhat Özdemir, Derya Güler, Yeter
Gökçek, Serkan Onir Yılmaz, Gökhan Türker, İsmail Temiz, Emel Yıldız, Sevda Kurkan, Ebru Belek, Halit
Güdenoğlu, Hasibe Çoban, Özgür Karakaya ve Murat Aktaş. Avukat Behiç Aşçı, baskının “Dergi çalışa
Şeker’in babasının, ‘kızının örgüt tarafından kaçırıldığı’ yolundaki şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet
Savcılığı’nın izniyle gerçekleştirildiğini” belirtti. (İHD İstanbul)

26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine
“PKK üyesi olmak ve örgüt adına eylemlerde bulunmak” iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kaldığını, Kasım
ayında yeni çıkan yasa ile tahliye olduğunu, 14 Kasım günü Avcılar Cihangir’deki evinin polis tarafından
basıldığını, arama emri gösterilmeden evde bulunan misafirler de dahil tüm ev halkının yere yatırıldığını, evin
her tarafının arandığını ve evde bulunan antika birkaç parçaya el konulduğunu, ayrıca üniversitede okuyan
kızının gözaltına alınarak 4 gün gözaltında tutuldu

28 Kasım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen
gruba müdahale eden polis, yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. (aa) (Hürriyet

Grup Yorum elemanı İnan Altın, 30 Kasım günü Sarıyer’deki evini basan Zekeriyaköy Jandarma karakolu
ekipleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Cumhuriyet

İsviçre’den sınırdışı edilen Nusret Ekman (1964) 30 Kasım günü Atatürk Havaliman
İstanbul)

Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Erdal Çınar ve bir
grup üye, 30 Kasım günü işten çıkarıldıkları Kargo Lider önünde gözaltına alındı. (Cumhuriyet

30 Kasım günü İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden
alınan arama kararı uyarınca Ümraniye, Kartal, Küçükçekmece ve Sarıyer'de bazı evlere operasyon düzenlenen
Operasyon kapsamında, DHKP/C üyesi oldukları belirtil
Ali Bozok, Kurtuluş Çelik ve Serkan Yüksel’in gözaltına alındığı belirtildi. (Hürriyet
03.12.04)
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9 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aydoğdu, 6 Kasım günü YÖK’e il
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını
ve gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini belirtti. (İHD İstanbul)

Temel Hak ve Özgürlükler Derneği’nden yapılan açıklamada, 9 Kasım günü Gültepe’de bazı evlere baskın
düzenleyen polisin, dernek üyesi Ayhan Amil, Gamze Mimaroğlu, Edip Tahran, Zafer Beyazdoğan, Cem
Koyunpınar, Ayhan Çılgın, Selma Kökü, Adem Yıldız, Bülent Yenice, Emre Bakış, Ebru Belek, Ahmet
Hüseyin Erdoğan, Özgür Karakaya, Güven Güzeller, Erkan Sönmez, Engin Cebe, Erkan Uğurlu, Hüseyin
Aldemir, Selda Güregel, Cem Özcan, Erkan Deniz, Hakan Gürbek, Doğan Güneş, Fatih Korku, Orhan Demir,
Gökhan Türker, Öznur Turhan ve Halit Gündoğanoğlu adlı kişileri gözaltına aldığı belirtildi. (İHD İstanbul)

TÜMTİS Sendikası’na üye oldukları için işten atılan ve işyeri önünde direnişe geçen 6 Lider Kargo işçisi,
patronun şikâyeti üzerine 11 Kasım günü gözaltına alındı. (Evrensel-12.11.2004)

günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin Albayrak’ın (1977),
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini ve Atatürk Havalimanı’nda polis
tarafından gözaltına alınarak TMŞ’ne götürüldüğünü belirtti. (İHD İstanbul)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Şahin Tillo (1979), 15 Kasım günü Pendik
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden

sine rağmen gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Akın Demirel, 16 Kasım günü Büyükçekmece’de
jandarma tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alındığını belirtti. (İHD İstanbul)

’nda bulunan Gençlik Gelecektir dergisini yayınlayan Yeniden Özlem Yayıncılık şirketine 10 Kasım
günü düzenlenen baskında çoğu öğrenci 19 kişi dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle;
Burcu Tamer, Ferhat Özdemir, Derya Güler, Yeter Gönül, Talip Şeter, Meryem Özçelik, Alev Şeker, İbrahim
Gökçek, Serkan Onir Yılmaz, Gökhan Türker, İsmail Temiz, Emel Yıldız, Sevda Kurkan, Ebru Belek, Halit
Güdenoğlu, Hasibe Çoban, Özgür Karakaya ve Murat Aktaş. Avukat Behiç Aşçı, baskının “Dergi çalışa
Şeker’in babasının, ‘kızının örgüt tarafından kaçırıldığı’ yolundaki şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet
Savcılığı’nın izniyle gerçekleştirildiğini” belirtti. (İHD İstanbul)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Osman Akdağ (1952), 1981–
“PKK üyesi olmak ve örgüt adına eylemlerde bulunmak” iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kaldığını, Kasım
ayında yeni çıkan yasa ile tahliye olduğunu, 14 Kasım günü Avcılar Cihangir’deki evinin polis tarafından

arama emri gösterilmeden evde bulunan misafirler de dahil tüm ev halkının yere yatırıldığını, evin
her tarafının arandığını ve evde bulunan antika birkaç parçaya el konulduğunu, ayrıca üniversitede okuyan
kızının gözaltına alınarak 4 gün gözaltında tutulduğunu beyan etti. (İHD İstanbul)

28 Kasım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen
gruba müdahale eden polis, yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. (aa) (Hürriyet-28.11.2004)

, 30 Kasım günü Sarıyer’deki evini basan Zekeriyaköy Jandarma karakolu
ekipleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Cumhuriyet

İsviçre’den sınırdışı edilen Nusret Ekman (1964) 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. (İHD

Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Erdal Çınar ve bir
grup üye, 30 Kasım günü işten çıkarıldıkları Kargo Lider önünde gözaltına alındı. (Cumhuriyet

sım günü İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden
alınan arama kararı uyarınca Ümraniye, Kartal, Küçükçekmece ve Sarıyer'de bazı evlere operasyon düzenlenen
Operasyon kapsamında, DHKP/C üyesi oldukları belirtilen Burhan Bengü, Murat Kayıkçı, Özgür Özel, Mehmet
Ali Bozok, Kurtuluş Çelik ve Serkan Yüksel’in gözaltına alındığı belirtildi. (Hürriyet-01.12.04) (Yeni Şafak
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9 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aydoğdu, 6 Kasım günü YÖK’e ile ilgili
yapılan basın açıklamasından dağılmakta iken, sivil araçtan inen polislerin ateş açarak kendisini kovaladıklarını
ve gözaltına alarak Tevfik Fikret Erciyes Karakolu’na götürdüklerini belirtti. (İHD İstanbul)

yapılan açıklamada, 9 Kasım günü Gültepe’de bazı evlere baskın
düzenleyen polisin, dernek üyesi Ayhan Amil, Gamze Mimaroğlu, Edip Tahran, Zafer Beyazdoğan, Cem
Koyunpınar, Ayhan Çılgın, Selma Kökü, Adem Yıldız, Bülent Yenice, Emre Bakış, Ebru Belek, Ahmet Obet,
Hüseyin Erdoğan, Özgür Karakaya, Güven Güzeller, Erkan Sönmez, Engin Cebe, Erkan Uğurlu, Hüseyin
Aldemir, Selda Güregel, Cem Özcan, Erkan Deniz, Hakan Gürbek, Doğan Güneş, Fatih Korku, Orhan Demir,

lı kişileri gözaltına aldığı belirtildi. (İHD İstanbul)

TÜMTİS Sendikası’na üye oldukları için işten atılan ve işyeri önünde direnişe geçen 6 Lider Kargo işçisi,

günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin Albayrak’ın (1977),
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini ve Atatürk Havalimanı’nda polis

15 Kasım günü Pendik
Esenyalı’da evinin önünde şüpheli şahıs olduğu iddiasıyla durdurulduğunu, üzerinde kimlik olmadığını ve evden

16 Kasım günü Büyükçekmece’de

’nda bulunan Gençlik Gelecektir dergisini yayınlayan Yeniden Özlem Yayıncılık şirketine 10 Kasım
günü düzenlenen baskında çoğu öğrenci 19 kişi dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle;

Gönül, Talip Şeter, Meryem Özçelik, Alev Şeker, İbrahim
Gökçek, Serkan Onir Yılmaz, Gökhan Türker, İsmail Temiz, Emel Yıldız, Sevda Kurkan, Ebru Belek, Halit
Güdenoğlu, Hasibe Çoban, Özgür Karakaya ve Murat Aktaş. Avukat Behiç Aşçı, baskının “Dergi çalışanı Alev
Şeker’in babasının, ‘kızının örgüt tarafından kaçırıldığı’ yolundaki şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet

–1995 tarihleri arasında
“PKK üyesi olmak ve örgüt adına eylemlerde bulunmak” iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kaldığını, Kasım
ayında yeni çıkan yasa ile tahliye olduğunu, 14 Kasım günü Avcılar Cihangir’deki evinin polis tarafından

arama emri gösterilmeden evde bulunan misafirler de dahil tüm ev halkının yere yatırıldığını, evin
her tarafının arandığını ve evde bulunan antika birkaç parçaya el konulduğunu, ayrıca üniversitede okuyan

28 Kasım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen

, 30 Kasım günü Sarıyer’deki evini basan Zekeriyaköy Jandarma karakolu
ekipleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (İHD İstanbul) (Cumhuriyet-01.12.04)

ı’nda gözaltına alındı. (İHD

Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Erdal Çınar ve bir
grup üye, 30 Kasım günü işten çıkarıldıkları Kargo Lider önünde gözaltına alındı. (Cumhuriyet-01.12.04)

sım günü İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden
alınan arama kararı uyarınca Ümraniye, Kartal, Küçükçekmece ve Sarıyer'de bazı evlere operasyon düzenlenen

en Burhan Bengü, Murat Kayıkçı, Özgür Özel, Mehmet
01.12.04) (Yeni Şafak-
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Azime Akengin (1972), 3 Aralık günü TMŞ ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KONGRA GEL'e yönelik 3 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
(Cumhuriyet-04.12.04)

Dema Nu adlı derginin dağıtımını yapan Behçet Epözdemir, 3 Aralık günü İstanbul Maltepe'de gözaltına alındı.
Epözdemir, 3 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenlenebileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 Aralık günü Çeçen mülteci ve Çeçen uyruklu
vatandaşlarına yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

1 Aralık günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün İstanbul'un çeşitli
semtlerine düzenlenen ortaklaşa operasyonu sonucu, “dini motifli terör
edilen 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı. (aa) (Hürriyet

TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu 3 Aralık günü yaptığı yazılı açıklamada, TÜMTİSGenel Sekreteri Şükrü
Günsili ile Genel Eğitim Sekreteri Güre
gitmek üzere araçlarına binerken gözaltına alındıklarını belirtti. (Cumhuriyet

Ülkede Özgür Gündem gazetesi yazarı Suna Parlak 4 Aralık günü evine düzenlenen baskında gözaltına
(İHD İstanbul)

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskele
Meydanı'nda toplanan ve aralarında Eğitim
bulunduğu Eğitim-Sen üyelerin polis gaz ve copla müdahale etti. Müdahalede 50’yi aşkın öğretmen gözaltına
alındı. (İHD İstanbul)

Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, 8 Aralık günü parti binasından çıkarken polis tarafından
gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Nurtepe’de Temel Hak ve Özgürlükler Derneği’nin özel sayısını dağıtan Gülsüm Salman ve Murat Doğan, 11
Aralık günü polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine 11 Aralık günü Be
Çubuklu'da ikamet ettiği evde İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Ölüm oruçlarını desteklemek ve yeni ceza infaz yasasını protesto etmek için 12 Aralık günü Taksim
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Devr
çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki 13 Aralık günü meydana gelen
çatışmaya polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahalede 54 öğrenci tartaklanarak gözaltına alındı.
İstanbul)

İstanbul Üniversitesi’nde çıkan çatışma sonrasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek 14 Aralık günü
amacıyla Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan öğrencil
gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

İstanbul Beyazıt Camii’nde 15 Arlık günü Cuma namazı sonrası “Hizbut Tahrir” örgütüne ait bildiri dağıttıkları
iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. (Evrensel

16 Aralık günü İstanbul’da bazı evlere operasyon düzenleyen TMŞ ekipleri, “Hizbullah örgütüne üye oldukları
ve örgüt adına eylemlere katıldıkları” iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

İslami Hareket örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında
Almanya’ya giden Sevgi Engin, 18 Aralık günü
gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD İstanbul)
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Azime Akengin (1972), 3 Aralık günü TMŞ ekiplerince gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İstanbul'da PKK/KONGRA GEL'e yönelik 3 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Dema Nu adlı derginin dağıtımını yapan Behçet Epözdemir, 3 Aralık günü İstanbul Maltepe'de gözaltına alındı.
ulandıktan sonra serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenlenebileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 Aralık günü Çeçen mülteci ve Çeçen uyruklu
vatandaşlarına yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

1 Aralık günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün İstanbul'un çeşitli
semtlerine düzenlenen ortaklaşa operasyonu sonucu, “dini motifli terör örgütleri” ile ilişki içinde oldukları iddia
edilen 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı. (aa) (Hürriyet-02.12.04)

TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu 3 Aralık günü yaptığı yazılı açıklamada, TÜMTİSGenel Sekreteri Şükrü
Günsili ile Genel Eğitim Sekreteri Gürel Yılmaz’ın 2 Aralık günü sendikanın genel merkezi önünden evlerine
gitmek üzere araçlarına binerken gözaltına alındıklarını belirtti. (Cumhuriyet-04.12.04)

Ülkede Özgür Gündem gazetesi yazarı Suna Parlak 4 Aralık günü evine düzenlenen baskında gözaltına

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskele
Meydanı'nda toplanan ve aralarında Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve çok sayıda yöneticinin

n polis gaz ve copla müdahale etti. Müdahalede 50’yi aşkın öğretmen gözaltına

Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, 8 Aralık günü parti binasından çıkarken polis tarafından

mel Hak ve Özgürlükler Derneği’nin özel sayısını dağıtan Gülsüm Salman ve Murat Doğan, 11
Aralık günü polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine 11 Aralık günü Be
Çubuklu'da ikamet ettiği evde İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Ölüm oruçlarını desteklemek ve yeni ceza infaz yasasını protesto etmek için 12 Aralık günü Taksim
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) üyesi 20 kişi
çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki 13 Aralık günü meydana gelen
rıyla müdahale etti. Müdahalede 54 öğrenci tartaklanarak gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi’nde çıkan çatışma sonrasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek 14 Aralık günü
amacıyla Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan öğrencilere müdahale eden polis 159 öğrenciyi tartaklayarak

İstanbul Beyazıt Camii’nde 15 Arlık günü Cuma namazı sonrası “Hizbut Tahrir” örgütüne ait bildiri dağıttıkları
iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. (Evrensel-18.12.04)

ralık günü İstanbul’da bazı evlere operasyon düzenleyen TMŞ ekipleri, “Hizbullah örgütüne üye oldukları
ve örgüt adına eylemlere katıldıkları” iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

İslami Hareket örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası alan ve
18 Aralık günü Atatürk Havalimanı’nda, polis kayıtlarında aranmakta olduğu

gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD İstanbul)
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İstanbul'da PKK/KONGRA GEL'e yönelik 3 Aralık günü düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Dema Nu adlı derginin dağıtımını yapan Behçet Epözdemir, 3 Aralık günü İstanbul Maltepe'de gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenlenebileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 Aralık günü Çeçen mülteci ve Çeçen uyruklu Türk

1 Aralık günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün İstanbul'un çeşitli
örgütleri” ile ilişki içinde oldukları iddia

TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu 3 Aralık günü yaptığı yazılı açıklamada, TÜMTİSGenel Sekreteri Şükrü
l Yılmaz’ın 2 Aralık günü sendikanın genel merkezi önünden evlerine

Ülkede Özgür Gündem gazetesi yazarı Suna Parlak 4 Aralık günü evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskele
Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve çok sayıda yöneticinin

n polis gaz ve copla müdahale etti. Müdahalede 50’yi aşkın öğretmen gözaltına

Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, 8 Aralık günü parti binasından çıkarken polis tarafından

mel Hak ve Özgürlükler Derneği’nin özel sayısını dağıtan Gülsüm Salman ve Murat Doğan, 11

Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine 11 Aralık günü Beykoz
Çubuklu'da ikamet ettiği evde İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Ölüm oruçlarını desteklemek ve yeni ceza infaz yasasını protesto etmek için 12 Aralık günü Taksim
imci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) üyesi 20 kişi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki 13 Aralık günü meydana gelen
rıyla müdahale etti. Müdahalede 54 öğrenci tartaklanarak gözaltına alındı. (İHD

İstanbul Üniversitesi’nde çıkan çatışma sonrasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek 14 Aralık günü
ere müdahale eden polis 159 öğrenciyi tartaklayarak

İstanbul Beyazıt Camii’nde 15 Arlık günü Cuma namazı sonrası “Hizbut Tahrir” örgütüne ait bildiri dağıttıkları

ralık günü İstanbul’da bazı evlere operasyon düzenleyen TMŞ ekipleri, “Hizbullah örgütüne üye oldukları

kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası alan ve
Atatürk Havalimanı’nda, polis kayıtlarında aranmakta olduğu



262 II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Cezaevleri operasyonunu protesto amacıyla 19 Aralık günü Be
göstericilere müdahale eden polis 17 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Birliği üyelerinden tutuklu yakını Semiha Kırkoç, 20 Aralık günü gözaltına alındı.
(İHD İstanbul)

20 Aralık günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları
protesto eden Halk ve Özgürlükler Cephesi üyelerine müdahale eden polis 6 eylemciyi gözaltına aldı. (İHD
İstanbul)

23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuru
duruşmasını beklediği sırada koridorda sigara içerken bir polis memuru ile tartıştığını ve duruşmada serbest
bırakmasına rağmen iki saat gözaltında tutulduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada
Fakülte girişinde görevli sivil polisin emriyle
14 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

İzmir
İzmir Selçuk'a bağlı Şirince köyünde bulunan, yapı ve iskân ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatı
evleri, 8 Ocak günü ev sahibi ve çalışanlarının direnişine rağmen jandarma tarafından mühürlendi. Ev sahibi ve çalışanların e
çıkmamak için direnmesi üzerine jandarma, Sevan Bedros Nişanyan ile eşi Müjde ve sekiz çalışanı
sahibi Sevan Bedros Nişanyan, olayla ilgili olarak “Bürokrasi yüzünden batağa saplandık. Kapı kapı dolaştık, hayatımızdan

bezdirdiler. Sonuçta bize yanıt olarak 'mühürlemeye geliyoruz' tebligatında bulundular” dedi.

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan DEHAP üyesi İlyas Minyaz’ın (1986) abisi Hakan Minyaz, TEM şubesi
ekipleri tarafından “örgüt üyeliği” iddiasıyla evi basılarak kardeşinin gözaltına alındığını beyan etti. 15 Ocak
günü DGM’ye sevk edilen Minyaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

14 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mecit Güneş, DEHAP Gençlik Komisyonu üyesi oğlu
Abdulhalim Güneş’in (1983), 13 Ocak günü TEM Şubesi ekipleri tarafından, evleri basılarak
beyan etti. (İHD İzmir)

DEHAP üyesi İlhan Bulut, TEM Şubesi ekipleri tarafından, 14 Ocak günü gözaltına alındı. Bulut, 15 Ocak günü
serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

20 Ocak günü Özgür Gündem gazetesi İzmir temsilciliğine baskın düzenl
Ajansı (DİHA) muhabiri Fahri Kılınç (1979), Sevinç Tunceli, İbrahim Açıkyeri ile gazete çalışanı Mehmet
Yücedağ, Medine Tunç ve Sadık Sürer’i, “haklarında gıyabi tutuklama kararı olduğu” iddiasıyla gözaltına aldı.
Bozyaka TEM Şubesi’ne götürülen 6 kişi, 21 Ocak günü sevk edildiği DGM’de, Savcılık tarafından ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldılar. (İHD İzmir)

İHD üyesi Abdülmecit İlhan, 5 Şubat günü Kandıra F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olan kardeşinin görüşüne
gittiği sırada cezaevi jandarması tarafından gözaltına alındı. İlhan, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan
sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Oğuzhan Avcı (1986), 9 Şubat günü Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları tarafından
gözaltına alındı. (İHD İzmir)

14 Şubat günü, Onur mahallesinde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987), belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla, 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk
edildi. (İHD İzmir)

17 Şubat günü, İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale
eden polis, Sabahattin Filizoğlu, Erdal Güngör ve Öznur Tamer isimli kişileri döverek gözaltına aldı. Kantar
Polis Karakolu’na götürülen TAYAD’lılar,
yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. (İHD İzmir) (Cumhuriyet
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Cezaevleri operasyonunu protesto amacıyla 19 Aralık günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanan
göstericilere müdahale eden polis 17 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Birliği üyelerinden tutuklu yakını Semiha Kırkoç, 20 Aralık günü gözaltına alındı.

günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları
protesto eden Halk ve Özgürlükler Cephesi üyelerine müdahale eden polis 6 eylemciyi gözaltına aldı. (İHD

23 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Çakıroğlu (1970), 23 Aralık günü Adliye’de
duruşmasını beklediği sırada koridorda sigara içerken bir polis memuru ile tartıştığını ve duruşmada serbest
bırakmasına rağmen iki saat gözaltında tutulduğunu belirtti. (İHD İstanbul)

k günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada
Fakülte girişinde görevli sivil polisin emriyle Çevik Kuvvet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındığını,
14 Aralık günü Savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

Selçuk'a bağlı Şirince köyünde bulunan, yapı ve iskân ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen Nişanyan
evleri, 8 Ocak günü ev sahibi ve çalışanlarının direnişine rağmen jandarma tarafından mühürlendi. Ev sahibi ve çalışanların e
çıkmamak için direnmesi üzerine jandarma, Sevan Bedros Nişanyan ile eşi Müjde ve sekiz çalışanı gözaltına aldı. Nişanyan evlerinin
sahibi Sevan Bedros Nişanyan, olayla ilgili olarak “Bürokrasi yüzünden batağa saplandık. Kapı kapı dolaştık, hayatımızdan

bezdirdiler. Sonuçta bize yanıt olarak 'mühürlemeye geliyoruz' tebligatında bulundular” dedi. (Milliyet-09.01.04)

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan DEHAP üyesi İlyas Minyaz’ın (1986) abisi Hakan Minyaz, TEM şubesi
ekipleri tarafından “örgüt üyeliği” iddiasıyla evi basılarak kardeşinin gözaltına alındığını beyan etti. 15 Ocak

Minyaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

14 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mecit Güneş, DEHAP Gençlik Komisyonu üyesi oğlu
Abdulhalim Güneş’in (1983), 13 Ocak günü TEM Şubesi ekipleri tarafından, evleri basılarak

DEHAP üyesi İlhan Bulut, TEM Şubesi ekipleri tarafından, 14 Ocak günü gözaltına alındı. Bulut, 15 Ocak günü

20 Ocak günü Özgür Gündem gazetesi İzmir temsilciliğine baskın düzenleyen TEM Şubesi ekipleri, Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Fahri Kılınç (1979), Sevinç Tunceli, İbrahim Açıkyeri ile gazete çalışanı Mehmet
Yücedağ, Medine Tunç ve Sadık Sürer’i, “haklarında gıyabi tutuklama kararı olduğu” iddiasıyla gözaltına aldı.

yaka TEM Şubesi’ne götürülen 6 kişi, 21 Ocak günü sevk edildiği DGM’de, Savcılık tarafından ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldılar. (İHD İzmir)

İHD üyesi Abdülmecit İlhan, 5 Şubat günü Kandıra F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olan kardeşinin görüşüne
gittiği sırada cezaevi jandarması tarafından gözaltına alındı. İlhan, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan

Oğuzhan Avcı (1986), 9 Şubat günü Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları tarafından

14 Şubat günü, Onur mahallesinde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987), belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla, 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk

17 Şubat günü, İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale
eden polis, Sabahattin Filizoğlu, Erdal Güngör ve Öznur Tamer isimli kişileri döverek gözaltına aldı. Kantar
Polis Karakolu’na götürülen TAYAD’lılar, 18 Şubat günü sevk edildikleri Savcılık tarafından tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. (İHD İzmir) (Cumhuriyet-19.02.04)
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yoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanan

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Birliği üyelerinden tutuklu yakını Semiha Kırkoç, 20 Aralık günü gözaltına alındı.

günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları
protesto eden Halk ve Özgürlükler Cephesi üyelerine müdahale eden polis 6 eylemciyi gözaltına aldı. (İHD

da bulunan Hüseyin Çakıroğlu (1970), 23 Aralık günü Adliye’de
duruşmasını beklediği sırada koridorda sigara içerken bir polis memuru ile tartıştığını ve duruşmada serbest

k günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Pelin Yıldız (1981), İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesinde 13 Aralık günü ders gördüğü sırada dışarıda bağrışmalar olması üzerine dışarı çıktığını ve bu sırada

Çevik Kuvvet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındığını,

lmasına karar verilen Nişanyan
evleri, 8 Ocak günü ev sahibi ve çalışanlarının direnişine rağmen jandarma tarafından mühürlendi. Ev sahibi ve çalışanların evden

gözaltına aldı. Nişanyan evlerinin
sahibi Sevan Bedros Nişanyan, olayla ilgili olarak “Bürokrasi yüzünden batağa saplandık. Kapı kapı dolaştık, hayatımızdan

09.01.04)

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan DEHAP üyesi İlyas Minyaz’ın (1986) abisi Hakan Minyaz, TEM şubesi
ekipleri tarafından “örgüt üyeliği” iddiasıyla evi basılarak kardeşinin gözaltına alındığını beyan etti. 15 Ocak

Minyaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

14 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mecit Güneş, DEHAP Gençlik Komisyonu üyesi oğlu
Abdulhalim Güneş’in (1983), 13 Ocak günü TEM Şubesi ekipleri tarafından, evleri basılarak gözaltına alındığını

DEHAP üyesi İlhan Bulut, TEM Şubesi ekipleri tarafından, 14 Ocak günü gözaltına alındı. Bulut, 15 Ocak günü

eyen TEM Şubesi ekipleri, Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Fahri Kılınç (1979), Sevinç Tunceli, İbrahim Açıkyeri ile gazete çalışanı Mehmet
Yücedağ, Medine Tunç ve Sadık Sürer’i, “haklarında gıyabi tutuklama kararı olduğu” iddiasıyla gözaltına aldı.

yaka TEM Şubesi’ne götürülen 6 kişi, 21 Ocak günü sevk edildiği DGM’de, Savcılık tarafından ifadeleri

İHD üyesi Abdülmecit İlhan, 5 Şubat günü Kandıra F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olan kardeşinin görüşüne
gittiği sırada cezaevi jandarması tarafından gözaltına alındı. İlhan, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan

Oğuzhan Avcı (1986), 9 Şubat günü Basın Sitesi Polis Karakolu’nda görevli polis memurları tarafından

14 Şubat günü, Onur mahallesinde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987), belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla, 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk

17 Şubat günü, İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere müdahale
eden polis, Sabahattin Filizoğlu, Erdal Güngör ve Öznur Tamer isimli kişileri döverek gözaltına aldı. Kantar

18 Şubat günü sevk edildikleri Savcılık tarafından tutuksuz
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18 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Demirhan, Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 2.
sınıf öğrencisi oğlu Rıdvan Demirhan’ın 17 Şubat günü okuduğu okulda, saat 09.30 sıralarında dersten alınarak 5
sivil kişinin de bulunduğu müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü, sivil polis olduklarını öğrendiği bu
kişilerin, müdür yardımcısından kimlik bilgilerini al
Gümüşpala Asayiş Büro Ekipleri Amirliği’ne götürdüğünü, karakolda oğluna ne olduğunu bilmediği bir kağıt
imzalatıldığını, daha sonra sevk edildiği DGM’de, “14 Şubat günü Abdullah Öcalan lehine otobü
kokteyli attığı” ve “PKK/KADEK
yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti. (İHD İzmir)

Deniz Yıldırak (1990), 18 Şubat günü Özürlüler Okulu’na giderken servis
attığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Yıldırak, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nde 2. sınıf öğrencisi Rıdvan Demirhan (1988), 17 Şubat günü okulunda
“Yamanlar Karakolu’na molotof kokteyli attığı” iddiasıyla dersten çıkarılarak gözaltına alındı. 18 Şubat günü
savcılığa sevk edilen Demirhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

18 Şubat günü İzmir Kemeraltı çarşı girişinde cezaevlerindeki tecritle ilgili basın
TAYAD’lı ailelere müdahale eden polis, basın açıklamasına destek amaçlı katılan ESP temsilcisi Selahattin
Ilgaz, EKB üyesi Emel Elibol; Sebahattin Filizoğlu, Öznur Tamer, Erdal Güngör, Ozan Anar, Sezgi Zengin,
Gökhan Aslan, Utku Deniz Sirkeci, Erkin Zengin, Özge Şimşek, Cafer Göylüsüm ile soyadları öğrenilemeyen
Özer, Gülşah ve Özgür adlı kişiler de dahil olmak üzere 15 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İzmir)

Oktay Savaş (1987), Savaş Ağdeve (18 ) ve Ömer Aslan (18), 25 Şubat gü
görevli polis tarafından gözaltına alındılar. İÖG (İHD İzmir)

Kemeraltı çarşısı girişinde, 2 Mart günü toplanan ve pankart açarak slogan atmak isteyen TAYAD üyesi bir
gruba müdahale eden polis; Sabahattin Firozoğlu, Ozan An
Tamer, Mücadele Birliği dergisi İzmir temsilcisi Yeşim Tunçsarı, Ayışığı Sanat Merkezi İzmir Şube Müdürü
Dilek Gül, Mücadele Birliği dergisi okurlarından Tekin Şentürk ile Eray Karapınar olmak üzere toplam
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 3 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD
İzmir)(Radikal-03.03.04)

Bozyaka TEM Şubesi ekipleri tarafından 9 Mart günü düzenlenen ev baskınında, üniversite öğrencisi
Abdurrahman Gök gözaltına alındı. (İHD İzmir) (DİHA

Gülgün Mertyüz (1980), 11 Mart günü, Bornova metrosu girişinde, iki erkek arkadaşı ile birlikte, TEM Şubesi
polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

2 Nisan günü TAYAD üyesi Sebahattin Filozoğlu, Nuray Yılmaz, Ozan Anar ile Sadık Eroğlu, İzmir T
Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak, Bozyaka T
kişi, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevi

5 Nisan günü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve NATO işbirliği ile düzenlenen "NATO'nun Değişim Süreci ve
Türkiye'nin Durumu" konulu paneli protesto eden gruba polis,
temsilcisi Selahattin Ilgaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, 5 öğrenci gözaltına alındı.

5-6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı

6 Nisan günü, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
etmek amacıyla siyasi parti ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin yaptığı oturma eylemine saldıran polis; Emel
Elibol, Özgür Kaya, Uğur Kayacı, Ergin Esen Diker ve Eray Gelir isimli kişileri gözaltına aldı.

24 Nisan günü İzmir Kemalpaşa i
Atılım gazetesi muhabiri Aslı Bingöl, ESP üyesi Alev Yalçımkaya; Kemalpaşa Emniyetine bağlı ekipler
tarafından gözaltına alındı. Kısa bir süre tutulan ES

26 Nisan günü, Almanya’nın Kongre
çelenk bırakmak isteyen DEHAP, Özgür Parti
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18 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Demirhan, Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 2.
ğlu Rıdvan Demirhan’ın 17 Şubat günü okuduğu okulda, saat 09.30 sıralarında dersten alınarak 5

sivil kişinin de bulunduğu müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü, sivil polis olduklarını öğrendiği bu
kişilerin, müdür yardımcısından kimlik bilgilerini aldıktan sonra oğlunu “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla
Gümüşpala Asayiş Büro Ekipleri Amirliği’ne götürdüğünü, karakolda oğluna ne olduğunu bilmediği bir kağıt
imzalatıldığını, daha sonra sevk edildiği DGM’de, “14 Şubat günü Abdullah Öcalan lehine otobü
kokteyli attığı” ve “PKK/KADEK-Kongra/Gel üyesi olduğu” iddiasıyla ifadesinin alındığını ve tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti. (İHD İzmir)

Deniz Yıldırak (1990), 18 Şubat günü Özürlüler Okulu’na giderken servis beklediği sırada, “molotof kokteyli
attığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Yıldırak, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nde 2. sınıf öğrencisi Rıdvan Demirhan (1988), 17 Şubat günü okulunda
f kokteyli attığı” iddiasıyla dersten çıkarılarak gözaltına alındı. 18 Şubat günü

savcılığa sevk edilen Demirhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

18 Şubat günü İzmir Kemeraltı çarşı girişinde cezaevlerindeki tecritle ilgili basın açıklaması yapmak isteyen
TAYAD’lı ailelere müdahale eden polis, basın açıklamasına destek amaçlı katılan ESP temsilcisi Selahattin
Ilgaz, EKB üyesi Emel Elibol; Sebahattin Filizoğlu, Öznur Tamer, Erdal Güngör, Ozan Anar, Sezgi Zengin,

Utku Deniz Sirkeci, Erkin Zengin, Özge Şimşek, Cafer Göylüsüm ile soyadları öğrenilemeyen
Özer, Gülşah ve Özgür adlı kişiler de dahil olmak üzere 15 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İzmir)

Oktay Savaş (1987), Savaş Ağdeve (18 ) ve Ömer Aslan (18), 25 Şubat günü, Gültepe Polis Karakolu’nda
görevli polis tarafından gözaltına alındılar. İÖG (İHD İzmir)

Kemeraltı çarşısı girişinde, 2 Mart günü toplanan ve pankart açarak slogan atmak isteyen TAYAD üyesi bir
gruba müdahale eden polis; Sabahattin Firozoğlu, Ozan Anar, Nuray Yılmaz, Sezgin Zengin, Asım Emir, Öznur
Tamer, Mücadele Birliği dergisi İzmir temsilcisi Yeşim Tunçsarı, Ayışığı Sanat Merkezi İzmir Şube Müdürü
Dilek Gül, Mücadele Birliği dergisi okurlarından Tekin Şentürk ile Eray Karapınar olmak üzere toplam
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 3 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD

Bozyaka TEM Şubesi ekipleri tarafından 9 Mart günü düzenlenen ev baskınında, üniversite öğrencisi
na alındı. (İHD İzmir) (DİHA-10.03.04)

Gülgün Mertyüz (1980), 11 Mart günü, Bornova metrosu girişinde, iki erkek arkadaşı ile birlikte, TEM Şubesi
polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Sebahattin Filozoğlu, Nuray Yılmaz, Ozan Anar ile Sadık Eroğlu, İzmir T
kiplerince gözaltına alınarak, Bozyaka TEM şubeye götürüldü. 3 Nisan günü DGM’ye sevk edilen 4

kişi, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

5 Nisan günü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve NATO işbirliği ile düzenlenen "NATO'nun Değişim Süreci ve
Türkiye'nin Durumu" konulu paneli protesto eden gruba polis, coplarla müdahale etti. Olayda,

aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, 5 öğrenci gözaltına alındı.

6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı

6 Nisan günü, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen, NATO toplantısını protesto
etmek amacıyla siyasi parti ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin yaptığı oturma eylemine saldıran polis; Emel
Elibol, Özgür Kaya, Uğur Kayacı, Ergin Esen Diker ve Eray Gelir isimli kişileri gözaltına aldı.

lçesinde, 1 Mayıs afişlemesi yapan ESP İzmir temsilcisi Selahattin Ilgaz,
zetesi muhabiri Aslı Bingöl, ESP üyesi Alev Yalçımkaya; Kemalpaşa Emniyetine bağlı ekipler

tarafından gözaltına alındı. Kısa bir süre tutulan ESP’liler, daha sonra serbest bırakıldılar.

ongre-Gel’i terör listesine alması ile ilgili, Alman Başkonsolosluğu önüne siya
Özgür Parti, SDP ile EMEP, polis tarafından yapılan
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18 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Demirhan, Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 2.
ğlu Rıdvan Demirhan’ın 17 Şubat günü okuduğu okulda, saat 09.30 sıralarında dersten alınarak 5

sivil kişinin de bulunduğu müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü, sivil polis olduklarını öğrendiği bu
dıktan sonra oğlunu “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla

Gümüşpala Asayiş Büro Ekipleri Amirliği’ne götürdüğünü, karakolda oğluna ne olduğunu bilmediği bir kağıt
imzalatıldığını, daha sonra sevk edildiği DGM’de, “14 Şubat günü Abdullah Öcalan lehine otobüse molotof

Kongra/Gel üyesi olduğu” iddiasıyla ifadesinin alındığını ve tutuksuz

beklediği sırada, “molotof kokteyli

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nde 2. sınıf öğrencisi Rıdvan Demirhan (1988), 17 Şubat günü okulunda
f kokteyli attığı” iddiasıyla dersten çıkarılarak gözaltına alındı. 18 Şubat günü

savcılığa sevk edilen Demirhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

açıklaması yapmak isteyen
TAYAD’lı ailelere müdahale eden polis, basın açıklamasına destek amaçlı katılan ESP temsilcisi Selahattin
Ilgaz, EKB üyesi Emel Elibol; Sebahattin Filizoğlu, Öznur Tamer, Erdal Güngör, Ozan Anar, Sezgi Zengin,

Utku Deniz Sirkeci, Erkin Zengin, Özge Şimşek, Cafer Göylüsüm ile soyadları öğrenilemeyen
Özer, Gülşah ve Özgür adlı kişiler de dahil olmak üzere 15 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İzmir)

nü, Gültepe Polis Karakolu’nda

Kemeraltı çarşısı girişinde, 2 Mart günü toplanan ve pankart açarak slogan atmak isteyen TAYAD üyesi bir
ar, Nuray Yılmaz, Sezgin Zengin, Asım Emir, Öznur

Tamer, Mücadele Birliği dergisi İzmir temsilcisi Yeşim Tunçsarı, Ayışığı Sanat Merkezi İzmir Şube Müdürü
Dilek Gül, Mücadele Birliği dergisi okurlarından Tekin Şentürk ile Eray Karapınar olmak üzere toplam 13 kişiyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 3 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHD

Bozyaka TEM Şubesi ekipleri tarafından 9 Mart günü düzenlenen ev baskınında, üniversite öğrencisi

Gülgün Mertyüz (1980), 11 Mart günü, Bornova metrosu girişinde, iki erkek arkadaşı ile birlikte, TEM Şubesi
polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, aynı gün serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Sebahattin Filozoğlu, Nuray Yılmaz, Ozan Anar ile Sadık Eroğlu, İzmir TEM
götürüldü. 3 Nisan günü DGM’ye sevk edilen 4

5 Nisan günü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve NATO işbirliği ile düzenlenen "NATO'nun Değişim Süreci ve
coplarla müdahale etti. Olayda, ESP İzmir

aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı, 5 öğrenci gözaltına alındı.

6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

çekleştirilen, NATO toplantısını protesto
etmek amacıyla siyasi parti ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin yaptığı oturma eylemine saldıran polis; Emel
Elibol, Özgür Kaya, Uğur Kayacı, Ergin Esen Diker ve Eray Gelir isimli kişileri gözaltına aldı.

emsilcisi Selahattin Ilgaz,
zetesi muhabiri Aslı Bingöl, ESP üyesi Alev Yalçımkaya; Kemalpaşa Emniyetine bağlı ekipler

.

Alman Başkonsolosluğu önüne siyah
yapılan müdahalede, Mehmet
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Elmas (1982), Beşir Demirbağ (1983), Nuhterem Güneş (1981) ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan (1981) isimli
kişiler gözaltına alındı.

28 Nisan günü, Torbalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan kardeşinin ziyaretine giden Abdülmecit İlhan(1965),
cezaevi çıkışında, üstünde çıkan 3 adet Azadiya Welat gazetesinden dolayı jandarma ekipleri tarafından
gözaltına alınarak, Torbalı Jandarma Komutanlığı’na götürül
bırakıldı.

1 Mayıs kutlamaları sırasında polisle çatıştı
Mayıs günü evlerinden gözaltına alındı.

İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan
tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Basmane
soru sorulduktan sonra serbest bırakıldığını beyan et

13 Mayıs günü İHD’ye başvuran Duran Boztepe,
Boztepe’nin(1974), işlerinin uzaması üzerine kaldığı otelin civarında 01:30 sularında, Uşak Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli polislerce gözaltına alınarak, Cumhuriyet polis Karakolu’na götürül
Oğlunun, görevli polislere astım hastası olduğunu söylemesine rağmen sabaha
hava soğuk olmasına rağmen kendisine batta
astım hastası olduğuna dair raporunun mevcut olduğunu, oğlunun yoklama kaçağı olduğu ge
alındığını, 7 Mayıs günü saat. 15:00’e kadar kendisine yemek verilmediğini, muayenesinde alerjik astım tanısı
konularak, İzmir Askerlik Şubesine sevk edil
edilerek, oradan da Muhabere Okul Komutanlığı A
günü Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi C
cezaevi jandarması tarafından tekrar aynı nedenden dolayı gözaltına alın
gönderildiğini, jandarma tarafından abisinden dolayı sorgulan
olumsuzluk yaşayabileceği endişesi taşıdığını ifade etmişti

13 Mayıs günü Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi
gözaltına alındı. Askerlik şubesine götürülen Zengin, aynı gün serbest bırakıldı

İHD’ye yaptığı başvuruda Hatice Sirkeci, 13 Mayıs günü saat:14:00 sularında
Deniz Şirkeci’nin(1970), on dakika sonra evi arayarak, ifadesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ve Bozyaka
TEM Şubeye götürüleceğini söylediğini ifade et

17 Mayıs günü Ağrı’da gözaltına alınan ve 19 Mayıs günü İzmir Emniyet Müdürlüğü T
arkadaşı Alican Demir’in durumunu öğrenmek üzere Bozyaka T
araca bindirilerek götürüldüğünü görünce taksiyle takip e
deniz kenarında tatbikat yaptırılan Alican De

19 Mayıs günü Kadifekale semtinde
alındı.

19 Mayıs günü, Karabağlar semtinde
alındı.

19 Mayıs günü, İbrahim Kaypakaya’nın öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle Narlıdere
Köylü gazetesi İzmir temsilcisi Erdinç Özbay; gazete okurlarından Baran Doğan, Kemal Türker, Gülden Yıldız,
Serkan Elibüyük, Ferhat Kıvrak ve Yavuz Hasan Karadaş gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan 7 kişi, aynı
gün serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
gözaltına alındı.

23 Mayıs günü Silivri’de, eğlence yerleri ve bazı otellere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, para karşılığı
erkeklerle birlikte olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 15 kadın
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Elmas (1982), Beşir Demirbağ (1983), Nuhterem Güneş (1981) ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan (1981) isimli

nde hükümlü bulunan kardeşinin ziyaretine giden Abdülmecit İlhan(1965),
3 adet Azadiya Welat gazetesinden dolayı jandarma ekipleri tarafından

gözaltına alınarak, Torbalı Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Bir süre tutulan İlhan, daha sonra serbest

1 Mayıs kutlamaları sırasında polisle çatıştıkları gerekçesiyle DEHAP Gençlik Kolları ve parti üyesi
Mayıs günü evlerinden gözaltına alındı.

bulunan Abdurrahim Aslan; 10 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada 4 sivil polis
tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Basmane’den apar topar sivil bir araca bindirildiğini, araç içinde birkaç
soru sorulduktan sonra serbest bırakıldığını beyan etti.

Duran Boztepe, 6 Mayıs günü iş nedeniyle Uşak iline giden oğlu Adnan Zeki
nin uzaması üzerine kaldığı otelin civarında 01:30 sularında, Uşak Emniyet

nde görevli polislerce gözaltına alınarak, Cumhuriyet polis Karakolu’na götürül
görevli polislere astım hastası olduğunu söylemesine rağmen sabaha kadar nezarette tutulduğunu ve

hava soğuk olmasına rağmen kendisine battaniye verilmediğini belirtmiştir, Buca SSK Hastanesi
astım hastası olduğuna dair raporunun mevcut olduğunu, oğlunun yoklama kaçağı olduğu ge

7 Mayıs günü saat. 15:00’e kadar kendisine yemek verilmediğini, muayenesinde alerjik astım tanısı
konularak, İzmir Askerlik Şubesine sevk edildiğini, 10 Mayıs günü askerlik şubesinden,

oradan da Muhabere Okul Komutanlığı Ankara Mamak’a gönderildiğini belirten Boztepe,
Cezaevi’nde hükümlü bulunan abisini ziyarete giden oğlu, ziyaret çıkışında

ezaevi jandarması tarafından tekrar aynı nedenden dolayı gözaltına alındığını, Buca Jandarm
, jandarma tarafından abisinden dolayı sorgulandığını, oğlunun, askerlik süresi içerisinde,

olumsuzluk yaşayabileceği endişesi taşıdığını ifade etmişti.

klar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne giden Sezgin Zengin (1984), asker kaçağı olduğu iddiası
ubesine götürülen Zengin, aynı gün serbest bırakıldı.

İHD’ye yaptığı başvuruda Hatice Sirkeci, 13 Mayıs günü saat:14:00 sularında, tedavi için evden çıkan oğlu Utku
Deniz Şirkeci’nin(1970), on dakika sonra evi arayarak, ifadesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ve Bozyaka

götürüleceğini söylediğini ifade etti. Deniz Sirkeci, 14 Mayıs günü serbest bırakıl

günü Ağrı’da gözaltına alınan ve 19 Mayıs günü İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM
arkadaşı Alican Demir’in durumunu öğrenmek üzere Bozyaka TEM Şubesi’ne giden Emine Bal, arkadaşının bir
araca bindirilerek götürüldüğünü görünce taksiyle takip etmeye başladı. Karataş Kız Lisesi’nin karşısındaki
deniz kenarında tatbikat yaptırılan Alican Demir’i izleyen Bal, gözaltına alındı ve aynı gün serbest bırakıldı

emtindeki evinden, Mervan Aksoy isimli bir kişi, TEM Şubesi ekip

emtindeki evinden, Murat Aksoy isimli kişi, TEM Şubesi ekiplerince gözaltına

İbrahim Kaypakaya’nın öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle Narlıdere i
emsilcisi Erdinç Özbay; gazete okurlarından Baran Doğan, Kemal Türker, Gülden Yıldız,

Serkan Elibüyük, Ferhat Kıvrak ve Yavuz Hasan Karadaş gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan 7 kişi, aynı

ekiplerince il genelinde 23 Mayıs günü düzenlenen “Huzur operasyonu”nda 302 kişi

eğlence yerleri ve bazı otellere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, para karşılığı
en yabancı uyruklu 15 kadını gözaltına aldı.
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Elmas (1982), Beşir Demirbağ (1983), Nuhterem Güneş (1981) ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan (1981) isimli

nde hükümlü bulunan kardeşinin ziyaretine giden Abdülmecit İlhan(1965),
3 adet Azadiya Welat gazetesinden dolayı jandarma ekipleri tarafından

. Bir süre tutulan İlhan, daha sonra serbest

erekçesiyle DEHAP Gençlik Kolları ve parti üyesi 9 kişi, 10

Abdurrahim Aslan; 10 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada 4 sivil polis
’den apar topar sivil bir araca bindirildiğini, araç içinde birkaç

line giden oğlu Adnan Zeki
nin uzaması üzerine kaldığı otelin civarında 01:30 sularında, Uşak Emniyet

nde görevli polislerce gözaltına alınarak, Cumhuriyet polis Karakolu’na götürüldüğünü söyledi.
kadar nezarette tutulduğunu ve

Buca SSK Hastanesi’nden kronik
astım hastası olduğuna dair raporunun mevcut olduğunu, oğlunun yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına

7 Mayıs günü saat. 15:00’e kadar kendisine yemek verilmediğini, muayenesinde alerjik astım tanısı
, askeri hastaneye sevk

gönderildiğini belirten Boztepe, 12 Mayıs
giden oğlu, ziyaret çıkışında

Buca Jandarma Komutanlığı’na
ğlunun, askerlik süresi içerisinde,

84), asker kaçağı olduğu iddiasıyla

tedavi için evden çıkan oğlu Utku
Deniz Şirkeci’nin(1970), on dakika sonra evi arayarak, ifadesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ve Bozyaka

i. Deniz Sirkeci, 14 Mayıs günü serbest bırakıldı.

EM Şubesi’ne götürülen
M Şubesi’ne giden Emine Bal, arkadaşının bir

Karataş Kız Lisesi’nin karşısındaki
aynı gün serbest bırakıldı

M Şubesi ekiplerince gözaltına

Şubesi ekiplerince gözaltına

ilçesinde afiş yapan İşçi
emsilcisi Erdinç Özbay; gazete okurlarından Baran Doğan, Kemal Türker, Gülden Yıldız,

Serkan Elibüyük, Ferhat Kıvrak ve Yavuz Hasan Karadaş gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan 7 kişi, aynı

perasyonu”nda 302 kişi

eğlence yerleri ve bazı otellere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, para karşılığı
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ESP tarafından 14 Haziran günü Çiğli Güzeltepe'de
Özgür Türe’yi gözaltına aldı.

17 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Seyho Filik;
Murat Özdemir’in, Denizli’de 1 Mayıs afişlemesi yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti. Murat
Özdemir’in, bir gün sonra savcılığa sevk edildiğini ve savcılıktan serbest bırakıldığını, gözaltında gördüğü kötü
muamele nedeniyle polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak amacıyla Denizli Adliyesi’ne gittiğini, oradan
polisler tarafından tekrar bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak, Denizli Cezaevi’ne konulduğunu beyan etti.
Aynı olay ile ilgili olarak Metin Çek
Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu ifade etti

22 Haziran günü, Bornova’ya ehliyet almak üzere giden Taylan Gültekin isimli kişi, 2001 yılında
arama olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Bilal Şalo (1974) ile Erol Dürücü
tarafından gözaltına alındı. 25 Haziran 2004 tarihinde savcılığa sevk edilen Şalo ile Dürücü, ifadelerinin
alınmasından sonra serbest bırakıldı.

1 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeynel Çabuk; kardeşi Ali Çabuk’un (1976) 30
Ağustos günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

7 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bektaş; kızı Özlem Bektaş’ın (1981) Terörle
Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

Temmuz ayı içerisinde İzmir’in çeşitli semtlerinde, DEHAP üyelerine yönelik gerçekleştirilen oper
Mehmet Altun, Evin Tunç ve adı öğrenilemeyen 3 kişi, Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
İzmir DGM’ye sevk edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Evin Tunç ise daha sonra serbest bırakıldı.
(İHD İzmir)

Hasan Önder (1990), 9 Temmuz günü hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Önder, aynı gün serbest
bırakıldı. (İHD İzmir)

Atılım gazetesi İstanbul Muhabiri Sadık Yılmaz, tatil için geldiği İzmir'in Gümüldür Tatil Beldesi'nde 20
Temmuz günü jandarma tarafından g

30 Temmuz günü İzmir ili Çiğli ilçesinde emniyetten izinli olan “Remzi Aydın Ölüm Orucunda 380’li
gününde, Ölüm Orucu sürüyor” içerikli Mücadele Birliği afişlemesini yaptığı sırada, sivil polislerin saldırısına
maruz kalan Behlül Ocak, gözaltına alındı. Aynı gün Karşıyaka Adliyesine sevk edilen Ocak, serbest bırakıldı.
(İHD İzmir)

Taylant Gültekin, Bornova Trafik şubesine ehliyet almaya gittiği sırada, hakkında arama kararı olduğu
gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KONGRA GEL üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi 18 Ağustos
günü gözaltına alındı. (Cumhuriyet-20. 08.2004)

30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni provalarının tamamlanmasının ardından, ABD'nin Irak'ın Necef
operasyonlarını protesto etmek amacıyla “kefen giyerek” İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapmak isteyen
Kamber Ö. (49) gözaltına alındı. (Hürriyet

İzmir’de bulunan Altınbaşak Un Fabrikası’nda eylem yapan TÜMTİS üyesi 17 işçi ve Gı
Temsilcisi Hakkı Tali, 31 Ağustos günü işverenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak Karşıyaka Cumhuriyet
Savcılığı’na götürüldüler. (Evrensel-

Ayhan Güneş (1979), 6 Eylül günü Hatay Caddesi yolu üzerinde bulunan bir köprüye bo
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD İzmir)

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla tekstil işçisi
Murat Nifak (23), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Çağdaş Yazı
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14 Haziran günü Çiğli Güzeltepe'de düzenlenen NATO karşıtı eyleme müdahale eden polis,

17 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Seyho Filik; 09 Mayıs 2004 tarihinde arkadaşı
Murat Özdemir’in, Denizli’de 1 Mayıs afişlemesi yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti. Murat
Özdemir’in, bir gün sonra savcılığa sevk edildiğini ve savcılıktan serbest bırakıldığını, gözaltında gördüğü kötü

ele nedeniyle polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak amacıyla Denizli Adliyesi’ne gittiğini, oradan
polisler tarafından tekrar bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak, Denizli Cezaevi’ne konulduğunu beyan etti.
Aynı olay ile ilgili olarak Metin Çeklik isimli bir arkadaşının da evi basılarak, gözaltına alındığını ve Buca

klar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu ifade etti.

22 Haziran günü, Bornova’ya ehliyet almak üzere giden Taylan Gültekin isimli kişi, 2001 yılında
olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

(1974) ile Erol Dürücü, 24 Haziran günü, tatil amacıyla gittikleri Aydın-Kuşadası
tarafından gözaltına alındı. 25 Haziran 2004 tarihinde savcılığa sevk edilen Şalo ile Dürücü, ifadelerinin
alınmasından sonra serbest bırakıldı.

1 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeynel Çabuk; kardeşi Ali Çabuk’un (1976) 30
Ağustos günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bektaş; kızı Özlem Bektaş’ın (1981) Terörle
Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

Temmuz ayı içerisinde İzmir’in çeşitli semtlerinde, DEHAP üyelerine yönelik gerçekleştirilen oper
Mehmet Altun, Evin Tunç ve adı öğrenilemeyen 3 kişi, Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
İzmir DGM’ye sevk edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Evin Tunç ise daha sonra serbest bırakıldı.

90), 9 Temmuz günü hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Önder, aynı gün serbest

Atılım gazetesi İstanbul Muhabiri Sadık Yılmaz, tatil için geldiği İzmir'in Gümüldür Tatil Beldesi'nde 20
Temmuz günü jandarma tarafından gözaltına alındı.(20.07.2004-DİHA)

30 Temmuz günü İzmir ili Çiğli ilçesinde emniyetten izinli olan “Remzi Aydın Ölüm Orucunda 380’li
gününde, Ölüm Orucu sürüyor” içerikli Mücadele Birliği afişlemesini yaptığı sırada, sivil polislerin saldırısına

lan Behlül Ocak, gözaltına alındı. Aynı gün Karşıyaka Adliyesine sevk edilen Ocak, serbest bırakıldı.

Taylant Gültekin, Bornova Trafik şubesine ehliyet almaya gittiği sırada, hakkında arama kararı olduğu
D İzmir)

Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KONGRA GEL üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi 18 Ağustos
20. 08.2004)

30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni provalarının tamamlanmasının ardından, ABD'nin Irak'ın Necef
operasyonlarını protesto etmek amacıyla “kefen giyerek” İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapmak isteyen
Kamber Ö. (49) gözaltına alındı. (Hürriyet-24.08.04)

İzmir’de bulunan Altınbaşak Un Fabrikası’nda eylem yapan TÜMTİS üyesi 17 işçi ve Gı
Temsilcisi Hakkı Tali, 31 Ağustos günü işverenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak Karşıyaka Cumhuriyet

-01.09.2004)

Ayhan Güneş (1979), 6 Eylül günü Hatay Caddesi yolu üzerinde bulunan bir köprüye bo
iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD İzmir)

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla tekstil işçisi
Murat Nifak (23), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Çağdaş Yazıcı (23) ve pazarlamacı Metin
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NATO karşıtı eyleme müdahale eden polis,

09 Mayıs 2004 tarihinde arkadaşı
Murat Özdemir’in, Denizli’de 1 Mayıs afişlemesi yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti. Murat
Özdemir’in, bir gün sonra savcılığa sevk edildiğini ve savcılıktan serbest bırakıldığını, gözaltında gördüğü kötü

ele nedeniyle polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak amacıyla Denizli Adliyesi’ne gittiğini, oradan
polisler tarafından tekrar bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak, Denizli Cezaevi’ne konulduğunu beyan etti.

lik isimli bir arkadaşının da evi basılarak, gözaltına alındığını ve Buca

22 Haziran günü, Bornova’ya ehliyet almak üzere giden Taylan Gültekin isimli kişi, 2001 yılında hakkında

Kuşadası ilçesinde polis
tarafından gözaltına alındı. 25 Haziran 2004 tarihinde savcılığa sevk edilen Şalo ile Dürücü, ifadelerinin

1 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Zeynel Çabuk; kardeşi Ali Çabuk’un (1976) 30
Ağustos günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındığını belirtti. (İHD İzmir)

İzmir şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bektaş; kızı Özlem Bektaş’ın (1981) Terörle

Temmuz ayı içerisinde İzmir’in çeşitli semtlerinde, DEHAP üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda
Mehmet Altun, Evin Tunç ve adı öğrenilemeyen 3 kişi, Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
İzmir DGM’ye sevk edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Evin Tunç ise daha sonra serbest bırakıldı.

90), 9 Temmuz günü hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Önder, aynı gün serbest

Atılım gazetesi İstanbul Muhabiri Sadık Yılmaz, tatil için geldiği İzmir'in Gümüldür Tatil Beldesi'nde 20

30 Temmuz günü İzmir ili Çiğli ilçesinde emniyetten izinli olan “Remzi Aydın Ölüm Orucunda 380’li
gününde, Ölüm Orucu sürüyor” içerikli Mücadele Birliği afişlemesini yaptığı sırada, sivil polislerin saldırısına

lan Behlül Ocak, gözaltına alındı. Aynı gün Karşıyaka Adliyesine sevk edilen Ocak, serbest bırakıldı.

Taylant Gültekin, Bornova Trafik şubesine ehliyet almaya gittiği sırada, hakkında arama kararı olduğu

Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KONGRA GEL üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi 18 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni provalarının tamamlanmasının ardından, ABD'nin Irak'ın Necef Kenti'ndeki
operasyonlarını protesto etmek amacıyla “kefen giyerek” İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapmak isteyen

İzmir’de bulunan Altınbaşak Un Fabrikası’nda eylem yapan TÜMTİS üyesi 17 işçi ve Gıda-İş Ege Bölge
Temsilcisi Hakkı Tali, 31 Ağustos günü işverenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak Karşıyaka Cumhuriyet

Ayhan Güneş (1979), 6 Eylül günü Hatay Caddesi yolu üzerinde bulunan bir köprüye bombalı pankart astığı

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla tekstil işçisi
cı (23) ve pazarlamacı Metin
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Öner (26) 7 Eylül günü ev ve işyerlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındılar. (10.09.2004
İzmir)

Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı
Ünsal Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla 7 Eylül günü gözaltına alındı. (İHD İzmir) (10.09.2004

İHD İzmir şubesinin Yedek Yönetim Kurulu üyesi ve Atılım Gazetesi muhabiri Kamil Ağaoğlu, ölüm orucunda
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık
kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasını izlerken sivil polislerce gözaltına alındı. 24 Eylül
günü Savcılığa sevk edilen Ağaoğlu, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Ölüm orucunda yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık beldesinde bulunan mezarına
yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına katılan Yılmaz Karaçam (1978),
polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. (İHD İzmir)

SES işyeri temsilcisi ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen
mitingde “polise mukavemet ettiği ve yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla, 4 Ekim günü çalıştığı Konak
Devlet Hastanesi girişinde gözaltına al

1 Ekim günü Gültepe Toros Mahallesi mezarlığı önünde aracıyla seyir halinde iken sivil ve resmi polislerce önü
kesilen Okan Cantülay ve arkadaşı Mesut Karataş dövülerek gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Ege Üniversitesi’nin 6 Ekim günü gerç
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Eray Şengül (19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cem
Atakan Şen (21), polis tarafından gözaltına alındılar. (İHD İzmir) (Milliyet

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 15 Ekim günü düzenlenen “Huzur
Operasyonu”nda 50 kişi gözaltın alındı. (Hürriyet

Yılmaz Karacam (1978) 23 Ekim günü Asarlık Irmak mahallesinde gerçekleştirilen basın açıklaması sıra
gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bildiri dağıtan Dağuş ve Metin isimli kişiler 3 Kasım günü TMŞ ekipleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD İzmir)

PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu iddiasıyla Muş Emniyet Müdürlüğü'nce aranan Ergi
Menderes Havaalanı'na girerken gözaltına alındı. (Cumhuriyet

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
semtinde ikamet eden abisi Mahmut Tünçyüzlü’nün evini basa
gözaltına aldığını belirtti. (İHD İzmir)

SDP üyesi Volkan Köse ile Kenan isimli kişi 14 Aralık günü Bornova’da afiş asarken polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldılar.

14 Aralık günü AKP binasına giden Sosyalist Gençlik okuru 4 kişi, burada gözaltına alınarak Konak Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayını gün savcılığa sevk edilen kişiler serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

22 Aralık günü PKK KONGRA/GEL'e yönelik g
Faruk T. ile bu kişiye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Bahri G. (50) ve oğlu Tacettin G'nin (25) gözaltına
alındı. (aa) (Hürriyet-24.12.04)

DEHAP Bayındır İlçe Saymanı Ramazan Ceylan
yayın bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Ceylan daha sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

27 Aralık günü İzmir’de bir eve TMŞ ekipleri tarafından yapılan baskında 4 kişi

Kahramanmaraş
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Öner (26) 7 Eylül günü ev ve işyerlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındılar. (10.09.2004

Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı
Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla 7 Eylül günü gözaltına alındı. (İHD İzmir) (10.09.2004

İHD İzmir şubesinin Yedek Yönetim Kurulu üyesi ve Atılım Gazetesi muhabiri Kamil Ağaoğlu, ölüm orucunda
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık beldesinde bulunan mezarına yapılan saldırıyı
kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasını izlerken sivil polislerce gözaltına alındı. 24 Eylül
günü Savcılığa sevk edilen Ağaoğlu, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

a yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık beldesinde bulunan mezarına
yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına katılan Yılmaz Karaçam (1978),
polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. (İHD İzmir)

ES işyeri temsilcisi ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen
mitingde “polise mukavemet ettiği ve yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla, 4 Ekim günü çalıştığı Konak
Devlet Hastanesi girişinde gözaltına alındı. (İHD İzmir)

1 Ekim günü Gültepe Toros Mahallesi mezarlığı önünde aracıyla seyir halinde iken sivil ve resmi polislerce önü
kesilen Okan Cantülay ve arkadaşı Mesut Karataş dövülerek gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Ege Üniversitesi’nin 6 Ekim günü gerçekleştirilen yeni dönem açılışı esnasında rektörü protesto eden
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Eray Şengül (19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cem
Atakan Şen (21), polis tarafından gözaltına alındılar. (İHD İzmir) (Milliyet-07.10.04)

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 15 Ekim günü düzenlenen “Huzur
Operasyonu”nda 50 kişi gözaltın alındı. (Hürriyet-16.10.04)

Yılmaz Karacam (1978) 23 Ekim günü Asarlık Irmak mahallesinde gerçekleştirilen basın açıklaması sıra

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bildiri dağıtan Dağuş ve Metin isimli kişiler 3 Kasım günü TMŞ ekipleri
tarafından gözaltına alındı. (İHD İzmir)

GEL üyesi olduğu iddiasıyla Muş Emniyet Müdürlüğü'nce aranan Ergin F. İsimli bir kişi Adnan
Menderes Havaalanı'na girerken gözaltına alındı. (Cumhuriyet-22.11.2004)

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
semtinde ikamet eden abisi Mahmut Tünçyüzlü’nün evini basan TMŞ ekiplerini yeğeni Mustafa Tunçyüzlü’yü
gözaltına aldığını belirtti. (İHD İzmir)

SDP üyesi Volkan Köse ile Kenan isimli kişi 14 Aralık günü Bornova’da afiş asarken polis tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün serbest bırakıldılar. (İHD İzmir)

14 Aralık günü AKP binasına giden Sosyalist Gençlik okuru 4 kişi, burada gözaltına alınarak Konak Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayını gün savcılığa sevk edilen kişiler serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

22 Aralık günü PKK KONGRA/GEL'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen
Faruk T. ile bu kişiye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Bahri G. (50) ve oğlu Tacettin G'nin (25) gözaltına

DEHAP Bayındır İlçe Saymanı Ramazan Ceylan (1965), 28 Aralık günü evini basan polisler tarafından yasak
yayın bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Ceylan daha sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

27 Aralık günü İzmir’de bir eve TMŞ ekipleri tarafından yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı. (İHD İzmir)
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Öner (26) 7 Eylül günü ev ve işyerlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındılar. (10.09.2004-DIHA) (İHD

Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı
Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla 7 Eylül günü gözaltına alındı. (İHD İzmir) (10.09.2004-DIHA)

İHD İzmir şubesinin Yedek Yönetim Kurulu üyesi ve Atılım Gazetesi muhabiri Kamil Ağaoğlu, ölüm orucunda
beldesinde bulunan mezarına yapılan saldırıyı

kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasını izlerken sivil polislerce gözaltına alındı. 24 Eylül

a yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Menemen ilçesi Asarlık beldesinde bulunan mezarına
yapılan saldırıyı kınamak amacıyla 23 Eylül günü yapılan basın açıklamasına katılan Yılmaz Karaçam (1978),

ES işyeri temsilcisi ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen
mitingde “polise mukavemet ettiği ve yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla, 4 Ekim günü çalıştığı Konak

1 Ekim günü Gültepe Toros Mahallesi mezarlığı önünde aracıyla seyir halinde iken sivil ve resmi polislerce önü
kesilen Okan Cantülay ve arkadaşı Mesut Karataş dövülerek gözaltına alındı. (İHD İzmir)

ekleştirilen yeni dönem açılışı esnasında rektörü protesto eden
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Eray Şengül (19) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cem

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 15 Ekim günü düzenlenen “Huzur

Yılmaz Karacam (1978) 23 Ekim günü Asarlık Irmak mahallesinde gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bildiri dağıtan Dağuş ve Metin isimli kişiler 3 Kasım günü TMŞ ekipleri

n F. İsimli bir kişi Adnan

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
n TMŞ ekiplerini yeğeni Mustafa Tunçyüzlü’yü

SDP üyesi Volkan Köse ile Kenan isimli kişi 14 Aralık günü Bornova’da afiş asarken polis tarafından gözaltına

14 Aralık günü AKP binasına giden Sosyalist Gençlik okuru 4 kişi, burada gözaltına alınarak Konak Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayını gün savcılığa sevk edilen kişiler serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

erçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen
Faruk T. ile bu kişiye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Bahri G. (50) ve oğlu Tacettin G'nin (25) gözaltına

(1965), 28 Aralık günü evini basan polisler tarafından yasak
yayın bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Ceylan daha sonra serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

gözaltına alındı. (İHD İzmir)
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Newroz kutlamalarına katılmak için 21 Mart günü Nurhak İlçesi'nden Elbistan İlçesi'ne giderken yolda
durdurulan Nurhak Özgür Parti İlçe Başkanı Kemal Doğan, İlçe Yöneticileri Ali Doğan ile Zeynel Gül, İsrafil
Doğan, Ahmet Gören, Yılmaz Polat ve Gurbet Göre
savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile Elbistan Asliye Ceza Mahkemesi'ne
sevk edildi. Mahkeme, 7 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Elbistan Şeker Fabrikası önünde 29 Mayıs günü bir otomobili durduran Terörle Mücadele Şube ekipleri, araç
içerisinde bulunan Mehmet, Abdullah, M. Sait, Abdulvahap ve Fethi Yusufoğlu adlı kişileri gözaltına aldı.
Mehmet Yusufoğlu'nun "Kongra-G
Sevdilli, Tapkıran ve Topallı köylerine operasyonlar düzenlenerek, Hasan Üstündağ, Mahin Köker, Tacim Kaya,
İsmail Şahindal, Ali Şahindal, Ramazan Alagöz ve Ali Sağır adlı 7 kişi daha gözaltına alın

Kars
SHP seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, “şehit aileleri” dediği için ifadesi alınmak üzere 16 Mart
günü Kars Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Kars Belediye Başkan Adayı Güngör Alp, çıkarıldığı Savcılıkça
serbest bırakıldı.

Kars şehir stadyumunda 13 Haziran günü yapılan konserde
durumuna dikkat çekme amaçlı "112 kişi öldü duydunuz mu? Ekmek ve Adalet
pankartı açan Onur Bahadır, Bora Demirtaş, Duygu Özdemir, Yaver Ceng
Şube'ye bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Kayseri
Pınarbaşı ilçesi Çukuryurt köyü Yozpınar
vermeyen jandarmalar arasında çıkan arbede sonrası, Ömer
Ramazan Göktaş, Hüseyin Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir
Demirtaş ve Metin Çetinkaya gözaltına alındı.

Kırıkkale
Polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları iddia edilen Eylem Baş ve
Berkant Kızılgün, 11 Haziran günü gözaltına alındı.

Kocaeli
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Gebze'de düzenlenen ope
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Seçkin Mandacı (28), Kocaeli Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Ümit Bayrak (24) ile işsiz olduğu belirtilen Evren Hıdıroğlu (23) gözaltına alındı. 2003’ün Kasım
ayındaki İstanbul’daki bombalı intihar saldırılarının planlayıcısı olan “hazma” kod adlı teröristin, gözaltına
alınan üç kişiye Afganistan'da silahlı eğitim verdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Terörle Mücadele Ekipleri, 11 Mart günü Sedat Barkın adlı bir kişiyi, 12 Mart günü ise adlar
kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne 15 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, dernekte
misafir olarak bulunun Aydın Yavuz ve İsmail Temiz’i gözaltına aldı. Aynı gün, dernek yönetim kurulu üyesi ve
saymanı Süleyman Kaman ve dernek üyesi Ayhan Uğur da evlerinden gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 18 Mart günü yapılan operasyonda, “DHKP
Özlem U., Ayhan U., İsmail T., Aydın Y. ve Süleyman K., gözaltına alındı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın İstanbul Yakacık ş
patlamayla ilgili, Hakan K. (30) ve İbrahim Ç. (25) ile, Yasin D.
alındı.

TEM Şubesi ekiplerince 22 Haziran günü yapılan operasyonlarda, Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği
Başkan Yardımcısı Semih Aydın, dernek sekreteri Selma Aslan, dernek üyelerinden Ahmet Bozat ve Güven
Güney, Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka ile kimliği belirsiz 1 kişi gözaltına alındı.
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Newroz kutlamalarına katılmak için 21 Mart günü Nurhak İlçesi'nden Elbistan İlçesi'ne giderken yolda
durdurulan Nurhak Özgür Parti İlçe Başkanı Kemal Doğan, İlçe Yöneticileri Ali Doğan ile Zeynel Gül, İsrafil
Doğan, Ahmet Gören, Yılmaz Polat ve Gurbet Gören, polislerce tartaklanarak gözaltına alındı. 7 kişi, nöbetçi
savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile Elbistan Asliye Ceza Mahkemesi'ne
sevk edildi. Mahkeme, 7 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

stan Şeker Fabrikası önünde 29 Mayıs günü bir otomobili durduran Terörle Mücadele Şube ekipleri, araç
içerisinde bulunan Mehmet, Abdullah, M. Sait, Abdulvahap ve Fethi Yusufoğlu adlı kişileri gözaltına aldı.

Gel” üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Elbistan'a bağlı
Sevdilli, Tapkıran ve Topallı köylerine operasyonlar düzenlenerek, Hasan Üstündağ, Mahin Köker, Tacim Kaya,
İsmail Şahindal, Ali Şahindal, Ramazan Alagöz ve Ali Sağır adlı 7 kişi daha gözaltına alın

SHP seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, “şehit aileleri” dediği için ifadesi alınmak üzere 16 Mart
günü Kars Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Kars Belediye Başkan Adayı Güngör Alp, çıkarıldığı Savcılıkça

nda 13 Haziran günü yapılan konserde, cezaevinde ölüm oruçları sırasında ölenlerin
"112 kişi öldü duydunuz mu? Ekmek ve Adalet dergisi

pankartı açan Onur Bahadır, Bora Demirtaş, Duygu Özdemir, Yaver Cengiz ve Abdülkadir Yurdatapan, T
r tarafından gözaltına alındı.

öyü Yozpınar yaylasına izin almadan çıkan köylüler ile konaklamalarına izin
vermeyen jandarmalar arasında çıkan arbede sonrası, Ömer Uğurlu, Karabey Özer, Bayram Koca, Musa Göktaş,
Ramazan Göktaş, Hüseyin Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir
Demirtaş ve Metin Çetinkaya gözaltına alındı.

Polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları iddia edilen Eylem Baş ve
Berkant Kızılgün, 11 Haziran günü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Gebze'de düzenlenen ope
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Seçkin Mandacı (28), Kocaeli Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Ümit Bayrak (24) ile işsiz olduğu belirtilen Evren Hıdıroğlu (23) gözaltına alındı. 2003’ün Kasım

tihar saldırılarının planlayıcısı olan “hazma” kod adlı teröristin, gözaltına
alınan üç kişiye Afganistan'da silahlı eğitim verdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Terörle Mücadele Ekipleri, 11 Mart günü Sedat Barkın adlı bir kişiyi, 12 Mart günü ise adlar

Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne 15 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, dernekte
misafir olarak bulunun Aydın Yavuz ve İsmail Temiz’i gözaltına aldı. Aynı gün, dernek yönetim kurulu üyesi ve
saymanı Süleyman Kaman ve dernek üyesi Ayhan Uğur da evlerinden gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 18 Mart günü yapılan operasyonda, “DHKP-C üyesi oldukları” iddiası ile Ali A.,
Özlem U., Ayhan U., İsmail T., Aydın Y. ve Süleyman K., gözaltına alındı.

onlar Büyük Locası'nın İstanbul Yakacık şubesinde 3 ay önce meydana gelen
ve İbrahim Ç. (25) ile, Yasin D. Karamürsel ilçesinde 17 Haziran günü gözaltına

ziran günü yapılan operasyonlarda, Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği
Başkan Yardımcısı Semih Aydın, dernek sekreteri Selma Aslan, dernek üyelerinden Ahmet Bozat ve Güven
Güney, Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka ile kimliği belirsiz 1 kişi gözaltına alındı.
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Newroz kutlamalarına katılmak için 21 Mart günü Nurhak İlçesi'nden Elbistan İlçesi'ne giderken yolda
durdurulan Nurhak Özgür Parti İlçe Başkanı Kemal Doğan, İlçe Yöneticileri Ali Doğan ile Zeynel Gül, İsrafil

n, polislerce tartaklanarak gözaltına alındı. 7 kişi, nöbetçi
savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile Elbistan Asliye Ceza Mahkemesi'ne

stan Şeker Fabrikası önünde 29 Mayıs günü bir otomobili durduran Terörle Mücadele Şube ekipleri, araç
içerisinde bulunan Mehmet, Abdullah, M. Sait, Abdulvahap ve Fethi Yusufoğlu adlı kişileri gözaltına aldı.

ddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Elbistan'a bağlı
Sevdilli, Tapkıran ve Topallı köylerine operasyonlar düzenlenerek, Hasan Üstündağ, Mahin Köker, Tacim Kaya,
İsmail Şahindal, Ali Şahindal, Ramazan Alagöz ve Ali Sağır adlı 7 kişi daha gözaltına alındı.

SHP seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, “şehit aileleri” dediği için ifadesi alınmak üzere 16 Mart
günü Kars Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Kars Belediye Başkan Adayı Güngör Alp, çıkarıldığı Savcılıkça

cezaevinde ölüm oruçları sırasında ölenlerin
dergisi okuyucuları" yazılı

iz ve Abdülkadir Yurdatapan, TEM

aylasına izin almadan çıkan köylüler ile konaklamalarına izin
Uğurlu, Karabey Özer, Bayram Koca, Musa Göktaş,

Ramazan Göktaş, Hüseyin Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir

Polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları iddia edilen Eylem Baş ve

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Gebze'de düzenlenen operasyon sonucu,
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Seçkin Mandacı (28), Kocaeli Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Ümit Bayrak (24) ile işsiz olduğu belirtilen Evren Hıdıroğlu (23) gözaltına alındı. 2003’ün Kasım

tihar saldırılarının planlayıcısı olan “hazma” kod adlı teröristin, gözaltına

Terörle Mücadele Ekipleri, 11 Mart günü Sedat Barkın adlı bir kişiyi, 12 Mart günü ise adları öğrenilemeyen 4

Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne 15 Mart günü baskın düzenleyen polis ekipleri, dernekte
misafir olarak bulunun Aydın Yavuz ve İsmail Temiz’i gözaltına aldı. Aynı gün, dernek yönetim kurulu üyesi ve

C üyesi oldukları” iddiası ile Ali A.,

de 3 ay önce meydana gelen
Karamürsel ilçesinde 17 Haziran günü gözaltına

ziran günü yapılan operasyonlarda, Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği
Başkan Yardımcısı Semih Aydın, dernek sekreteri Selma Aslan, dernek üyelerinden Ahmet Bozat ve Güven
Güney, Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka ile kimliği belirsiz 1 kişi gözaltına alındı.
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Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Çınarlı Köyü prefabrikle
engellemek için 10 Ekim günü barikat kuran vatandaşlara müdahale eden polis aralarında Emeğin Partisi il
yöneticisi Arif Koşar ve Kocaeli Halkevleri yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. (Hürri
11.10.04) (Evrensel-10.10.04)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 Kasım günü yapılan jandarma tarafından yapılan operasyonda, DHKP/C üyesi
oldukları ileri sürülen Baki K. (19), Selman T. (21), Engin C. (25), Selma T. (23), Merdan K. (30) ve Semra H.
(35), gözaltına alındı. (Cumhuriyet-05.11.04)

Konya
DEHAP İl Kadın Kolları Yöneticisi Hanım Kandemir, kapatılan HADEP’in eski İl Sekreteri DEHAP üyesi
Muzaffer Küçükyıldız, Muhsin Budaklıoğlu, Ayhan Gül, Servet Erdemir, Abdullah Diktaş, Hanım Kandemir,
Ziya Kanat ve Abdullah Arazil, 16 Şubat günü Ereğli ilçesinde, “Ereğli’de PKK örgütlenmesi yaptıkları”
iddiasıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar 19 Şubat günü serbest bırakıldı.

29 Şubat günü, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Kaplancılar” örg
operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiden 9'u 2 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

16 Mart günü polisin düzenlediği operasyonlarda, “İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları, HSBC
Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası
Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırılarl
alınan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin B, Salih Ç, Zübeyir Y,
Selman D. ve Muzaffer O.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Merkezi tarafından
üyelerinin seçim çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin engellemesi ile karşılaşıldığı, 18
Mart günü 4 üyelerinin afiş asarken gözaltına alındığı ve "Boşvermeyin" yazılı afişlere el konulduğu

TEM Şube ekipleri, 26 Haziran günü merkez ile
baskında, Kaide örgütü ile ilişkili olduğu öne sürülen bir kişinin liderliğindeki 'Selefi' grubundan
alındı.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde 21 Arlık günü DEHAP’lı öğrenciler ile ülkücüler arasında yaşanan çatışmada 17
öğrenci gözaltına alındı. (BİRGÜN-23.12.04)

Kütahya
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 23 Kasım günü, ilçe merkezinde çarşafla dolaştığı iddiasıyla 156 Jandarma
ihbar hattı aranarak şikayet edilen Güngör Ç. (30) isimli kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı. Güngör Ç.
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Zaman

Malatya
5 Ocak günü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Aczmendi tarikatına yönel
Gündüz 'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Daha sonra DGM Cumhuriyet Savcılığı’na sevk
edilen 16 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencilerinin, bazı üniversitelerde öğrencilere açılan soruşturmaları protesto etmek
amacıyla 22 Ocak günü yaptıkları basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi.
Müdahalede, EMEP Malatya İl Yöneticisi
Benek, Hasan Bozkurt, Rauf Benek, Sinan Tanrıverdi, Erkan Tur, İdris Benek, Mehmet Akbaba, Salih Kesin,
Mehmet Özer ve Şiar isimli bir öğrenci gözaltına alındı.

22 Ocak günü, üniversitelerdeki soruşturmaları ve cezaevlerindeki “tecrit”i protesto etmek için yürüyüş yapan
İnönü Üniversitesi öğrencilerine müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. “TCK 312/1. maddesine
muhalefet”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” ve “Görevli
suçlanan 13 öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Halkın Hukuk Bürosu avukatı Taylan Talay ile Atılım
cezaevlerindeki tecrit uygulamaların
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Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Çınarlı Köyü prefabriklerinin kaldırılmasına tepki gösteren ve yıkımı
engellemek için 10 Ekim günü barikat kuran vatandaşlara müdahale eden polis aralarında Emeğin Partisi il
yöneticisi Arif Koşar ve Kocaeli Halkevleri yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. (Hürri

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 Kasım günü yapılan jandarma tarafından yapılan operasyonda, DHKP/C üyesi
oldukları ileri sürülen Baki K. (19), Selman T. (21), Engin C. (25), Selma T. (23), Merdan K. (30) ve Semra H.

05.11.04)

DEHAP İl Kadın Kolları Yöneticisi Hanım Kandemir, kapatılan HADEP’in eski İl Sekreteri DEHAP üyesi
Muzaffer Küçükyıldız, Muhsin Budaklıoğlu, Ayhan Gül, Servet Erdemir, Abdullah Diktaş, Hanım Kandemir,

at ve Abdullah Arazil, 16 Şubat günü Ereğli ilçesinde, “Ereğli’de PKK örgütlenmesi yaptıkları”
iddiasıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar 19 Şubat günü serbest bırakıldı.

29 Şubat günü, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Kaplancılar” örgütüne yönelik düzenlenen
operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiden 9'u 2 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

16 Mart günü polisin düzenlediği operasyonlarda, “İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları, HSBC
Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası
Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırılarla” ilişkisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin B, Salih Ç, Zübeyir Y,

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Konya'da il yönetici ve
üyelerinin seçim çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin engellemesi ile karşılaşıldığı, 18
Mart günü 4 üyelerinin afiş asarken gözaltına alındığı ve "Boşvermeyin" yazılı afişlere el konulduğu

pleri, 26 Haziran günü merkez ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde beş eve
ile ilişkili olduğu öne sürülen bir kişinin liderliğindeki 'Selefi' grubundan

Üniversitesi’nde 21 Arlık günü DEHAP’lı öğrenciler ile ülkücüler arasında yaşanan çatışmada 17
23.12.04)

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 23 Kasım günü, ilçe merkezinde çarşafla dolaştığı iddiasıyla 156 Jandarma
ihbar hattı aranarak şikayet edilen Güngör Ç. (30) isimli kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı. Güngör Ç.
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Zaman-24.11.2004)

5 Ocak günü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Aczmendi tarikatına yönelik operasyonda, tarikat lideri
'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Daha sonra DGM Cumhuriyet Savcılığı’na sevk

edilen 16 kişi, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencilerinin, bazı üniversitelerde öğrencilere açılan soruşturmaları protesto etmek
amacıyla 22 Ocak günü yaptıkları basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi.

EMEP Malatya İl Yöneticisi Vural Nasuhbeyoğlu, Eren Kınık, Cumhur Daş, Savaş Turan, İdris
Benek, Hasan Bozkurt, Rauf Benek, Sinan Tanrıverdi, Erkan Tur, İdris Benek, Mehmet Akbaba, Salih Kesin,
Mehmet Özer ve Şiar isimli bir öğrenci gözaltına alındı.

ruşturmaları ve cezaevlerindeki “tecrit”i protesto etmek için yürüyüş yapan
İnönü Üniversitesi öğrencilerine müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. “TCK 312/1. maddesine
muhalefet”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” ve “Görevli memura mukavemet”le
suçlanan 13 öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

vukatı Taylan Talay ile Atılım gazetesi Malatya temsilcisi İrfan Sağlam, F tipi
cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla kendini yakan Selma Kubat'ın cenazesinin 4
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rinin kaldırılmasına tepki gösteren ve yıkımı
engellemek için 10 Ekim günü barikat kuran vatandaşlara müdahale eden polis aralarında Emeğin Partisi il
yöneticisi Arif Koşar ve Kocaeli Halkevleri yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. (Hürriyet -

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 Kasım günü yapılan jandarma tarafından yapılan operasyonda, DHKP/C üyesi
oldukları ileri sürülen Baki K. (19), Selman T. (21), Engin C. (25), Selma T. (23), Merdan K. (30) ve Semra H.

DEHAP İl Kadın Kolları Yöneticisi Hanım Kandemir, kapatılan HADEP’in eski İl Sekreteri DEHAP üyesi
Muzaffer Küçükyıldız, Muhsin Budaklıoğlu, Ayhan Gül, Servet Erdemir, Abdullah Diktaş, Hanım Kandemir,

at ve Abdullah Arazil, 16 Şubat günü Ereğli ilçesinde, “Ereğli’de PKK örgütlenmesi yaptıkları”

ütüne yönelik düzenlenen
operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. 13 kişiden 9'u 2 Mart günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

16 Mart günü polisin düzenlediği operasyonlarda, “İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları, HSBC
Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası

a” ilişkisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin B, Salih Ç, Zübeyir Y,

yapılan açıklamada, Konya'da il yönetici ve
üyelerinin seçim çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin engellemesi ile karşılaşıldığı, 18
Mart günü 4 üyelerinin afiş asarken gözaltına alındığı ve "Boşvermeyin" yazılı afişlere el konulduğu belirtildi.

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde beş eve yapılan
ile ilişkili olduğu öne sürülen bir kişinin liderliğindeki 'Selefi' grubundan 9 kişi gözaltına

Üniversitesi’nde 21 Arlık günü DEHAP’lı öğrenciler ile ülkücüler arasında yaşanan çatışmada 17

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 23 Kasım günü, ilçe merkezinde çarşafla dolaştığı iddiasıyla 156 Jandarma
ihbar hattı aranarak şikayet edilen Güngör Ç. (30) isimli kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı. Güngör Ç.

ik operasyonda, tarikat lideri Müslüm
'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Daha sonra DGM Cumhuriyet Savcılığı’na sevk

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencilerinin, bazı üniversitelerde öğrencilere açılan soruşturmaları protesto etmek
amacıyla 22 Ocak günü yaptıkları basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi.

Eren Kınık, Cumhur Daş, Savaş Turan, İdris
Benek, Hasan Bozkurt, Rauf Benek, Sinan Tanrıverdi, Erkan Tur, İdris Benek, Mehmet Akbaba, Salih Kesin,

ruşturmaları ve cezaevlerindeki “tecrit”i protesto etmek için yürüyüş yapan
İnönü Üniversitesi öğrencilerine müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. “TCK 312/1. maddesine

memura mukavemet”le

emsilcisi İrfan Sağlam, F tipi
protesto etmek amacıyla kendini yakan Selma Kubat'ın cenazesinin 4
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Mayıs günü Malatya'nın Arguvan il
Komutanlığı'na bağlı askerlerce, haklarında 'gıyabi tutuklama kararı' olduğu gerekçe
ve Sağlam, çıkarıldıkları Arguvan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

“Kongra-Gel üyesi oldukları” iddia edilen 11 öğrenci, 10 ve 11 Mayıs günlerinde polis tarafından gözaltına
alındı.

EMEP Malatya İl Örgütü'nün, 20 Haziran günü Tekel
Bakanlığı'nın genelgesine rağmen, iki polis kam

Mücahit Menteş, “yasadışı bir örgüte yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İH

O.S. ve G.B. adlı kişiler 2 Ekim günü sivil giyimli polislerce gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra
serbest bırakıldılar. (İHD Malatya)

Malatya’da öğrenci olan Pınar Aydın, 6 Ekim günü Doğu Garaj’ından güvenlik kuvvetlerince göza
Aydın daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Malatya)

Manisa
16 Temmuz günü Süleyman Ürper(1984), Manisa’da Terörle Mücadele Şubesi polislerince 1 Mayıs gösterileri
gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 17 Temmuz günü Savcılığa sevk edilen Ü
serbest bırakıldı. (İHD İzmir)

Mardin
Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni Rıdvan Saday, “yasadışı
örgüte yardım yataklık ettikleri” iddiasıyla, 8 Ocak günü Merkez Jandarma Komutanlığı e
gözaltına alındılar.

21 Ocak günü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddia edilen Abdulhakim Pirçek (32) gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ö
düzenlenen baskında Abdulkadir Eren (62), Abdurrahman Eren (28), Hasan Eren (41) ve Yusuf Erol (40) adlı
kişileri gözaltına alındılar.

Dargeçit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafınd
baskında Ali Ersoy, eşi, Sait Yılmaz, eşi ve dört çocuğu gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar daha sonra
serbest bırakıldılar.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Şubat günü, il merkezinde ve ilçelerde Hizbullah Örgütü’ne yönelik
yapılan operasyonlarda, örgüte üye oldukları iddia edilen Mustafa T., Eşref E., Abdulsamet K., Şeymus E.,
Şeymus T., Mustafa T., ve Halil T. adlı kiş

Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğünün 3 Mart günü PKK/KONGRA
“örgüt üyesi oldukları ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde bulundukları” iddia edilen Ahmet Özçelik
Çelik, Mürşit Aslan, Fidan Aslan ve Ali Fidan adlı kişiler gözaltına alındı.

Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Mart günü, Hizbullah Örgütüne yönelik düzenlenen
operasyonlarda, “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl Köyünde ikamet eden Şerzat Yiğit, “Güç Birliği için çalışmalar yürüttüğü”
gerekçesiyle 26 mart günü gözaltına alındı. Yiğit, daha sonra serbest bırakıldı.

23 Mart günü Derik ilçesinde, “PKK/KONGRA

Dargeçit Belediye Başkanlığı'na seçilen Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık, 30 Mart günü evlerine baskın yapan
askerler tarafından gözaltına alınarak Dargeçit Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sultan Anık sorgusunun
ardından aynı gün serbest bırakıldı.

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ilçesine bağlı Koyuncu köyünde defnedilmesinin ardından, Arguvan Karakol
haklarında 'gıyabi tutuklama kararı' olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Talay

ve Sağlam, çıkarıldıkları Arguvan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

üyesi oldukları” iddia edilen 11 öğrenci, 10 ve 11 Mayıs günlerinde polis tarafından gözaltına

ü'nün, 20 Haziran günü Tekel fabrikası önünde yaptığı basın açıklaması, İçişleri
Bakanlığı'nın genelgesine rağmen, iki polis kamerası tarafından kayda alındı.

Mücahit Menteş, “yasadışı bir örgüte yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İH

O.S. ve G.B. adlı kişiler 2 Ekim günü sivil giyimli polislerce gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra

Malatya’da öğrenci olan Pınar Aydın, 6 Ekim günü Doğu Garaj’ından güvenlik kuvvetlerince göza
Aydın daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Malatya)

16 Temmuz günü Süleyman Ürper(1984), Manisa’da Terörle Mücadele Şubesi polislerince 1 Mayıs gösterileri
gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 17 Temmuz günü Savcılığa sevk edilen Ürper, ifadesinin ardından

Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni Rıdvan Saday, “yasadışı
örgüte yardım yataklık ettikleri” iddiasıyla, 8 Ocak günü Merkez Jandarma Komutanlığı e

21 Ocak günü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddia edilen Abdulhakim Pirçek (32) gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat timleri tarafından 16 Şubat günü, 12 eve
düzenlenen baskında Abdulkadir Eren (62), Abdurrahman Eren (28), Hasan Eren (41) ve Yusuf Erol (40) adlı

Dargeçit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, 23 Şubat günü, iki eve düzenlenen
baskında Ali Ersoy, eşi, Sait Yılmaz, eşi ve dört çocuğu gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar daha sonra

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Şubat günü, il merkezinde ve ilçelerde Hizbullah Örgütü’ne yönelik
yapılan operasyonlarda, örgüte üye oldukları iddia edilen Mustafa T., Eşref E., Abdulsamet K., Şeymus E.,
Şeymus T., Mustafa T., ve Halil T. adlı kişiler, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar.

Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğünün 3 Mart günü PKK/KONGRA-GEL’e yönelik düzenlediği operasyonlarda,
“örgüt üyesi oldukları ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde bulundukları” iddia edilen Ahmet Özçelik
Çelik, Mürşit Aslan, Fidan Aslan ve Ali Fidan adlı kişiler gözaltına alındı.

Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Mart günü, Hizbullah Örgütüne yönelik düzenlenen
operasyonlarda, “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl Köyünde ikamet eden Şerzat Yiğit, “Güç Birliği için çalışmalar yürüttüğü”
gerekçesiyle 26 mart günü gözaltına alındı. Yiğit, daha sonra serbest bırakıldı.

23 Mart günü Derik ilçesinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu” iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Dargeçit Belediye Başkanlığı'na seçilen Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık, 30 Mart günü evlerine baskın yapan
askerler tarafından gözaltına alınarak Dargeçit Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sultan Anık sorgusunun
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öyünde defnedilmesinin ardından, Arguvan Karakol
siyle gözaltına alındı. Talay

üyesi oldukları” iddia edilen 11 öğrenci, 10 ve 11 Mayıs günlerinde polis tarafından gözaltına

abrikası önünde yaptığı basın açıklaması, İçişleri

Mücahit Menteş, “yasadışı bir örgüte yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. (İHD Malatya)

O.S. ve G.B. adlı kişiler 2 Ekim günü sivil giyimli polislerce gözaltına alındılar. Söz konusu kişiler daha sonra

Malatya’da öğrenci olan Pınar Aydın, 6 Ekim günü Doğu Garaj’ından güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

16 Temmuz günü Süleyman Ürper(1984), Manisa’da Terörle Mücadele Şubesi polislerince 1 Mayıs gösterileri
rper, ifadesinin ardından

Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni Rıdvan Saday, “yasadışı
örgüte yardım yataklık ettikleri” iddiasıyla, 8 Ocak günü Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından

21 Ocak günü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, “yasadışı örgüt üyesi

zel harekat timleri tarafından 16 Şubat günü, 12 eve
düzenlenen baskında Abdulkadir Eren (62), Abdurrahman Eren (28), Hasan Eren (41) ve Yusuf Erol (40) adlı

an, 23 Şubat günü, iki eve düzenlenen
baskında Ali Ersoy, eşi, Sait Yılmaz, eşi ve dört çocuğu gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar daha sonra

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Şubat günü, il merkezinde ve ilçelerde Hizbullah Örgütü’ne yönelik
yapılan operasyonlarda, örgüte üye oldukları iddia edilen Mustafa T., Eşref E., Abdulsamet K., Şeymus E.,

iler, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar.

GEL’e yönelik düzenlediği operasyonlarda,
“örgüt üyesi oldukları ve bombalı saldırı hazırlığı içerisinde bulundukları” iddia edilen Ahmet Özçelik, Hamit

Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Mart günü, Hizbullah Örgütüne yönelik düzenlenen

Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl Köyünde ikamet eden Şerzat Yiğit, “Güç Birliği için çalışmalar yürüttüğü”

a edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Dargeçit Belediye Başkanlığı'na seçilen Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık, 30 Mart günü evlerine baskın yapan
askerler tarafından gözaltına alınarak Dargeçit Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sultan Anık sorgusunun
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Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden Sultani Arslan
(57), üzerinde bulunan Özgür Halk dergisinin fotokopisi nedeniyle gözaltına alındı. (Özgür Gündem

8 Haziran günü, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı ve Yenimahalle arasında bulunan Tahiro
lehine gösteri yapan gruba müdahale eden polis

10 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yapılan bir gösteriden sonra, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı
Devran Karahan ile İsmail Asi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

17 Haziran günü Nusaybin ilçesinde Kışla
evde arama yaptıktan sonra ev sahibi M.Cemil Karahan'ı gözaltına aldı. İlçe
adlı kişi de, polisler tarafından gözaltına alındı.

16 Haziran günü Kızıltepe ilçesi Atatürk mahallesinde bir
militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M. Cemil Karahan’ı
gözaltına aldı.

28 Temmuz günü Mardin DEHAP İl Başkanı Rıdvan Olcasöz, Merkez ilçe Başkanı Tahsin İ
İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar. Gerekçe olarak,
Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliğine verilen dilekçeler gösterildi.
(İHD Mardin - 29 Temmuz 2004/ Evrensel) (28.07.2004

23 Temmuz günü DEHAP üyesi Naci Çultu, Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren
HPG’li Ali Akman’ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (24 Temmuz 2004/ Evrensel)

Mardin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Polis Karakolu'na yapılan ve 4 polisin yaralanmasıyla
sonuçlanan silahlı saldırıdan sonra 8 Ağustos günü operasyon başlatan TMŞ ekipleri operasyonlar çerçevesinde
Cemil Şahin, Şeyhmus Amak ve ismi öğrenilmey

19 Ağustos günü Mardin’in Dargeçit yakınlarında bulunan kaplıcalara dinlenmek için giden Hüseyin Seyhan,
Şükrü Dilek ve Ali Akyüz, kaplıca dönüşü araçlarına aldıkları ve Dargeçit’e bıraktıkları bir
evlerine yapılan baskında gözaltına alındılar. (Özgür Gündem

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, KADEK
KONGRA-GEL militanı oldukları iddia edilen Erol Doğa
Dilek(19) gözaltına alındı. (23 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz) (Hürriyet

23 Ağustos günü Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi Dilekçi(24), M. Sıdık Abiş(39) ve Özgür
Gündem gazetesi çalışanı İbrahim Öztürk(27), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Mardin)

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda güvenlik güçleri tarafından yapılan
operasyonlarda, KADEK/KONGRA
2004/Diyarbakır Ekspres)

12 Ağustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilen 4
alındı. (İHD Mardin - 13 Ağustos 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Ağustos ayı içerisinde Mardin ili Mazıdağı ilçesi DEHAP Kadın Kolları üyesi Mukaddes Çağlar(23) ile A.Hamit
Özbahçeçi(22) ve Derviş Emol(24), yasadışı örgüt propagandası yaptıklar
(İHD Mardin)

Kızıltepe İlçesine bağlı Uzunkaya köyüne 12 Eylül günü baskın düzenleyen Jandarma, Sadun Bozan, Feyat
Bozan ile köye misafir olarak Gaziantep'ten gelen İslim Deniz (44), Adil Deniz (35) ve Salih Kurt (46)
kişileri hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı. (13.09.2004

Mardin merkezde ikamet eden M. Emin Aslan ve Ali Aslan, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince evlerine
düzenlenen baskında gözaltına alındılar. (3 kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)
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Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden Sultani Arslan
(57), üzerinde bulunan Özgür Halk dergisinin fotokopisi nedeniyle gözaltına alındı. (Özgür Gündem

çesi Tepebaşı ve Yenimahalle arasında bulunan Tahiro köprüsü üzerinde
lehine gösteri yapan gruba müdahale eden polis, Selim Yıldız isimli kişiyi gözaltına aldı.

10 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yapılan bir gösteriden sonra, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı
Devran Karahan ile İsmail Asi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

nde Kışla mahallesinde bir eve baskın düzenleyen TEM Şubesi'ne bağlı polisler,
evde arama yaptıktan sonra ev sahibi M.Cemil Karahan'ı gözaltına aldı. İlçede, otogarda çalışan Mustafa Kaçan

polisler tarafından gözaltına alındı.

16 Haziran günü Kızıltepe ilçesi Atatürk mahallesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri, HPG
militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M. Cemil Karahan’ı

28 Temmuz günü Mardin DEHAP İl Başkanı Rıdvan Olcasöz, Merkez ilçe Başkanı Tahsin İ
İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar. Gerekçe olarak,
Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliğine verilen dilekçeler gösterildi.

Temmuz 2004/ Evrensel) (28.07.2004-DİHA)

23 Temmuz günü DEHAP üyesi Naci Çultu, Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren
HPG’li Ali Akman’ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (24 Temmuz 2004/ Evrensel)

Mardin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Polis Karakolu'na yapılan ve 4 polisin yaralanmasıyla
sonuçlanan silahlı saldırıdan sonra 8 Ağustos günü operasyon başlatan TMŞ ekipleri operasyonlar çerçevesinde
Cemil Şahin, Şeyhmus Amak ve ismi öğrenilmeyen bir kişiyi gözaltına aldı. (Özgür Gündem

19 Ağustos günü Mardin’in Dargeçit yakınlarında bulunan kaplıcalara dinlenmek için giden Hüseyin Seyhan,
Şükrü Dilek ve Ali Akyüz, kaplıca dönüşü araçlarına aldıkları ve Dargeçit’e bıraktıkları bir
evlerine yapılan baskında gözaltına alındılar. (Özgür Gündem-21.08.2004)

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, KADEK
GEL militanı oldukları iddia edilen Erol Doğan (23), Hüseyin Seyhan (24), Ali Akyüz(26) ve Şükrü

Dilek(19) gözaltına alındı. (23 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz) (Hürriyet-22.08.04)

23 Ağustos günü Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi Dilekçi(24), M. Sıdık Abiş(39) ve Özgür
esi çalışanı İbrahim Öztürk(27), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Mardin)

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda güvenlik güçleri tarafından yapılan
operasyonlarda, KADEK/KONGRA-GEL militanı olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. (27 Ağustos

12 Ağustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilen 4

13 Ağustos 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Ağustos ayı içerisinde Mardin ili Mazıdağı ilçesi DEHAP Kadın Kolları üyesi Mukaddes Çağlar(23) ile A.Hamit
Özbahçeçi(22) ve Derviş Emol(24), yasadışı örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındılar.

Kızıltepe İlçesine bağlı Uzunkaya köyüne 12 Eylül günü baskın düzenleyen Jandarma, Sadun Bozan, Feyat
Bozan ile köye misafir olarak Gaziantep'ten gelen İslim Deniz (44), Adil Deniz (35) ve Salih Kurt (46)
kişileri hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı. (13.09.2004-DIHA)

Mardin merkezde ikamet eden M. Emin Aslan ve Ali Aslan, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince evlerine
düzenlenen baskında gözaltına alındılar. (3 kasım 2004/Ülke Özgür Gündem)
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Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden Sultani Arslan
(57), üzerinde bulunan Özgür Halk dergisinin fotokopisi nedeniyle gözaltına alındı. (Özgür Gündem-21.05.2004)

öprüsü üzerinde, A.Öcalan

10 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yapılan bir gösteriden sonra, DEHAP Gençlik Kolları Başkanı

M Şubesi'ne bağlı polisler,
otogarda çalışan Mustafa Kaçan

eve baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri, HPG
militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M. Cemil Karahan’ı

28 Temmuz günü Mardin DEHAP İl Başkanı Rıdvan Olcasöz, Merkez ilçe Başkanı Tahsin İldoğan ve Merkez
İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar. Gerekçe olarak,
Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliğine verilen dilekçeler gösterildi.

23 Temmuz günü DEHAP üyesi Naci Çultu, Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren
HPG’li Ali Akman’ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (24 Temmuz 2004/ Evrensel)

Mardin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Polis Karakolu'na yapılan ve 4 polisin yaralanmasıyla
sonuçlanan silahlı saldırıdan sonra 8 Ağustos günü operasyon başlatan TMŞ ekipleri operasyonlar çerçevesinde

en bir kişiyi gözaltına aldı. (Özgür Gündem-10.08.04)

19 Ağustos günü Mardin’in Dargeçit yakınlarında bulunan kaplıcalara dinlenmek için giden Hüseyin Seyhan,
Şükrü Dilek ve Ali Akyüz, kaplıca dönüşü araçlarına aldıkları ve Dargeçit’e bıraktıkları bir kişinin ihbarı üzerine

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, KADEK-
n (23), Hüseyin Seyhan (24), Ali Akyüz(26) ve Şükrü

23 Ağustos günü Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi Dilekçi(24), M. Sıdık Abiş(39) ve Özgür
esi çalışanı İbrahim Öztürk(27), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Mardin)

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda güvenlik güçleri tarafından yapılan
edilen 1 kişi gözaltına alındı. (27 Ağustos

12 Ağustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına

Ağustos ayı içerisinde Mardin ili Mazıdağı ilçesi DEHAP Kadın Kolları üyesi Mukaddes Çağlar(23) ile A.Hamit
ı gerekçesi ile gözaltına alındılar.

Kızıltepe İlçesine bağlı Uzunkaya köyüne 12 Eylül günü baskın düzenleyen Jandarma, Sadun Bozan, Feyat
Bozan ile köye misafir olarak Gaziantep'ten gelen İslim Deniz (44), Adil Deniz (35) ve Salih Kurt (46) adlı

Mardin merkezde ikamet eden M. Emin Aslan ve Ali Aslan, 2 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince evlerine
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21 Kasım günü güvenlik kuvvetlerince öldürülen Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30) ile annesi Emine
Kaymaz (65) olayın olduğu gün Kızıltepe Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Söz konusu
kişiler yaklaşık olarak 5 saat gözaltında kal

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım günü Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanlığı’na düzenlenen saldırıya
katıldığı iddia edilen Halil Öztürk, 23 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. (24
2004/Diyarbakır Ekspres)

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine müdahale eden güvenlik kuvvetleri, DEHAP
İlçe Başkan Yardımcısı Adil Başaran ile yöneticiler Devran Karahan, İsmail Asi ile Şerif Çiçek, Hasan Tekin,
Kemal Kino, Bayram Aydın, Fara Akbulut, Lokman Bulut’u gözaltına aldılar. (İHD Mardin)

Mersin
Demokratik Güçbirliği'nin 14 Şubat günü Mersin'de yapacağı mitingin hazı
gelen DEHAP Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi Reyhan Çomak, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından,
11 Şubat günü Yaşat İşhanı önünde durdurularak gözaltına alındı. 12 Kasım 2003 günü düzenlenen Gemlik
Yürüyüşü'ne katıldığı gerekçesi ile hakkında “yardım yataklık”tan soruşturma başlatılan Çomak, Mersin
Cumhuriyet Savcığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 2 TAYAD’l
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. Aynı gün, daha önce aldıkları randevu dolayısıyla görüşme
için MESİAD’a giden TAYAD üyeleri Düzgün Güder, Serpil Çalışır, Gülbeyaz Karaer ve Erdem Tekgöz, bina
önünde gözaltına alındı.

Akdeniz Beldesi'ne bağlı Silifke Caaddesi'nde "Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?" yazılı afişleri
asmak isteyen Şükran Söylemez ve Yılmaz Viraner adlı tutuklu yakınlarının 16 Şubat günü gözaltına alındığı
bildirildi.

21 Şubat günü, Mersin Barosu tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katılacağı “Aile Mahkemeleri, Boşanma Hukuku ve Medeni Kanun'daki
Yeniklikler” konulu panele girmek isteyen TAYAD Mersin Temsilcisi Sevtap Türkme
Derneği üyesi Cihan Güler, sivil polislerce gözaltına alındı.

Demokratik Güçbirliği'nin 22 Şubat günü Metropol alanında düzenlediği mitingin ardından, 4 kişi gözaltına
alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mersin Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hastaneler caddesinde düzenlenen
yürüyüşe “Hapishanelerde 6 kadın diri diri yakıldı” yazılı pankartla katılmak isteyen Cem Tokucu, Sevtap
Türkmen, Erdem Tekgöz, Şükran Söylemez, Levent Eker ve Sinan
Gözaltına alına kişiler, çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

Duran Sönmez, 11 Mart günü, SHP Mersin Belediye Başkan adaylarının seçim programlarının anonsunu
yaparken “Kürtçe şarkı çaldığı” gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Sönmez, aynı gün serbest
bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü, Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında, “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddia edilen 19 kişi

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı beldesinde izinsiz faaliyet gösteren Kuran kursuna 9 Mayıs günü operasyon
düzenleyen jandarma ekipleri, 6 belletmen ile 13 ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciyi gözaltına aldı. 13 öğrenci
serbest bırakılırken, kursta belgesi olmaksızın eğitim veren 6 kişi savcılığa sevk edildi
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için, 26 Mayıs günü skeç sunmak
isteyen ESP üyesi 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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Kasım günü güvenlik kuvvetlerince öldürülen Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30) ile annesi Emine
Kaymaz (65) olayın olduğu gün Kızıltepe Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Söz konusu
kişiler yaklaşık olarak 5 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. (İHD Mardin)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım günü Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanlığı’na düzenlenen saldırıya
katıldığı iddia edilen Halil Öztürk, 23 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. (24

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine müdahale eden güvenlik kuvvetleri, DEHAP

Adil Başaran ile yöneticiler Devran Karahan, İsmail Asi ile Şerif Çiçek, Hasan Tekin,
Kemal Kino, Bayram Aydın, Fara Akbulut, Lokman Bulut’u gözaltına aldılar. (İHD Mardin)

Demokratik Güçbirliği'nin 14 Şubat günü Mersin'de yapacağı mitingin hazırlıklarını yürütmek için Mersin'e
gelen DEHAP Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi Reyhan Çomak, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından,
11 Şubat günü Yaşat İşhanı önünde durdurularak gözaltına alındı. 12 Kasım 2003 günü düzenlenen Gemlik

ldığı gerekçesi ile hakkında “yardım yataklık”tan soruşturma başlatılan Çomak, Mersin
Cumhuriyet Savcığı'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 2 TAYAD’l
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. Aynı gün, daha önce aldıkları randevu dolayısıyla görüşme
için MESİAD’a giden TAYAD üyeleri Düzgün Güder, Serpil Çalışır, Gülbeyaz Karaer ve Erdem Tekgöz, bina

Akdeniz Beldesi'ne bağlı Silifke Caaddesi'nde "Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?" yazılı afişleri
asmak isteyen Şükran Söylemez ve Yılmaz Viraner adlı tutuklu yakınlarının 16 Şubat günü gözaltına alındığı

u tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katılacağı “Aile Mahkemeleri, Boşanma Hukuku ve Medeni Kanun'daki
Yeniklikler” konulu panele girmek isteyen TAYAD Mersin Temsilcisi Sevtap Türkme
Derneği üyesi Cihan Güler, sivil polislerce gözaltına alındı.

Demokratik Güçbirliği'nin 22 Şubat günü Metropol alanında düzenlediği mitingin ardından, 4 kişi gözaltına
alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

atformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hastaneler caddesinde düzenlenen
yürüyüşe “Hapishanelerde 6 kadın diri diri yakıldı” yazılı pankartla katılmak isteyen Cem Tokucu, Sevtap
Türkmen, Erdem Tekgöz, Şükran Söylemez, Levent Eker ve Sinan şahin polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alına kişiler, çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

Duran Sönmez, 11 Mart günü, SHP Mersin Belediye Başkan adaylarının seçim programlarının anonsunu
dığı” gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Sönmez, aynı gün serbest

Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü, Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında, “yasadışı
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı beldesinde izinsiz faaliyet gösteren Kuran kursuna 9 Mayıs günü operasyon
, 6 belletmen ile 13 ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciyi gözaltına aldı. 13 öğrenci
belgesi olmaksızın eğitim veren 6 kişi savcılığa sevk edildi

anmak üzere serbest bırakıldı.

29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için, 26 Mayıs günü skeç sunmak
esi 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Kasım günü güvenlik kuvvetlerince öldürülen Ahmet Kaymaz’ın eşi Makbule Kaymaz (30) ile annesi Emine
Kaymaz (65) olayın olduğu gün Kızıltepe Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Söz konusu

dıktan sonra serbest bırakıldılar. (İHD Mardin)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım günü Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanlığı’na düzenlenen saldırıya
katıldığı iddia edilen Halil Öztürk, 23 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. (24 Kasım

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine müdahale eden güvenlik kuvvetleri, DEHAP

Adil Başaran ile yöneticiler Devran Karahan, İsmail Asi ile Şerif Çiçek, Hasan Tekin,
Kemal Kino, Bayram Aydın, Fara Akbulut, Lokman Bulut’u gözaltına aldılar. (İHD Mardin)

rlıklarını yürütmek için Mersin'e
gelen DEHAP Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi Reyhan Çomak, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından,
11 Şubat günü Yaşat İşhanı önünde durdurularak gözaltına alındı. 12 Kasım 2003 günü düzenlenen Gemlik

ldığı gerekçesi ile hakkında “yardım yataklık”tan soruşturma başlatılan Çomak, Mersin

16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen 2 TAYAD’lı
güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar. Aynı gün, daha önce aldıkları randevu dolayısıyla görüşme
için MESİAD’a giden TAYAD üyeleri Düzgün Güder, Serpil Çalışır, Gülbeyaz Karaer ve Erdem Tekgöz, bina

Akdeniz Beldesi'ne bağlı Silifke Caaddesi'nde "Hapishanelerde 107 insan öldü duydunuz mu?" yazılı afişleri
asmak isteyen Şükran Söylemez ve Yılmaz Viraner adlı tutuklu yakınlarının 16 Şubat günü gözaltına alındığı

u tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve
Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katılacağı “Aile Mahkemeleri, Boşanma Hukuku ve Medeni Kanun'daki
Yeniklikler” konulu panele girmek isteyen TAYAD Mersin Temsilcisi Sevtap Türkmen ile Mersin Gençlik

Demokratik Güçbirliği'nin 22 Şubat günü Metropol alanında düzenlediği mitingin ardından, 4 kişi gözaltına

atformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hastaneler caddesinde düzenlenen
yürüyüşe “Hapishanelerde 6 kadın diri diri yakıldı” yazılı pankartla katılmak isteyen Cem Tokucu, Sevtap

şahin polis tarafından gözaltına alındı.

Duran Sönmez, 11 Mart günü, SHP Mersin Belediye Başkan adaylarının seçim programlarının anonsunu
dığı” gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Sönmez, aynı gün serbest

Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü, Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında, “yasadışı

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı beldesinde izinsiz faaliyet gösteren Kuran kursuna 9 Mayıs günü operasyon
, 6 belletmen ile 13 ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciyi gözaltına aldı. 13 öğrenci
belgesi olmaksızın eğitim veren 6 kişi savcılığa sevk edildikten sonra tutuksuz

29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için, 26 Mayıs günü skeç sunmak



272 II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Mersin Ulu Camii önünde 5 Haziran günü basın açıklaması yapmak isteyen NATO ve İşgal Karşıtı Gençlik
Platformu üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 29 Temmuz günü Kuvvayi Milliye Caddesi Metropol İş Me
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü daha
sonra serbest bırakıldı. (30.07.2004-

Mersin'in Toroslar beldesinde, kendilerine "Apocu Gençlik İnisiyat
Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide, “Önderliğimize yaklaşım savaş ve barış gerekçemizdir”
yazılı bir pankart astı. Yaklaşık iki saat asılı kalan pankartı olay yerine gelen polisler indirirken oradan
kişiyi gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktı. (Özgür Gündem

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis
müdahale ederek 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanl
Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak, Yunus Aşan, Ali Aktaş, Şükrü Sungur ve M. Eren Teke. (İHD
Mersin) (Evrensel-25.09.2004)
2 Aralık günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaya, 30 Ekim günü
İskenderun’da polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Hüseyin Doğan, İbrahim Saygılı, Şükran Söyleme, Akil Nergüz, Cem Tokucu, Yılmaz Viraner, İbrahim Ballı ve
Gülbeyaz Karaer 2 Aralık günü gözaltına alındılar. Sanıklar 6
serbest bırakıldılar. Savcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz neticesinde tamamı hakkında tutuklama kararı
verildi. (İHD Mersin)

7 Ekim günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Fatma Aşan, eşi Sadun Aşan’ın
gözaltına alındığını belirtti.

Muğla
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bodrum İlçe Sekreteri Ayhan Karahan ve eşi ile bir matbaada işçi olarak çalışan
S.V., Muhammed Akyol ile adı açıklanmayan 1 kişi, 3 Temmuz günü, İstanbul Acıbadem'
restoranının otoparkındaki bir aracın altına bomba yerleştirilerek yapılan eylemin sorumlusu olduğu iddiasıyla
gözaltına alındı. (Hürriyet-04.07.2004) (Milliyet

Marmaris’te 78’liler Girişimi tarafından düzenlenmek istenen Neteki
Marmaris’te 12 Eylül günü düzenlenen eyleme kayılmask isteyen öğretmen Hulusi Zeybel, arandığı iddiasıyla
gözaltına alındı. Zeybel, Muğla Barosu’nun girişimleriyle Zeybil kısa süre sonra serbest bırakıldı. (Evrensel
13.09.2004)

Engin Tosun (1986), 20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD
İzmir)

Engin Tosun isimli kişi 20 Kasım günü “PKK/KADEK’e yardım ettiği” iddiasıyla Milas ilçesinde jandarma
ekiplerince gözaltına alındı (İHD İzmir)

Muğla'da 15 Aralık günü ev kiraları ve ulaşıma yönelik talepleri için yürümek isteyen bir grup üniversite
öğrencisine müdahale eden polis 25 öğrenciyi gözaltına aldı. (Milliyet

Muş
Muş ili Malazgirt ilçesi Hasan Paşa Köyünde ikame
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Varto ilçesine bağlı Kaynarca Köyüne 27 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında,
Selahattin Kurt ve Ferit Akcan gözaltına alındı.

5 Haziran günü Muş ili Varto ilçesine bağlı köyler
Mücahit Sever ile Leylek köyünde çobanlık yapan Barış Özgül ile Celal Oral’ı gözaltına aldı.
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Mersin Ulu Camii önünde 5 Haziran günü basın açıklaması yapmak isteyen NATO ve İşgal Karşıtı Gençlik
Platformu üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 29 Temmuz günü Kuvvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi girişinde bulunan Pamukbank'a ait
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü daha

-DİHA)

Mersin'in Toroslar beldesinde, kendilerine "Apocu Gençlik İnisiyatifi" adını veren bir grup, 30 Temmuz günü
Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide, “Önderliğimize yaklaşım savaş ve barış gerekçemizdir”
yazılı bir pankart astı. Yaklaşık iki saat asılı kalan pankartı olay yerine gelen polisler indirirken oradan
kişiyi gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktı. (Özgür Gündem-02.08.04)

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis
müdahale ederek 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri şunlar: Zümeyra Oğuz, Mevlüt Uçar,
Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak, Yunus Aşan, Ali Aktaş, Şükrü Sungur ve M. Eren Teke. (İHD

2 Aralık günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaya, 30 Ekim günü misafir olarak bulunduğu
İskenderun’da polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Hüseyin Doğan, İbrahim Saygılı, Şükran Söyleme, Akil Nergüz, Cem Tokucu, Yılmaz Viraner, İbrahim Ballı ve
Gülbeyaz Karaer 2 Aralık günü gözaltına alındılar. Sanıklar 6 Aralık günü çıkarıldıkları Sorgu Hakimliği’nce
serbest bırakıldılar. Savcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz neticesinde tamamı hakkında tutuklama kararı

7 Ekim günü İHD Mersin şubesine başvuruda bulunan Fatma Aşan, eşi Sadun Aşan’ın

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bodrum İlçe Sekreteri Ayhan Karahan ve eşi ile bir matbaada işçi olarak çalışan
S.V., Muhammed Akyol ile adı açıklanmayan 1 kişi, 3 Temmuz günü, İstanbul Acıbadem'
restoranının otoparkındaki bir aracın altına bomba yerleştirilerek yapılan eylemin sorumlusu olduğu iddiasıyla

04.07.2004) (Milliyet-05.07.2004)

Marmaris’te 78’liler Girişimi tarafından düzenlenmek istenen Netekim Festival’in yasaklanması protesto için
Marmaris’te 12 Eylül günü düzenlenen eyleme kayılmask isteyen öğretmen Hulusi Zeybel, arandığı iddiasıyla
gözaltına alındı. Zeybel, Muğla Barosu’nun girişimleriyle Zeybil kısa süre sonra serbest bırakıldı. (Evrensel

Engin Tosun (1986), 20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

Engin Tosun isimli kişi 20 Kasım günü “PKK/KADEK’e yardım ettiği” iddiasıyla Milas ilçesinde jandarma
(İHD İzmir)

Muğla'da 15 Aralık günü ev kiraları ve ulaşıma yönelik talepleri için yürümek isteyen bir grup üniversite
öğrencisine müdahale eden polis 25 öğrenciyi gözaltına aldı. (Milliyet-16.12.04)

Muş ili Malazgirt ilçesi Hasan Paşa Köyünde ikamet eden Abdullah Yavuz (32), 27 Ocak günü,
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Varto ilçesine bağlı Kaynarca Köyüne 27 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında,
Selahattin Kurt ve Ferit Akcan gözaltına alındı.

ilçesine bağlı köylere baskın düzenleyen jandarma, Sazlıca köyünde ikamet eden
Mücahit Sever ile Leylek köyünde çobanlık yapan Barış Özgül ile Celal Oral’ı gözaltına aldı.
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Mersin Ulu Camii önünde 5 Haziran günü basın açıklaması yapmak isteyen NATO ve İşgal Karşıtı Gençlik

rkezi girişinde bulunan Pamukbank'a ait
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü daha

ifi" adını veren bir grup, 30 Temmuz günü
Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide, “Önderliğimize yaklaşım savaş ve barış gerekçemizdir”
yazılı bir pankart astı. Yaklaşık iki saat asılı kalan pankartı olay yerine gelen polisler indirirken oradan geçen iki

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis
arın isimleri şunlar: Zümeyra Oğuz, Mevlüt Uçar,

Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak, Yunus Aşan, Ali Aktaş, Şükrü Sungur ve M. Eren Teke. (İHD

misafir olarak bulunduğu

Hüseyin Doğan, İbrahim Saygılı, Şükran Söyleme, Akil Nergüz, Cem Tokucu, Yılmaz Viraner, İbrahim Ballı ve
Aralık günü çıkarıldıkları Sorgu Hakimliği’nce

serbest bırakıldılar. Savcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz neticesinde tamamı hakkında tutuklama kararı

TM’ne bağlı polislerce

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bodrum İlçe Sekreteri Ayhan Karahan ve eşi ile bir matbaada işçi olarak çalışan
S.V., Muhammed Akyol ile adı açıklanmayan 1 kişi, 3 Temmuz günü, İstanbul Acıbadem'de Mc Donald's
restoranının otoparkındaki bir aracın altına bomba yerleştirilerek yapılan eylemin sorumlusu olduğu iddiasıyla

m Festival’in yasaklanması protesto için
Marmaris’te 12 Eylül günü düzenlenen eyleme kayılmask isteyen öğretmen Hulusi Zeybel, arandığı iddiasıyla
gözaltına alındı. Zeybel, Muğla Barosu’nun girişimleriyle Zeybil kısa süre sonra serbest bırakıldı. (Evrensel-

Engin Tosun (1986), 20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD

Engin Tosun isimli kişi 20 Kasım günü “PKK/KADEK’e yardım ettiği” iddiasıyla Milas ilçesinde jandarma

Muğla'da 15 Aralık günü ev kiraları ve ulaşıma yönelik talepleri için yürümek isteyen bir grup üniversite

t eden Abdullah Yavuz (32), 27 Ocak günü,

Varto ilçesine bağlı Kaynarca Köyüne 27 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında,

andarma, Sazlıca köyünde ikamet eden
Mücahit Sever ile Leylek köyünde çobanlık yapan Barış Özgül ile Celal Oral’ı gözaltına aldı.
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16 Haziran günü, Malazgirt ilçesinde ikamet eden Erkan Peker ile Basri Peker,
ekiplerince gözaltına alındı.

Malazgirt İlçesi Yolgözler köyünde sürekli ikamet eden Muhsin Demir (1963), 16 Haziran günü İyikomşu
Karakolu jandarmaları tarafından, evinin 200
silah gerekçe gösterilerek, gözaltına alındı.

Muş Varto’da düğün davetiyesinde yer alan “Mezopotamya’nın tutsak topraklarında mutlu beraberliğimizin
başlangıcı olan nişan töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız” yazısından dolayı damadın
Yıldırım ve gelinin annesi Fevziye Yalçın 4 Ağustos günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki işi ifadelerinin
alınmasından sonra serbest bırakıldı. (Özgür Gündem

10 Ağustos günü Muş ili Varto ilçesinde, yasadışı örgüt ü
yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (11 Ağustos 2004/ Yeni Şafak) (Zaman

26 Ağustos günü Halis Dilmen, Muş ili Kızılağaç beldesinde korucularla örgüt üyeleri arasında
yaşamını yitiren KONGRA-GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
(27 Ağustos 2004/ Evrensel)

Muş’un Varto ilçesinde 8 Ekim günü, Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Nurettin Zengin, Mesut Avcı, Mehmet Tu
Cihat Türkdağ ve Nihat Canvar Jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. (9 ekim 2004/ Ülkede Özgür gündem)

Niğde
Niğde merkeze bağlı Koyunlu beldesinde bulunan Fatih camiindeki “Adil Efendi İlim, Kültür ve Dayanışma
Vakfı”na 2 Mart günü baskın düzenle
kursla ilişkisi olduğu ileri sürülen 16 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra, Cumhuriyet
Savcısı’nın talimatı ile ailelerine teslim edildiler.

Ordu
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Nisan günü Ünye ilçesinde yapılan operasyonda, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddia edilen 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun
16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen
Alev Abalay, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri Kanun Tasarısı'nı protesto eden
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerine müdahale e

“TKP/ML-TİKKO üyesi oldukları” iddia edilen Kenan Özyürek ve Özlem Albay, 24 Mart günü polis tarafından
gözaltına alındı.

7 Nisan günü, çoğu üniversite öğrencisi olan Nazire Ayata (26), Hüseyin Aktaş (20), Serkan Doğan (21), Saadet
Çütçü (23), Mehmet Başbağ (25), Savaş Düzgün (24), Erim Alkan (22), Alev Abala (20), Serpil Arslan (22),
Dilber Aydın (20) ve Hasan Biber (45), Yusuf Dilber ve
gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındılar.

Samsun’da 22 Mayıs günü kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, kimliksiz ve şüpheli 10 kişi gözaltına
alındı.

Siirt
İHD Siirt şube üyesi Abdullah Aşkara
Abdusselam Güneş (1984), Eyüphan Aksu (1979), Hakim Güneş (17) ve Kamil Beytekin, 14 Ocak günü evlerine
yapılan baskında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” yasasına muhalefet
gözaltına alındılar.

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteri sonrası evlere baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetleri, Yeniden Özgür Gündem gazetesi Dağıtımcısı Musa Aşkara ile Abdullah Aşkara, Selahattin Ce
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Malazgirt ilçesinde ikamet eden Erkan Peker ile Basri Peker, İlç

öyünde sürekli ikamet eden Muhsin Demir (1963), 16 Haziran günü İyikomşu
Karakolu jandarmaları tarafından, evinin 200-250 metre uzağında bulunduğu iddia edilen Kaleşinkof mark

gözaltına alındı.

Muş Varto’da düğün davetiyesinde yer alan “Mezopotamya’nın tutsak topraklarında mutlu beraberliğimizin
başlangıcı olan nişan töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız” yazısından dolayı damadın
Yıldırım ve gelinin annesi Fevziye Yalçın 4 Ağustos günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki işi ifadelerinin
alınmasından sonra serbest bırakıldı. (Özgür Gündem-06.08.04) (İHD Muş)

10 Ağustos günü Muş ili Varto ilçesinde, yasadışı örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1 ve bu kişiye yardım ve
yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (11 Ağustos 2004/ Yeni Şafak) (Zaman

26 Ağustos günü Halis Dilmen, Muş ili Kızılağaç beldesinde korucularla örgüt üyeleri arasında
GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muş’un Varto ilçesinde 8 Ekim günü, Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Nurettin Zengin, Mesut Avcı, Mehmet Tu
Cihat Türkdağ ve Nihat Canvar Jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. (9 ekim 2004/ Ülkede Özgür gündem)

Niğde merkeze bağlı Koyunlu beldesinde bulunan Fatih camiindeki “Adil Efendi İlim, Kültür ve Dayanışma
Vakfı”na 2 Mart günü baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yaşları 13 ile 18 arasında değişen 14 çocuk ve
kursla ilişkisi olduğu ileri sürülen 16 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra, Cumhuriyet
Savcısı’nın talimatı ile ailelerine teslim edildiler.

rlüğü ekipleri tarafından 7 Nisan günü Ünye ilçesinde yapılan operasyonda, “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddia edilen 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen
Alev Abalay, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri Kanun Tasarısı'nı protesto eden
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerine müdahale eden polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

TİKKO üyesi oldukları” iddia edilen Kenan Özyürek ve Özlem Albay, 24 Mart günü polis tarafından

çoğu üniversite öğrencisi olan Nazire Ayata (26), Hüseyin Aktaş (20), Serkan Doğan (21), Saadet
Çütçü (23), Mehmet Başbağ (25), Savaş Düzgün (24), Erim Alkan (22), Alev Abala (20), Serpil Arslan (22),
Dilber Aydın (20) ve Hasan Biber (45), Yusuf Dilber ve Sedat Semik “yasadışı örgüte üye oldukları”
gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındılar.

Samsun’da 22 Mayıs günü kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, kimliksiz ve şüpheli 10 kişi gözaltına

İHD Siirt şube üyesi Abdullah Aşkara(1965), Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Musa Aşkara (1988),
Abdusselam Güneş (1984), Eyüphan Aksu (1979), Hakim Güneş (17) ve Kamil Beytekin, 14 Ocak günü evlerine
yapılan baskında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” yasasına muhalefet

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteri sonrası evlere baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetleri, Yeniden Özgür Gündem gazetesi Dağıtımcısı Musa Aşkara ile Abdullah Aşkara, Selahattin Ce
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lçe Emniyet Müdürlüğü

öyünde sürekli ikamet eden Muhsin Demir (1963), 16 Haziran günü İyikomşu
250 metre uzağında bulunduğu iddia edilen Kaleşinkof marka bir

Muş Varto’da düğün davetiyesinde yer alan “Mezopotamya’nın tutsak topraklarında mutlu beraberliğimizin
başlangıcı olan nişan töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız” yazısından dolayı damadın babası Şefik
Yıldırım ve gelinin annesi Fevziye Yalçın 4 Ağustos günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki işi ifadelerinin

yesi olduğu iddia edilen 1 ve bu kişiye yardım ve
yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. (11 Ağustos 2004/ Yeni Şafak) (Zaman-11.08.2004)

26 Ağustos günü Halis Dilmen, Muş ili Kızılağaç beldesinde korucularla örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada,
GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muş’un Varto ilçesinde 8 Ekim günü, Özgür Yurttaş Hareketi üyesi Nurettin Zengin, Mesut Avcı, Mehmet Tunç,
Cihat Türkdağ ve Nihat Canvar Jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. (9 ekim 2004/ Ülkede Özgür gündem)

Niğde merkeze bağlı Koyunlu beldesinde bulunan Fatih camiindeki “Adil Efendi İlim, Kültür ve Dayanışma
yen jandarma ekipleri, yaşları 13 ile 18 arasında değişen 14 çocuk ve

kursla ilişkisi olduğu ileri sürülen 16 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra, Cumhuriyet

rlüğü ekipleri tarafından 7 Nisan günü Ünye ilçesinde yapılan operasyonda, “yasadışı örgüt

16 Şubat günü, Anadolu Tutuklu Aileleri Bülteni’nin özel sayısı olan afişleri asmak isteyen Serkan Doğan ve

26 Şubat günü, TBMM'de görüşülmekte olan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri Kanun Tasarısı'nı protesto eden
den polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

TİKKO üyesi oldukları” iddia edilen Kenan Özyürek ve Özlem Albay, 24 Mart günü polis tarafından

çoğu üniversite öğrencisi olan Nazire Ayata (26), Hüseyin Aktaş (20), Serkan Doğan (21), Saadet
Çütçü (23), Mehmet Başbağ (25), Savaş Düzgün (24), Erim Alkan (22), Alev Abala (20), Serpil Arslan (22),

Sedat Semik “yasadışı örgüte üye oldukları”

Samsun’da 22 Mayıs günü kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, kimliksiz ve şüpheli 10 kişi gözaltına

(1965), Yeniden Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Musa Aşkara (1988),
Abdusselam Güneş (1984), Eyüphan Aksu (1979), Hakim Güneş (17) ve Kamil Beytekin, 14 Ocak günü evlerine
yapılan baskında, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” yasasına muhalefet ettikleri gerekçesiyle

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteri sonrası evlere baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetleri, Yeniden Özgür Gündem gazetesi Dağıtımcısı Musa Aşkara ile Abdullah Aşkara, Selahattin Ceylan,
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Eyüphan Aksu, Fahrettin Akcan, Abdulselam Güneş, Meryem Çiçek, Musa Aşkara, Resul Timurlenk, Kamil
Baytekin, Hakim Güneş, Seyfettin Oğuz, Kutbettin Kutlu, Hayrettin Çiçek, Memduh Kutlu, Hüseyin Kutlu,
Şakir Kutlu, Metin Kutlu, Muhyettin Çiçek isimli

15 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan A.Baki Aşkara, Bahattin Güneş, Emine Aksu ve Ayla
Güneş, 14 Ocak günü evlerinin sivil polisler ve yüzü maskeli askeri giyimli kişiler tarafından arandığını ve
eşyalarının kullanılmaz hale getirildiğini beyan ettiler.

Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Ahmet Destan, 30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi Siirt dağıtımcısı İlyas Ekinci, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
tarafından 19 Ocak günü, DEHAP Siirt binası önünde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ahmet Yılmaz (1978), 11 Şubat günü Emniyet Müdürl
polisler tarafından gözaltına alındı.

Ali Bark (1986), 12 Şubat günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bark, 13 Şubat günü serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5.
müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.( 16), R.K.(14), V.T.(9), D.K. (18), Abdurrahman
Kaçar (1969), A.K. (1988), F.K. (19
sivil polisler tarafından gözaltına alındılar. M.K, A.T, A.K, A.K, K.K, A.K.K, R.K, V.T. ve D.K, 16 Şubat günü
çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

Çetin Akın (1981), 20 Şubat günü, çarşı merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Botan Nehri'ne karanfil atmak isteyen
DEHAP'lı kadınlara müdahale eden jandarma ekipleri DEHAP Merkezi Kadın Kolları
Meclis Üyesi Ayşe Gökkan’ı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden arama emri olduğu gerekçesiyle gözaltına
aldı. Gökhan daha sonra serbest bırakıldı.

Yusuf Akın (25), 4 Mart günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

27 Mart günü Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, çıkan sözlü tartışma sonucunda Rıza Kınay adlı
vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine İHD Siirt Şube Başkanı Muharrem Şahin 28 Mart günü beldeye giderek
incelemede bulundu. Baykan ilçesinde Cumhuriyet Savcılığıyl
rahatsızlığı olan Rıza Kınay’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtilirken, tartışmanın uzamaması ve
seçimin huzur içinde geçmesi istemiyle dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fevzi İv
Dinler, Abdullah Kınay, Ali Yeşilmen, Devrim Kınay, Aydın Yaprak, Selim Sezgin, Ayhan Sezgin ve Remzi
Sezgin, 29 Mart günü serbest bırakıldılar.

28 Mart günü şehir merkezinde çıkan olaylar sonucu, 28 ve 29 Mart günlerinde gözaltına alınan
Özdemir, Hasan Aybak, Hasan Aydemir, Nurettin Yılmaz, Hüsnü İnan, Nebi Eter, Abdülhamit Çağlar, (Ruhsal
Özürlü), Ahmet Çağlar, Kerem Gürhan, M. Şakir Şengöz, İrfan Yoğuruş, Şafak Aydın, Eşref Tekin, Basri
Aslancı, Mustafa Sayın, Hasan Aytekin, M. Ş
Hakkı Kineş, Fadıl Toprak, Serdar Kaya, Mehmet Güneş ismi öğrenilmeyen soyadı Demir, Rabia Batur, Faik
Batur, Hayrettin Batur, Sait Batur, Abdulselam Erbek ve Ümit Aydın, 30 ve 31 Mart günleri
bırakıldılar.

31 Mart günü il merkezindeki Çal m
Salih Özer’i (23), gerekçe göstermeden gözaltına aldı.

Abdulkadir Dayan (1977), 24 Nisan günü polis tarafından gözaltı
mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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Eyüphan Aksu, Fahrettin Akcan, Abdulselam Güneş, Meryem Çiçek, Musa Aşkara, Resul Timurlenk, Kamil
Baytekin, Hakim Güneş, Seyfettin Oğuz, Kutbettin Kutlu, Hayrettin Çiçek, Memduh Kutlu, Hüseyin Kutlu,
Şakir Kutlu, Metin Kutlu, Muhyettin Çiçek isimli kişileri gözaltına aldı.

15 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan A.Baki Aşkara, Bahattin Güneş, Emine Aksu ve Ayla
Güneş, 14 Ocak günü evlerinin sivil polisler ve yüzü maskeli askeri giyimli kişiler tarafından arandığını ve

maz hale getirildiğini beyan ettiler.

Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Ahmet Destan, 30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi Siirt dağıtımcısı İlyas Ekinci, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
tarafından 19 Ocak günü, DEHAP Siirt binası önünde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ahmet Yılmaz (1978), 11 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü önünde her hangi bir gerekçe gösterilmeden, sivil

Ali Bark (1986), 12 Şubat günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bark, 13 Şubat günü serbest bırakıldı.

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 5. yıldönümü dolasıyla 12 Şubat günü yapılan protesto gösterisine
müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.( 16), R.K.(14), V.T.(9), D.K. (18), Abdurrahman
Kaçar (1969), A.K. (1988), F.K. (1988), A.K. (1987) ve Hanım Adıgüzel 15 Şubat günü Evren mahallesinde
sivil polisler tarafından gözaltına alındılar. M.K, A.T, A.K, A.K, K.K, A.K.K, R.K, V.T. ve D.K, 16 Şubat günü
çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldılar.

20 Şubat günü, çarşı merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Botan Nehri'ne karanfil atmak isteyen
DEHAP'lı kadınlara müdahale eden jandarma ekipleri DEHAP Merkezi Kadın Kolları
Meclis Üyesi Ayşe Gökkan’ı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden arama emri olduğu gerekçesiyle gözaltına
aldı. Gökhan daha sonra serbest bırakıldı.

Yusuf Akın (25), 4 Mart günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, çıkan sözlü tartışma sonucunda Rıza Kınay adlı
vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine İHD Siirt Şube Başkanı Muharrem Şahin 28 Mart günü beldeye giderek
incelemede bulundu. Baykan ilçesinde Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmede; “sözlü tartışma sonucu, kalp
rahatsızlığı olan Rıza Kınay’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtilirken, tartışmanın uzamaması ve
seçimin huzur içinde geçmesi istemiyle dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fevzi İv
Dinler, Abdullah Kınay, Ali Yeşilmen, Devrim Kınay, Aydın Yaprak, Selim Sezgin, Ayhan Sezgin ve Remzi
Sezgin, 29 Mart günü serbest bırakıldılar.

28 Mart günü şehir merkezinde çıkan olaylar sonucu, 28 ve 29 Mart günlerinde gözaltına alınan
Özdemir, Hasan Aybak, Hasan Aydemir, Nurettin Yılmaz, Hüsnü İnan, Nebi Eter, Abdülhamit Çağlar, (Ruhsal
Özürlü), Ahmet Çağlar, Kerem Gürhan, M. Şakir Şengöz, İrfan Yoğuruş, Şafak Aydın, Eşref Tekin, Basri
Aslancı, Mustafa Sayın, Hasan Aytekin, M. Şirin İlhan, Halil Taş, Fadıl Babur, Hüseyin Demir, Tahir Çetin,
Hakkı Kineş, Fadıl Toprak, Serdar Kaya, Mehmet Güneş ismi öğrenilmeyen soyadı Demir, Rabia Batur, Faik
Batur, Hayrettin Batur, Sait Batur, Abdulselam Erbek ve Ümit Aydın, 30 ve 31 Mart günleri

il merkezindeki Çal mahallesi 224 Sok. 130 nolu eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Mehmet
Salih Özer’i (23), gerekçe göstermeden gözaltına aldı.

Abdulkadir Dayan (1977), 24 Nisan günü polis tarafından gözaltına alındı. Dayan, 26 Nisan günü, çıkarıldığı
ahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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Eyüphan Aksu, Fahrettin Akcan, Abdulselam Güneş, Meryem Çiçek, Musa Aşkara, Resul Timurlenk, Kamil
Baytekin, Hakim Güneş, Seyfettin Oğuz, Kutbettin Kutlu, Hayrettin Çiçek, Memduh Kutlu, Hüseyin Kutlu,

15 Ocak günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan A.Baki Aşkara, Bahattin Güneş, Emine Aksu ve Ayla
Güneş, 14 Ocak günü evlerinin sivil polisler ve yüzü maskeli askeri giyimli kişiler tarafından arandığını ve

Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Ahmet Destan, 30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi Siirt dağıtımcısı İlyas Ekinci, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
tarafından 19 Ocak günü, DEHAP Siirt binası önünde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

üğü önünde her hangi bir gerekçe gösterilmeden, sivil

Ali Bark (1986), 12 Şubat günü sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bark, 13 Şubat günü serbest bırakıldı.

yıldönümü dolasıyla 12 Şubat günü yapılan protesto gösterisine

M.K.(14), A.T.(1994), A.K.(12), A.K.(13), K.K.( 15), A.K.K.( 16), R.K.(14), V.T.(9), D.K. (18), Abdurrahman
88), A.K. (1987) ve Hanım Adıgüzel 15 Şubat günü Evren mahallesinde

sivil polisler tarafından gözaltına alındılar. M.K, A.T, A.K, A.K, K.K, A.K.K, R.K, V.T. ve D.K, 16 Şubat günü

20 Şubat günü, çarşı merkezinde sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Botan Nehri'ne karanfil atmak isteyen
DEHAP'lı kadınlara müdahale eden jandarma ekipleri DEHAP Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi ve Parti
Meclis Üyesi Ayşe Gökkan’ı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden arama emri olduğu gerekçesiyle gözaltına

Siirt ili Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde, çıkan sözlü tartışma sonucunda Rıza Kınay adlı
vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine İHD Siirt Şube Başkanı Muharrem Şahin 28 Mart günü beldeye giderek

a yapılan görüşmede; “sözlü tartışma sonucu, kalp
rahatsızlığı olan Rıza Kınay’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtilirken, tartışmanın uzamaması ve
seçimin huzur içinde geçmesi istemiyle dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fevzi İvdil, İnadettin
Dinler, Abdullah Kınay, Ali Yeşilmen, Devrim Kınay, Aydın Yaprak, Selim Sezgin, Ayhan Sezgin ve Remzi

28 Mart günü şehir merkezinde çıkan olaylar sonucu, 28 ve 29 Mart günlerinde gözaltına alınan M. Emin
Özdemir, Hasan Aybak, Hasan Aydemir, Nurettin Yılmaz, Hüsnü İnan, Nebi Eter, Abdülhamit Çağlar, (Ruhsal
Özürlü), Ahmet Çağlar, Kerem Gürhan, M. Şakir Şengöz, İrfan Yoğuruş, Şafak Aydın, Eşref Tekin, Basri

irin İlhan, Halil Taş, Fadıl Babur, Hüseyin Demir, Tahir Çetin,
Hakkı Kineş, Fadıl Toprak, Serdar Kaya, Mehmet Güneş ismi öğrenilmeyen soyadı Demir, Rabia Batur, Faik
Batur, Hayrettin Batur, Sait Batur, Abdulselam Erbek ve Ümit Aydın, 30 ve 31 Mart günlerinde serbest

eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Mehmet

an, 26 Nisan günü, çıkarıldığı
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24 Nisan günü, İnönü mahallesi Sakıp Beygo c
Siirt Şube üyesi Metin Saygın’ı (1970) gözaltına aldı. Saygın, 26
serbest bırakıldı.

Mahfuz Talu, 24 Nisan günü Siirt girişinde, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine baskın yapılan Metin Sevgin
alındı.

Siirt'te 28 Mart yerel seçimlerinin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 26 kişiden 22'si serbest bırakılırken,
mahkemeye çıkarılan DEHAP Siirt İl Gençlik Kolları yöneticisi Şükrü Narinç ile Abdurrahman Timurtaş,
Mehmet Can Timurtaş, Salih Özer adlı kişiler "2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet
ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak, Siirt E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DİHA

1 Mayıs günü Siirt ili Pervari ilçesinde yaşanan çatışmadan so
Ekrem Çelik(1964) gözaltına alındı. (İHD Siirt Şubesi)

İnşaat işçiliği için Eruh'a geldikleri belirtilen 2 kişi, 20 Mayıs günü Eruh Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce
gözaltına alındı. (DİHA-20.05.04)

20 Mayıs günü Emniyet Müdürlüğü, Telekom ve kent girişindeki arama noktalarına yapılan silahlı saldırılar
sonrasında başlatılan operasyonlar çerçevesinde 25 Mayıs günü ilçe merkezinde düzenlenen ev baskınlarında,
İHD ve DEHAP üyeleri Şehbaz Güneş , Sekman
gözaltına alındı. Sanıklar, 26 Mayıs günü çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldılar

Pervari ilçesinde 8 Haziran günü evlere düzenlenen baskında
A.Rezak Uzunay, Mustafa Adıyaman ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 partili
gözaltına alındı.

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce 10 Haziran günü düzenlenen
baskında, merkezin başkanı Abdullah Gürgen ile yöneticisi Hayrettin Kaymak gözaltına alındı. İfadeleri alınan
Gürgen ve Kaymak bir süre sonra serbest bırakıldı.

24 Haziran günü, Siirt Botan Kültür ve Sanat Merkezi yöneticileri Serdar Kaya,
Hareketi çalışanı Ali Öncü ve Özgür Demir, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha
sonra serbest bırakıldı.

DEHAP Eruh İlçe Yöneticisi Hüseyin Oktay, 9 Temmuz günü evine baskın yapan Jandarma tarafından gözaltına
alındı. (10.07.2004-DİHA)

30 Temmuz günü Pervari ilçesinde bir çok eve yapılan baskınlarda; Bayram Çakan, Hasan Çakan, Habeş Güzel,
İlhan Engin, Ayhan Beytekin, Tahsin Atak, İhsan Gülmak ve Abdullah Gündoğdu gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Bayram Çakan, Hasan Çaka
bırakıldılar. (İHD SİİRT ŞUBESİ- 3 Ağustos Ülkede Özgür Günden Gazetesi )

Siirt ili Özgen Caddesi Avcılar Çayevinde oturan Mehmet Ali Demirci, Mücahit Özay ve H. Süleyman Sadak, 8
Ağustos günü toplantı yaptıkları gerekçe gösterilerek TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındılar.
Mağdurlar aynı gün serbest bırakıldılar. ( İHD SİİRT ŞUBESİ )

20 Ağustos günü Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Süleyman Aktaş, evlerine baskın düzenleyen güvenl
kuvvetlerince, evde bulunan 3 misafiri ile birilikte gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

İnşaat işçisi Ramazan Şen (1972), 28 Ağustos günü Şirvan’da çalıştığı inşaatta TEM Şube ekipleri tarafından
gözaltına alınsı. Şen, 29 Ağustos günü çıkarıldığı Savcı

3 Eylül günü Siirt merkezde bir eve yapılan baskında, Hediye Çekin ve Güzel Becerikli gözaltına alındılar.
(İHD Siirt) (05.09.2004-DIHA)
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24 Nisan günü, İnönü mahallesi Sakıp Beygo caddesindeki 101 no.lu eve baskın yapan güvenlik güçleri, İHD
yesi Metin Saygın’ı (1970) gözaltına aldı. Saygın, 26 Nisan günü çıkarıldığı

Mahfuz Talu, 24 Nisan günü Siirt girişinde, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine baskın yapılan Metin Sevgin

Siirt'te 28 Mart yerel seçimlerinin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 26 kişiden 22'si serbest bırakılırken,
mahkemeye çıkarılan DEHAP Siirt İl Gençlik Kolları yöneticisi Şükrü Narinç ile Abdurrahman Timurtaş,

Timurtaş, Salih Özer adlı kişiler "2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet
ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak, Siirt E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DİHA-01.04.03)

1 Mayıs günü Siirt ili Pervari ilçesinde yaşanan çatışmadan sonra ilçede başlatılan operasyonda ; 21 Mayıs günü
Ekrem Çelik(1964) gözaltına alındı. (İHD Siirt Şubesi)

İnşaat işçiliği için Eruh'a geldikleri belirtilen 2 kişi, 20 Mayıs günü Eruh Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce

20 Mayıs günü Emniyet Müdürlüğü, Telekom ve kent girişindeki arama noktalarına yapılan silahlı saldırılar
sonrasında başlatılan operasyonlar çerçevesinde 25 Mayıs günü ilçe merkezinde düzenlenen ev baskınlarında,

Şehbaz Güneş , Sekman İder, Tahsin Atak, Abdullah Gündoğdu,
gözaltına alındı. Sanıklar, 26 Mayıs günü çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldılar

çesinde 8 Haziran günü evlere düzenlenen baskında, DEHAP Pervari İlçe yöneticisi Mustafa
A.Rezak Uzunay, Mustafa Adıyaman ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 partili

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce 10 Haziran günü düzenlenen
kanı Abdullah Gürgen ile yöneticisi Hayrettin Kaymak gözaltına alındı. İfadeleri alınan

Gürgen ve Kaymak bir süre sonra serbest bırakıldı.

Siirt Botan Kültür ve Sanat Merkezi yöneticileri Serdar Kaya, Hatice Kezer
eti çalışanı Ali Öncü ve Özgür Demir, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha

DEHAP Eruh İlçe Yöneticisi Hüseyin Oktay, 9 Temmuz günü evine baskın yapan Jandarma tarafından gözaltına

30 Temmuz günü Pervari ilçesinde bir çok eve yapılan baskınlarda; Bayram Çakan, Hasan Çakan, Habeş Güzel,
İlhan Engin, Ayhan Beytekin, Tahsin Atak, İhsan Gülmak ve Abdullah Gündoğdu gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Bayram Çakan, Hasan Çakan, Habeş Güzel, İlhan Engin, Ayhan Beytekin, 1 Ağustos günü serbest

3 Ağustos Ülkede Özgür Günden Gazetesi )

Siirt ili Özgen Caddesi Avcılar Çayevinde oturan Mehmet Ali Demirci, Mücahit Özay ve H. Süleyman Sadak, 8
s günü toplantı yaptıkları gerekçe gösterilerek TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Mağdurlar aynı gün serbest bırakıldılar. ( İHD SİİRT ŞUBESİ )

20 Ağustos günü Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Süleyman Aktaş, evlerine baskın düzenleyen güvenl
kuvvetlerince, evde bulunan 3 misafiri ile birilikte gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır)

İnşaat işçisi Ramazan Şen (1972), 28 Ağustos günü Şirvan’da çalıştığı inşaatta TEM Şube ekipleri tarafından
gözaltına alınsı. Şen, 29 Ağustos günü çıkarıldığı Savcılıkta serbest bırakıldı. ( İHD SİİRT)

3 Eylül günü Siirt merkezde bir eve yapılan baskında, Hediye Çekin ve Güzel Becerikli gözaltına alındılar.
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eve baskın yapan güvenlik güçleri, İHD
Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından

Mahfuz Talu, 24 Nisan günü Siirt girişinde, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine baskın yapılan Metin Sevgin (34), gözaltına

Siirt'te 28 Mart yerel seçimlerinin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 26 kişiden 22'si serbest bırakılırken,
mahkemeye çıkarılan DEHAP Siirt İl Gençlik Kolları yöneticisi Şükrü Narinç ile Abdurrahman Timurtaş,

Timurtaş, Salih Özer adlı kişiler "2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet
01.04.03)

nra ilçede başlatılan operasyonda ; 21 Mayıs günü

İnşaat işçiliği için Eruh'a geldikleri belirtilen 2 kişi, 20 Mayıs günü Eruh Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce

20 Mayıs günü Emniyet Müdürlüğü, Telekom ve kent girişindeki arama noktalarına yapılan silahlı saldırılar
sonrasında başlatılan operasyonlar çerçevesinde 25 Mayıs günü ilçe merkezinde düzenlenen ev baskınlarında,

, Abdullah Gündoğdu, Mustafa Adıyaman
gözaltına alındı. Sanıklar, 26 Mayıs günü çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldılar .

öneticisi Mustafa Sungur ile
A.Rezak Uzunay, Mustafa Adıyaman ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin de aralarında bulunduğu 4 partili

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce 10 Haziran günü düzenlenen
kanı Abdullah Gürgen ile yöneticisi Hayrettin Kaymak gözaltına alındı. İfadeleri alınan

Hatice Kezer ile Özgür Yurttaş
eti çalışanı Ali Öncü ve Özgür Demir, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Söz konusu kişiler daha

DEHAP Eruh İlçe Yöneticisi Hüseyin Oktay, 9 Temmuz günü evine baskın yapan Jandarma tarafından gözaltına

30 Temmuz günü Pervari ilçesinde bir çok eve yapılan baskınlarda; Bayram Çakan, Hasan Çakan, Habeş Güzel,
İlhan Engin, Ayhan Beytekin, Tahsin Atak, İhsan Gülmak ve Abdullah Gündoğdu gözaltına alındı. Gözaltına

n, Habeş Güzel, İlhan Engin, Ayhan Beytekin, 1 Ağustos günü serbest

Siirt ili Özgen Caddesi Avcılar Çayevinde oturan Mehmet Ali Demirci, Mücahit Özay ve H. Süleyman Sadak, 8
s günü toplantı yaptıkları gerekçe gösterilerek TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

20 Ağustos günü Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Süleyman Aktaş, evlerine baskın düzenleyen güvenlik

İnşaat işçisi Ramazan Şen (1972), 28 Ağustos günü Şirvan’da çalıştığı inşaatta TEM Şube ekipleri tarafından
lıkta serbest bırakıldı. ( İHD SİİRT)

3 Eylül günü Siirt merkezde bir eve yapılan baskında, Hediye Çekin ve Güzel Becerikli gözaltına alındılar.
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29 Eylül günü İstanbul’dan Siirt’in Çırav dağına giden canlı kalkan
Mehmet Sakir Güngörmüş, Selma Aygün, Serpil Akkaya, İshak Özcaktu, Özgür Keleş, Hasan Balcı, Onur Buğra
Kolcu, Volkan Işıl, Gülistan Basutçu, Altan Tuba, Nevzat Işık, Mehmet Sait Başaran, Murat Aydın, Pınar
Demirci, Mesut Keserci,Nurettin Kılıç(şoför), İrfan Güler, Mazhar Ertaş, Şeyma Kantarcı, Musa Oynaş(şoför),
Mücahit Boğa, Başar Necdet Ülker, Yakup Kadri Karabacak, Abdulsamet Güler, Mesut Dağlıer,Mehmet Salih
Özer, Necdet Aydın, Leyla Saraç, Muhsine Ete, Pakizer U
Fahrettin Akcan, Halit Taşçı, Eyyüphan Aksu, Saniye Turhan, Cemil Dündar, Hanım Adıgüzel ve Metin
Beydoğan, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 1 Ekim günü serbest bırakıldılar.
Siirt)

Siirt ili Eruh ilçesinde yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Çıra dağına gitmek isteyen 33 Canlı
Kalkan üyesi 3 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (4 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal
04.10.04)

Metin, Muhsin ve Mithat Beydoğan, 28 Aralık günü Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar.
Söz konusu kişiler 29 Aralık günü savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldılar. (İHD Siirt)

Sinop
Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aral
sendika binasının önünde toplanan Eğitim
09.12.04)

Sivas
Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 1 Mart günü polis tarafından
gözaltına alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri Arkın Hürtaş ve Nuray Çavuş, THKP/C, Dev
Gençlik) örgütlerine üye oldukları gere

Şanlıurfa
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, 8 Ocak günü Atatürk Barajı Lojmanlarına
düzenledikleri operasyonda, “Hizbullah Örgütü'ne mensup oldukları” iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde 1 Mart günü, Ülkede Özgür Gündem gazetesinin afişlerini asan Muzaffer
Argun ve Mehmet Taş adlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gazete yetkilileri, afişleme için Şanlıurfa
Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındığını, b
gözaltına alındığını belirttiler.

9 Nisan günü, Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde ikamet eden
Ata, Haşim Salıca, Emin Salıca, Felemez Özdoğan ve M
kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri tarafından, evleri aranmak suretiyle gözaltına alındılar.

14 Temmuz günü Şanlıurfa Balıklı Gölde, “PKK
Artan, Celal Babacan, Mehmet Özcan, Mahmut Arslan, Abdullah Aktaş, Mustafa Çelik ve İbrahim Çiçek,
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Şanlıurfa)

15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve kara
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Viranşehir İlçesi'ne bağlı Anayurt, Başıbüyük, Şeyh Cafer ve Dalveren köylerinde ikamet eden ve 20 gündür
uygulanan elektrik kesintisinin giderilmesi için 21 Temmuz günü Viranşehir TEDAŞ Müdürlüğü'ne gelel 10
köylü gözaltına alındı. (21.07.2004-DİHA)

Yakup Akbaş ve Abdullah Akbaş, 15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah
Öcalan'ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabının
alındı. (Özgür Gündem-18.08.2004)

Şırnak
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29 Eylül günü İstanbul’dan Siirt’in Çırav dağına giden canlı kalkan üyeleri Saadet Aksoy, Berrin Salamış,
Mehmet Sakir Güngörmüş, Selma Aygün, Serpil Akkaya, İshak Özcaktu, Özgür Keleş, Hasan Balcı, Onur Buğra
Kolcu, Volkan Işıl, Gülistan Basutçu, Altan Tuba, Nevzat Işık, Mehmet Sait Başaran, Murat Aydın, Pınar

Mesut Keserci,Nurettin Kılıç(şoför), İrfan Güler, Mazhar Ertaş, Şeyma Kantarcı, Musa Oynaş(şoför),
Mücahit Boğa, Başar Necdet Ülker, Yakup Kadri Karabacak, Abdulsamet Güler, Mesut Dağlıer,Mehmet Salih
Özer, Necdet Aydın, Leyla Saraç, Muhsine Ete, Pakizer Ukşul, Hamdiye Cengiz, Harbiye Kılıç, Reşit Batur,
Fahrettin Akcan, Halit Taşçı, Eyyüphan Aksu, Saniye Turhan, Cemil Dündar, Hanım Adıgüzel ve Metin
Beydoğan, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 1 Ekim günü serbest bırakıldılar.

Siirt ili Eruh ilçesinde yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Çıra dağına gitmek isteyen 33 Canlı
Kalkan üyesi 3 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (4 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal

ithat Beydoğan, 28 Aralık günü Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar.
Söz konusu kişiler 29 Aralık günü savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldılar. (İHD Siirt)

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü Uğur Mumcu Meydanı'ndaki
sendika binasının önünde toplanan Eğitim-Sen üyelerine müdahale eden polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal

Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 1 Mart günü polis tarafından

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri Arkın Hürtaş ve Nuray Çavuş, THKP/C, Dev-Yol
Gençlik) örgütlerine üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, 8 Ocak günü Atatürk Barajı Lojmanlarına
düzenledikleri operasyonda, “Hizbullah Örgütü'ne mensup oldukları” iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

rfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde 1 Mart günü, Ülkede Özgür Gündem gazetesinin afişlerini asan Muzaffer
Argun ve Mehmet Taş adlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gazete yetkilileri, afişleme için Şanlıurfa
Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındığını, buna rağmen çalışanlarının herhangi bir gerekçe gösterilmeden

iranşehir ilçesinde ikamet eden DEHAP İlçe yöneticisi Selahattin Uzun, Hoşnav
Ata, Haşim Salıca, Emin Salıca, Felemez Özdoğan ve M. Tahir Kızılay, sivil giyimli ve aralarında kar maskeli
kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri tarafından, evleri aranmak suretiyle gözaltına alındılar.

14 Temmuz günü Şanlıurfa Balıklı Gölde, “PKK-KONGRA-GEL lehine gösteri yapacakları” iddiasıyla Fa
Artan, Celal Babacan, Mehmet Özcan, Mahmut Arslan, Abdullah Aktaş, Mustafa Çelik ve İbrahim Çiçek,
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (İHD Şanlıurfa)

15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve kara
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı. (Sabah-16.07.2004)

Viranşehir İlçesi'ne bağlı Anayurt, Başıbüyük, Şeyh Cafer ve Dalveren köylerinde ikamet eden ve 20 gündür
giderilmesi için 21 Temmuz günü Viranşehir TEDAŞ Müdürlüğü'ne gelel 10

DİHA)

Yakup Akbaş ve Abdullah Akbaş, 15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah
Öcalan'ın “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabının tanıtım afişini astıkları gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına

18.08.2004)
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üyeleri Saadet Aksoy, Berrin Salamış,
Mehmet Sakir Güngörmüş, Selma Aygün, Serpil Akkaya, İshak Özcaktu, Özgür Keleş, Hasan Balcı, Onur Buğra
Kolcu, Volkan Işıl, Gülistan Basutçu, Altan Tuba, Nevzat Işık, Mehmet Sait Başaran, Murat Aydın, Pınar

Mesut Keserci,Nurettin Kılıç(şoför), İrfan Güler, Mazhar Ertaş, Şeyma Kantarcı, Musa Oynaş(şoför),
Mücahit Boğa, Başar Necdet Ülker, Yakup Kadri Karabacak, Abdulsamet Güler, Mesut Dağlıer,Mehmet Salih

kşul, Hamdiye Cengiz, Harbiye Kılıç, Reşit Batur,
Fahrettin Akcan, Halit Taşçı, Eyyüphan Aksu, Saniye Turhan, Cemil Dündar, Hanım Adıgüzel ve Metin
Beydoğan, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 1 Ekim günü serbest bırakıldılar. (İHD

Siirt ili Eruh ilçesinde yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Çıra dağına gitmek isteyen 33 Canlı
Kalkan üyesi 3 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (4 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal-

ithat Beydoğan, 28 Aralık günü Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar.

ık günü Uğur Mumcu Meydanı'ndaki
Sen üyelerine müdahale eden polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal-

Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 1 Mart günü polis tarafından

Yol- Dev-Genç (Devrimci

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, 8 Ocak günü Atatürk Barajı Lojmanlarına
düzenledikleri operasyonda, “Hizbullah Örgütü'ne mensup oldukları” iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

rfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde 1 Mart günü, Ülkede Özgür Gündem gazetesinin afişlerini asan Muzaffer
Argun ve Mehmet Taş adlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gazete yetkilileri, afişleme için Şanlıurfa

una rağmen çalışanlarının herhangi bir gerekçe gösterilmeden

DEHAP İlçe yöneticisi Selahattin Uzun, Hoşnav
. Tahir Kızılay, sivil giyimli ve aralarında kar maskeli

kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri tarafından, evleri aranmak suretiyle gözaltına alındılar.

GEL lehine gösteri yapacakları” iddiasıyla Fatih
Artan, Celal Babacan, Mehmet Özcan, Mahmut Arslan, Abdullah Aktaş, Mustafa Çelik ve İbrahim Çiçek,

15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
16.07.2004)

Viranşehir İlçesi'ne bağlı Anayurt, Başıbüyük, Şeyh Cafer ve Dalveren köylerinde ikamet eden ve 20 gündür
giderilmesi için 21 Temmuz günü Viranşehir TEDAŞ Müdürlüğü'ne gelel 10

Yakup Akbaş ve Abdullah Akbaş, 15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah
tanıtım afişini astıkları gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına
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DEHAP Viranşehir İlçe Başkanı Naif Aslan, 6 Ocak günü gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Viranşehir
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak günü yapılan operasyonlarda, Latif Hezar, Musa Adıbelli ve
Adem Özcan adlı kişiler gözaltına alındılar. Adıbelli ve Özcan daha sonra serbest bırakıldı.

21 Şubat günü Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Camili (Mızgeftok) Köyü'ne baskın düzenleyen İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Köy Muhtarı Hasan Hamarat, İbrahim İke, Ali Ecer ve Ali Hazar adlı köylüleri
gözaltına aldılar.

Abdullah Öcalan’ın avukatlarından İrfan Dündar ve Mahmut Şakar, 7 Mart günü Habur Sınır Kapısı’ndan
Türkiye’ye giriş yaparken Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi ile gözaltına alındılar. Avukatlar, “PKK
Kongra Gel’in temsilcileriyle görüşme yaptıkları” iddiasıyla sorgulanırken
serbest bırakıldılar.

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü, seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
minibüsün kent merkezinde dolaşmasını engelleyen polis, minibüs şoförü Cindi Ataman'ı gözaltı

21 Mart günü, Cizre’nin Nur Mahallesinde düzenlenen Newroz kutlamalara müdahale eden polis, 17 göstericiyi
gözaltına aldı.

Hikmet Toğcu (1965), 26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balveren Beldesi'nde SHP seçim görevlisi Aydın Posat, 28 Mart günü, “evinde 2 adet el bombası bulundurduğu”
iddiasıyla gözaltına alındı.

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban
atması sonrası durumu öğrenmek üzere okula gelen veliler için
Jandarma, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 7 öğrenci ile orada bulun

Merkeze bağlı Kasrik beldesinde Çetin Bayan, Cemal Baran, Celalettin Baran
Kumçatı Beldesi'nde de 2 köylü, jandarma tarafından 30 Nisan günü gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne bağlı polisler, 16 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınları ile
Kuluman, Becet Kuluman, Zubeyir Kuluman, İsmet Kuluman, Yahya İdin, Mahmut Katar, Rıdvan Katar, Nezir
Katar ve Mesut Caner adlı kişileri gözaltına aldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınlarında, DEHAP Cizre İlçe
yönetici Hüseyin Avşar ile İlçe Gençlik Kolları üyeleri Nesip Gökhan, Mesut Budak, Serdar Bağlan, Veysi
Turgut, Lokman Gökhan'ı gözaltına aldı.

4 Haziran günü Şırnak'ın Bahçelievler ve Yeşilyurt
bağlı polisler, evlerde yaptıkları aramanın ardından SHP'li Belediye Meclis Üyesi Temer İdin, kerdeşi İdris İdin,
amcası Mehmet İdin ile Abdulaziz Ürk

İdil'e bağlı Camili köyünde ikamet eden Rıdvan Hezer ve Latif Hezer, 14 Temmuz günü Cizre karayolu
üzerindeki yol ayrımında, beyaz bir araçta bulunan sivil giyimli polisler tarafından gözaltın
DİHA)

17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden Hazma Uzar’ın
evine gelen polisler, Uzar ile eşi ve evinde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı şahısları ve onlara
yardım yataklık ettikleri iddia edilen
(18.07.2004-DİHA)

20 Temmuz günü Şırnak ili Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda; 3’nün
PKK/KONGRA-GEL militanı olduğu iddia edilen
Ekspres) (22 Temmuz 2004/Ekspres) (Sabah
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DEHAP Viranşehir İlçe Başkanı Naif Aslan, 6 Ocak günü gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Viranşehir

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak günü yapılan operasyonlarda, Latif Hezar, Musa Adıbelli ve
Adem Özcan adlı kişiler gözaltına alındılar. Adıbelli ve Özcan daha sonra serbest bırakıldı.

21 Şubat günü Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Camili (Mızgeftok) Köyü'ne baskın düzenleyen İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Köy Muhtarı Hasan Hamarat, İbrahim İke, Ali Ecer ve Ali Hazar adlı köylüleri

atlarından İrfan Dündar ve Mahmut Şakar, 7 Mart günü Habur Sınır Kapısı’ndan
Türkiye’ye giriş yaparken Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi ile gözaltına alındılar. Avukatlar, “PKK
Kongra Gel’in temsilcileriyle görüşme yaptıkları” iddiasıyla sorgulanırken, daha sonra çıkarıldıkları mahkemede

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü, seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
minibüsün kent merkezinde dolaşmasını engelleyen polis, minibüs şoförü Cindi Ataman'ı gözaltı

21 Mart günü, Cizre’nin Nur Mahallesinde düzenlenen Newroz kutlamalara müdahale eden polis, 17 göstericiyi

Hikmet Toğcu (1965), 26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

eldesi'nde SHP seçim görevlisi Aydın Posat, 28 Mart günü, “evinde 2 adet el bombası bulundurduğu”

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
çıkan kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban

urumu öğrenmek üzere okula gelen veliler için Çalban “okulu bastılar”
andarma, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 7 öğrenci ile orada bulunan 13 köylüyü gözaltına aldı.

eldesinde Çetin Bayan, Cemal Baran, Celalettin Baran, Bahattin Çoban ve Cemal Olgun,
jandarma tarafından 30 Nisan günü gözaltına alındı.

ubesi'ne bağlı polisler, 16 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınları ile
Kuluman, Becet Kuluman, Zubeyir Kuluman, İsmet Kuluman, Yahya İdin, Mahmut Katar, Rıdvan Katar, Nezir
Katar ve Mesut Caner adlı kişileri gözaltına aldı.

'ne bağlı ekipler, 20 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınlarında, DEHAP Cizre İlçe
yönetici Hüseyin Avşar ile İlçe Gençlik Kolları üyeleri Nesip Gökhan, Mesut Budak, Serdar Bağlan, Veysi
Turgut, Lokman Gökhan'ı gözaltına aldı.

4 Haziran günü Şırnak'ın Bahçelievler ve Yeşilyurt mahallelerindeki 3 eve baskın düzenleyen T
bağlı polisler, evlerde yaptıkları aramanın ardından SHP'li Belediye Meclis Üyesi Temer İdin, kerdeşi İdris İdin,
amcası Mehmet İdin ile Abdulaziz Ürkmez, Salih Ürkmez ve Ali Ürkmez adlı kişileri gözaltına aldı.

İdil'e bağlı Camili köyünde ikamet eden Rıdvan Hezer ve Latif Hezer, 14 Temmuz günü Cizre karayolu
üzerindeki yol ayrımında, beyaz bir araçta bulunan sivil giyimli polisler tarafından gözaltın

17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden Hazma Uzar’ın
evine gelen polisler, Uzar ile eşi ve evinde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı şahısları ve onlara

klık ettikleri iddia edilen Nadir Alp ve Abid Durak’ı gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

20 Temmuz günü Şırnak ili Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda; 3’nün
GEL militanı olduğu iddia edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı. (21 Temmuz 2004/Diyarbakır

Ekspres) (22 Temmuz 2004/Ekspres) (Sabah-20.07.2004)
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DEHAP Viranşehir İlçe Başkanı Naif Aslan, 6 Ocak günü gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Viranşehir

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak günü yapılan operasyonlarda, Latif Hezar, Musa Adıbelli ve
Adem Özcan adlı kişiler gözaltına alındılar. Adıbelli ve Özcan daha sonra serbest bırakıldı.

21 Şubat günü Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Camili (Mızgeftok) Köyü'ne baskın düzenleyen İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı askerler, Köy Muhtarı Hasan Hamarat, İbrahim İke, Ali Ecer ve Ali Hazar adlı köylüleri

atlarından İrfan Dündar ve Mahmut Şakar, 7 Mart günü Habur Sınır Kapısı’ndan
Türkiye’ye giriş yaparken Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi ile gözaltına alındılar. Avukatlar, “PKK-

, daha sonra çıkarıldıkları mahkemede

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü, seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
minibüsün kent merkezinde dolaşmasını engelleyen polis, minibüs şoförü Cindi Ataman'ı gözaltına aldı.

21 Mart günü, Cizre’nin Nur Mahallesinde düzenlenen Newroz kutlamalara müdahale eden polis, 17 göstericiyi

Hikmet Toğcu (1965), 26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

eldesi'nde SHP seçim görevlisi Aydın Posat, 28 Mart günü, “evinde 2 adet el bombası bulundurduğu”

16 Nisan günü, Şırnak Silopi’ye bağlı Başverimli beldesi Başköy İlköğretim Okulu’nda öğrenciler arasında
çıkan kavgaya müdahale eden öğretmen Mehmet Yusuf Çalban’ın öğrencilere dayak

” diye ihbarda bulundu.
an 13 köylüyü gözaltına aldı.

, Bahattin Çoban ve Cemal Olgun,

ubesi'ne bağlı polisler, 16 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınları ile, Maas
Kuluman, Becet Kuluman, Zubeyir Kuluman, İsmet Kuluman, Yahya İdin, Mahmut Katar, Rıdvan Katar, Nezir

'ne bağlı ekipler, 20 Mayıs günü düzenledikleri ev baskınlarında, DEHAP Cizre İlçe
yönetici Hüseyin Avşar ile İlçe Gençlik Kolları üyeleri Nesip Gökhan, Mesut Budak, Serdar Bağlan, Veysi

3 eve baskın düzenleyen TEM Şubesi'ne
bağlı polisler, evlerde yaptıkları aramanın ardından SHP'li Belediye Meclis Üyesi Temer İdin, kerdeşi İdris İdin,

adlı kişileri gözaltına aldı.

İdil'e bağlı Camili köyünde ikamet eden Rıdvan Hezer ve Latif Hezer, 14 Temmuz günü Cizre karayolu
üzerindeki yol ayrımında, beyaz bir araçta bulunan sivil giyimli polisler tarafından gözaltına alındı. (15.07.2004-

17 Temmuz günü Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre Cudi mahallesinde ikamet eden Hazma Uzar’ın
evine gelen polisler, Uzar ile eşi ve evinde bulunan Ali Alp, Sedat Aras ve Yıldız Dündar adlı şahısları ve onlara

gözaltına alındılar. (İHD Diyarbakır)

20 Temmuz günü Şırnak ili Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlarda; 3’nün
toplam 6 kişi gözaltına alındı. (21 Temmuz 2004/Diyarbakır
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24 Temmuz günü Şırnak PTT’sinde memur olarak çalışan 3 kişi, KESK Şubeler Platformu öncülüğünde sivil
toplum örgütlerinin, ilde yaşanan sağlık
gözaltına alındılar. Söz konusu memurlar daha sonra serbest bırakıldı. (25 Temmuz 2004/Ülkede Özgür gündem)
(23.07.2004-DİHA)

Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı (Setkar) ve Ilıcak
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler Derviş Temel, Salih Temel ve Reşit Temel, Sinan Abi ve Kerim Abi
adlı köylüleri gözaltına aldı. (Özgür Gündem

Şırnak Valiliği tarafından yapılan y
Ağustos günü yolan döşenen mayının patlaması sonucu Abdülaziz Bayram’ın ölmesinin ardından Suriye uyruklu
bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (Evrensel

DEHAP Beytüşşebap İlçe Örgütü tarafından DEHAP Genel Merkezi'nden gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü
konulu bildiri ile beyaz gül dağıtan DEHAP İlçe saymanı Hidayet İmamamoğlu, Belediye Meclis Üyesi Şükran
Ulaş, DEHAP Üyesi Aydın Ulaş ve Şırnak Haber adlı y
tarafından “izinsiz bildiri dağıttıkları” gerekçesi ile gözaltına alındılar. (01.09.2004

Gabar Dağları'nda başlatılan operasyon ve çatışmaların durdurulması amacıyla Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne giden
Canlı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 3 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri
şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah
Eker(1970), Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(198
Özalp(1975), İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet
Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa Ayhan(1983), Naime
Kaçak(1982), Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin
Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacett
ve Mehmet Abbas Kandemir(1973). (İHD Diyarbakır) (03.09.2004
05.09.2004)

26 Eylül günü Şırnak’ta, yasak bölge ilan edilen alana girdikleri gerekçesiyle Hasan Sunal, Yunus Çakar ve
Latif Gül adlı çobanlar gözaltına alındı. (27 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

19 Eylül günü Şırnak ili Silopi ilçesinede güvenlik kuvvetlerince, Belediye Meclis üyesi Selim Özmen’in evine
yapılan baskında; eşi Jiyan Özmen ile evlerinde misafir olan Sadı
Sait Ürün, Temel Tanrıkulu, Cemal Yiğit ve Mehmet güvercin gözaltına alındı. (20 Eylül 2004/ Ülkede Özgür
Gündem) (Hürriyet-21.09.2004)

Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip etmek için 28 Ekim günü Habur Sınır Kapısına
güvelik kuvvetlerince gözaltına alındı. (29 Ekim 2004/Ülkede Özdür Gündem)

Şırnak merkezine bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı evlere 30 Kasım günü yapılan baskında DEHAP İl
Başkan Yardımcısı İbrahim Erkul ve Merkez il
Avşar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır
Gündem) (İHD Diyarbakır)

Cizre ilçesinde 7 Aralık günü güvenlik kuvvetlerince yapılan opera
bulunduğu iddia edilen 7 DEHAP üyesi gözaltına alındı. (8 Aralık 2004/ Cumhuriyet)

Hatice Şen, Sedat Duman, Sevdin Nergül
kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 öğrenci, 22 Mart günü, Ankara’da YÖK’ü protesto
amacıyla yapılan gösterilerde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üniversite öğrencilerine destek vermek
amacıyla basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı.
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24 Temmuz günü Şırnak PTT’sinde memur olarak çalışan 3 kişi, KESK Şubeler Platformu öncülüğünde sivil
toplum örgütlerinin, ilde yaşanan sağlık sorunlarının çözülmesi için halktan topladığı dilekçeleri aldıkları için
gözaltına alındılar. Söz konusu memurlar daha sonra serbest bırakıldı. (25 Temmuz 2004/Ülkede Özgür gündem)

Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı (Setkar) ve Ilıcak (Germav) köylerine 13 Ağustos günü baskın düzenleyen
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler Derviş Temel, Salih Temel ve Reşit Temel, Sinan Abi ve Kerim Abi
adlı köylüleri gözaltına aldı. (Özgür Gündem-15.08.2004)

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak-Şenoba karayolunun Yeşiltepe mevkiinde 22
Ağustos günü yolan döşenen mayının patlaması sonucu Abdülaziz Bayram’ın ölmesinin ardından Suriye uyruklu
bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (Evrensel-24.08.04) (Yeni Şafak-24.08.04)

DEHAP Beytüşşebap İlçe Örgütü tarafından DEHAP Genel Merkezi'nden gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü
konulu bildiri ile beyaz gül dağıtan DEHAP İlçe saymanı Hidayet İmamamoğlu, Belediye Meclis Üyesi Şükran
Ulaş, DEHAP Üyesi Aydın Ulaş ve Şırnak Haber adlı yerel gazetenin muhabiri Emin Bal ilçe emniyeti
tarafından “izinsiz bildiri dağıttıkları” gerekçesi ile gözaltına alındılar. (01.09.2004-DIHA)

Gabar Dağları'nda başlatılan operasyon ve çatışmaların durdurulması amacıyla Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne giden
ı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 3 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri

şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah
Eker(1970), Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan Orak(1976), Hülya
Özalp(1975), İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet
Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa Ayhan(1983), Naime

er Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin
Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967), Turan Tezer(1977)
ve Mehmet Abbas Kandemir(1973). (İHD Diyarbakır) (03.09.2004-DIHA) (Milliyet-

26 Eylül günü Şırnak’ta, yasak bölge ilan edilen alana girdikleri gerekçesiyle Hasan Sunal, Yunus Çakar ve
Latif Gül adlı çobanlar gözaltına alındı. (27 Eylül 2004/Ülkede Özgür Gündem)

19 Eylül günü Şırnak ili Silopi ilçesinede güvenlik kuvvetlerince, Belediye Meclis üyesi Selim Özmen’in evine
yapılan baskında; eşi Jiyan Özmen ile evlerinde misafir olan Sadık Özmen, Abdullah Özmen, Ramazan Ekinci,
Sait Ürün, Temel Tanrıkulu, Cemal Yiğit ve Mehmet güvercin gözaltına alındı. (20 Eylül 2004/ Ülkede Özgür

Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip etmek için 28 Ekim günü Habur Sınır Kapısına giden DİHA muhabiri Reşat Ok
güvelik kuvvetlerince gözaltına alındı. (29 Ekim 2004/Ülkede Özdür Gündem)

Şırnak merkezine bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı evlere 30 Kasım günü yapılan baskında DEHAP İl
Başkan Yardımcısı İbrahim Erkul ve Merkez ilçe Yöneticisi Beşir Katar ve Cizre ilçe Yöneticisi Hüseyin
Avşar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. (İHD Diyarbakır - 2 Aralık 2004/Ülkede Özgür

Cizre ilçesinde 7 Aralık günü güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda, evlerinde patlayıcı madde
bulunduğu iddia edilen 7 DEHAP üyesi gözaltına alındı. (8 Aralık 2004/ Cumhuriyet)

Hatice Şen, Sedat Duman, Sevdin Nergül “KONGRA-GEL üyesi oldukları” ve Abdülkerim Kara da örgüt adına
kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. (Sabah-23.12.04) (23 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres)

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 öğrenci, 22 Mart günü, Ankara’da YÖK’ü protesto
lan gösterilerde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üniversite öğrencilerine destek vermek

amacıyla basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı.
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24 Temmuz günü Şırnak PTT’sinde memur olarak çalışan 3 kişi, KESK Şubeler Platformu öncülüğünde sivil
sorunlarının çözülmesi için halktan topladığı dilekçeleri aldıkları için

gözaltına alındılar. Söz konusu memurlar daha sonra serbest bırakıldı. (25 Temmuz 2004/Ülkede Özgür gündem)

(Germav) köylerine 13 Ağustos günü baskın düzenleyen
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler Derviş Temel, Salih Temel ve Reşit Temel, Sinan Abi ve Kerim Abi

Şenoba karayolunun Yeşiltepe mevkiinde 22
Ağustos günü yolan döşenen mayının patlaması sonucu Abdülaziz Bayram’ın ölmesinin ardından Suriye uyruklu

DEHAP Beytüşşebap İlçe Örgütü tarafından DEHAP Genel Merkezi'nden gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü
konulu bildiri ile beyaz gül dağıtan DEHAP İlçe saymanı Hidayet İmamamoğlu, Belediye Meclis Üyesi Şükran

erel gazetenin muhabiri Emin Bal ilçe emniyeti
DIHA)

Gabar Dağları'nda başlatılan operasyon ve çatışmaların durdurulması amacıyla Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne giden
ı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 3 Eylül günü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri

şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977), Derya Tamriş(1981), Emrullah
2), Hasan Eker(1980), Hasan Orak(1976), Hülya

Özalp(1975), İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet Aykal(1980), Mehmet
Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa Ayhan(1983), Naime

er Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan Tekkaynar(1984), Sedat
Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat Işıktaş(1984), Şahin

in Değirmeci(1967), Turan Tezer(1977)
-04.09.2004) (Radikal-

26 Eylül günü Şırnak’ta, yasak bölge ilan edilen alana girdikleri gerekçesiyle Hasan Sunal, Yunus Çakar ve

19 Eylül günü Şırnak ili Silopi ilçesinede güvenlik kuvvetlerince, Belediye Meclis üyesi Selim Özmen’in evine
k Özmen, Abdullah Özmen, Ramazan Ekinci,

Sait Ürün, Temel Tanrıkulu, Cemal Yiğit ve Mehmet güvercin gözaltına alındı. (20 Eylül 2004/ Ülkede Özgür

giden DİHA muhabiri Reşat Ok

Şırnak merkezine bağlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı evlere 30 Kasım günü yapılan baskında DEHAP İl
çe Yöneticisi Beşir Katar ve Cizre ilçe Yöneticisi Hüseyin

2 Aralık 2004/Ülkede Özgür

syonlarda, evlerinde patlayıcı madde

ve Abdülkerim Kara da örgüt adına
23.12.04) (23 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres)

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 öğrenci, 22 Mart günü, Ankara’da YÖK’ü protesto
lan gösterilerde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üniversite öğrencilerine destek vermek
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4 Mayıs günü, KTÜ öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin ülkücü bir grup tarafından dövülmesi
kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden jandarma, yaklaşık 100 kişiyi
gözaltına aldı.

Tekirdağ
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
tarafından işten çıkarılmak istenen DİSK'e bağlı Genel
açıklamasına polis müdahale ederek 20 kişiyi gözaltına aldı. (26.07.2004
İstanbul)

TAYAD tarafından 28 Temmuz günü yapılan
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı
ailelere izin vermeyen jandarmanın 40 protestocuyu döverek gözaltına aldığı belirtildi.

Tunceli
Uğur Yeşil, 14 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince, il merkezinde gözaltına alındı.

Eser Karakaya, 21 Ocak günü Pertek ilçe merkezinde güvenlik kuvvetlerince, gözaltına alındı.

Tunceli'de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikl
Mart” konulu panel ve katılanlar polis tarafından kameraya alındı.

DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, 23 Kasım 2003 tarihinde Ordu'da jandarma ile girdiği çatışmada
yaşamını yitiren HPG'li Hasan Ertoğrul

Munzur'da yapılan barajlar üzerinde inceleme yapmak üzere Tunceli'ye gelen Tunceli Dernekler Federasyonu
(TUDEF) heyetine eşlik eden CNN Türk m
bahçesinde gözaltına alındı. Askerlik durumuna ilişkin gerekli bilgilerin Bilgi Toplama Merkezi'ne ulaşmadığı
gerekçesiyle arandığı belirtilen Özcan, gerekli yazışma ve işlemler yapıldıktan sonra 27 Mayıs günü serbest
bırakıldı.

Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (TTHÖD) Başkanı Murat Kaymaz, 2
alındı.

Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu’nun, 28
Zirvesi'ne karşı 21 Haziran günü toplad
jandarmanın toplantı ve gösterilerde video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını" öngören genelgeye
rağmen polis ekipleri tarafından çekim yapıldı.

İzmir’de gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen ve PKK/KONGRA
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan
güvenlik kuvvetleri Seydali Karyemez, Erdal Kotan, İsmail Atay, Hasan Arslan, Deniz
Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişileri gözaltına aldı. (12 Temmuz
2004/D.Bakır Söz)

28 Temmuz günü Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile Uğurhan Çetinkaya, Tunceli Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındılar. (29 Temmuz 2004/Evrensel)

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı. (2 Ağustos 2004/
Zaman) (Radikal-01.08.04) (Milliyet

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
serbest bırakılması içi 2 Ağustos günü Tunceli Adliye Binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen
eylemcilerden 2 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet
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öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin ülkücü bir grup tarafından dövülmesi
kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden jandarma, yaklaşık 100 kişiyi

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
şten çıkarılmak istenen DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi işçilerin 26 Temmuz günü yapmak istediği basın

açıklamasına polis müdahale ederek 20 kişiyi gözaltına aldı. (26.07.2004-DİHA) (Evrensel

TAYAD tarafından 28 Temmuz günü yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz günü Tekirdağ F Tipi'nde hayatını
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı
ailelere izin vermeyen jandarmanın 40 protestocuyu döverek gözaltına aldığı belirtildi. (İHD İstanbul)

Uğur Yeşil, 14 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince, il merkezinde gözaltına alındı.

Eser Karakaya, 21 Ocak günü Pertek ilçe merkezinde güvenlik kuvvetlerince, gözaltına alındı.

Tunceli'de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Emekçi Kadınlar ve 8
Mart” konulu panel ve katılanlar polis tarafından kameraya alındı.

DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, 23 Kasım 2003 tarihinde Ordu'da jandarma ile girdiği çatışmada
yaşamını yitiren HPG'li Hasan Ertoğrul'un cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle, 4 Mayıs günü gözaltına alındı.

Munzur'da yapılan barajlar üzerinde inceleme yapmak üzere Tunceli'ye gelen Tunceli Dernekler Federasyonu
) heyetine eşlik eden CNN Türk muhabiri Buğra Özcan, 26 Mayıs günü Demirköprü yakınındaki bir çay

bahçesinde gözaltına alındı. Askerlik durumuna ilişkin gerekli bilgilerin Bilgi Toplama Merkezi'ne ulaşmadığı
gerekçesiyle arandığı belirtilen Özcan, gerekli yazışma ve işlemler yapıldıktan sonra 27 Mayıs günü serbest

Tunceli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği (TTHÖD) Başkanı Murat Kaymaz, 2 Haziran günü gözaltına

Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu’nun, 28-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 'NATO
Zirvesi'ne karşı 21 Haziran günü topladığı imzaları PTT’den TBMM Başkanlığı'na fakslarken "Polis ve
jandarmanın toplantı ve gösterilerde video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını" öngören genelgeye
rağmen polis ekipleri tarafından çekim yapıldı.

Tunceli’ye getirilen ve PKK/KONGRA-Gel’in üyesi olduğu iddia edilen Ali
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan
güvenlik kuvvetleri Seydali Karyemez, Erdal Kotan, İsmail Atay, Hasan Arslan, Deniz Şahin, İsmail Yeşil, Baki
Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişileri gözaltına aldı. (12 Temmuz

28 Temmuz günü Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile Uğurhan Çetinkaya, Tunceli Emniyet Müdürlüğü
ltına alındılar. (29 Temmuz 2004/Evrensel)

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı. (2 Ağustos 2004/

01.08.04) (Milliyet-02.08.04)

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
serbest bırakılması içi 2 Ağustos günü Tunceli Adliye Binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen

den 2 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet-03.08.04)
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öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin ülkücü bir grup tarafından dövülmesi üzerine
kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden jandarma, yaklaşık 100 kişiyi

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
İş üyesi işçilerin 26 Temmuz günü yapmak istediği basın

DİHA) (Evrensel-27.07.2004) (İHD

yazılı açıklamada, 20 Temmuz günü Tekirdağ F Tipi'nde hayatını
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı

(İHD İstanbul)

Eser Karakaya, 21 Ocak günü Pertek ilçe merkezinde güvenlik kuvvetlerince, gözaltına alındı.

eri kapsamında düzenlenen “Emekçi Kadınlar ve 8

DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, 23 Kasım 2003 tarihinde Ordu'da jandarma ile girdiği çatışmada
4 Mayıs günü gözaltına alındı.

Munzur'da yapılan barajlar üzerinde inceleme yapmak üzere Tunceli'ye gelen Tunceli Dernekler Federasyonu
öprü yakınındaki bir çay

bahçesinde gözaltına alındı. Askerlik durumuna ilişkin gerekli bilgilerin Bilgi Toplama Merkezi'ne ulaşmadığı
gerekçesiyle arandığı belirtilen Özcan, gerekli yazışma ve işlemler yapıldıktan sonra 27 Mayıs günü serbest

Haziran günü gözaltına

29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 'NATO
TBMM Başkanlığı'na fakslarken "Polis ve

jandarmanın toplantı ve gösterilerde video ve fotoğraf makinasıyla görüntüsünü almamasını" öngören genelgeye

Gel’in üyesi olduğu iddia edilen Ali
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan

Şahin, İsmail Yeşil, Baki
Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişileri gözaltına aldı. (12 Temmuz

28 Temmuz günü Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile Uğurhan Çetinkaya, Tunceli Emniyet Müdürlüğü

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivalı’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı. (2 Ağustos 2004/

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
serbest bırakılması içi 2 Ağustos günü Tunceli Adliye Binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen
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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tunceli
“Kongra-Gel üyesi olduğu” iddia edilen Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin gözaltına alındığı b
27.08.04)

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 14 ve 19 Ağustos tarihlerinde meydana gelen iki ayrı bombalama
eylemi ve askeri aracın geçeceği güzergaha bomba konulması olaylarına karıştığı ileri sürülen B.Y, Y.G, D.G,
Y.K, İ.A, H.A. ve H.Y. isimli kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. (Evrensel

9 Eylül günü Tunceli il merkezinde ve köylerde operasyon yapan güvenlik kuvvetleri, 19 kişiyi gözaltına aldı.
(10 Eylül 2004/ Güneydoğu Ekspres)

9 Eylül günü Tunceli merkezde güvenlik kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda, PKK/KONGRA
yataklık ettikleri gerekçesiyle, aralarında Tunceli eski Belediye Başkanı Hasan Korkmaz ile Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ali Asker Güler’in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de Özgür Toplum Partisi Tunceli il Yöneticisi Erdoğan Sürgeç ve kardeşi Metin Sürgeç 2 Eylül günü
savcının talimatıyla gözaltına alındı. 2 gün gözaltında tutulan kardeşler, sorgulamalarının ardından savcılığa
çıkarılmadan serbest bırakıldı. Erdoğan Sürgeç, “Sokakta gezerken 'PKK adına hava attığım' suçlaması bana
yöneltildi. TCK'da da böyle bir suçun olduğunu tahmin etmiyorum” dedi. (Milliyet

Tunceli'deki çatışma bölgelerinde canlı kalkan olmak için Şanl
isteyen Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir ile İHA muhabiri Haydar Yavuzak , Cihan Haber Ajansı'ndan
Ali Haydar Gözlü , Evrensel gazetesinden Cem Emir ve NTV muhabiri Ercan Tapaç, 6 Ekim günü Tunceli'de
saat süreyle gözaltında tutuldu. Tunceli Valiliği'nin talimatı doğrultusunda kente sokulmayan canlı kalkan
grubunun bölgeden ayrılmasının ardından gazeteciler serbest bırakıldılar. Gözaltında tutulduklarına ilişkin
tutanak isteyen gazetecilere jandarma y
Bunun da belgesi olmaz” yanıtını verdiler. Gazeteciler, Elmalı Karakolu yetkilileri hakkında Tunceli Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (Cumhuriyet

Tunceli Belediye Başkan Vekili Mustafa Taşkale ve
“PKK/KONGRA-GEL’e yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle
serbest bırakıldı. (9 Ekim 2004/ Güneydoğu Ekspres/İHD

Tunceli bölgesindeki askeri operasyonlara engel olmak amacıyla 8 Ekim günü Elazığ’dan Tunceli’ye gelen Canlı
Kalkan üyesi 18 kişi gözaltına alındı. (9 Ekim 2004/ Güneydoğu Ekspres)

Hüseyin Özçelik, Özcan Doğan, Ziya Kulbak,
Ekim günü Tunceli merkezde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Elazığ)

Van
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), 9 Ocak günü, Fen Edebiyat Fakültesi binasına Abdullah Öcalan
lehine, “Ya Başkan Apo ile özgür yaşayacağız ya da özgürlüğü için öleceğiz” yazılı pankart astıkları iddia edilen
ve ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci, akşam saatlerinde üniversite karakoluna bağlı askerler tarafından gözaltına
alındı.

100. Yıl Üniversitesi öğrencileri ve Öğrenci Derneği üyeleri Abdullah Bal, Mahmut Bozdemir, M.Hasan Çetin
ve Zafer Sertkaya, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 14 Ocak günü gözaltına alındılar. Söz konusu
kişiler, aynı gün gece geç saatlerde serbest b

Barış Benek, 15 Ocak günü Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik kuvvetleri tarafından evine düzenlenen
baskında gözaltına alındı.

31 Ocak günü, Maraş Caddesi'nde bir araya gelen ve “Tecrite hayır”, “Bıji serok Apo” şeklinde slogan atan
gruba polis müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılırken, DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Kıyasettin Pala,
Mahmut Kiye ve Emin Kaçak gözaltına alındı. Pala ve Kiye, 2 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
serbest bırakıldılar.
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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tunceli-Erzincan sınırında 26 Ağustos günü düzenlenen operasyonda,
Gel üyesi olduğu” iddia edilen Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin gözaltına alındığı b

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 14 ve 19 Ağustos tarihlerinde meydana gelen iki ayrı bombalama
eylemi ve askeri aracın geçeceği güzergaha bomba konulması olaylarına karıştığı ileri sürülen B.Y, Y.G, D.G,

H.A. ve H.Y. isimli kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. (Evrensel-27.08.04)

9 Eylül günü Tunceli il merkezinde ve köylerde operasyon yapan güvenlik kuvvetleri, 19 kişiyi gözaltına aldı.
(10 Eylül 2004/ Güneydoğu Ekspres)

e güvenlik kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda, PKK/KONGRA
yataklık ettikleri gerekçesiyle, aralarında Tunceli eski Belediye Başkanı Hasan Korkmaz ile Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Ali Asker Güler’in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. (10 Eylül 2004/ Diyarbakır Söz)

Tunceli'de Özgür Toplum Partisi Tunceli il Yöneticisi Erdoğan Sürgeç ve kardeşi Metin Sürgeç 2 Eylül günü
savcının talimatıyla gözaltına alındı. 2 gün gözaltında tutulan kardeşler, sorgulamalarının ardından savcılığa

lmadan serbest bırakıldı. Erdoğan Sürgeç, “Sokakta gezerken 'PKK adına hava attığım' suçlaması bana
yöneltildi. TCK'da da böyle bir suçun olduğunu tahmin etmiyorum” dedi. (Milliyet-24.09.2004)

Tunceli'deki çatışma bölgelerinde canlı kalkan olmak için Şanlıurfa'dan yola çıkan grupla ilgili haber yapmak
isteyen Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir ile İHA muhabiri Haydar Yavuzak , Cihan Haber Ajansı'ndan
Ali Haydar Gözlü , Evrensel gazetesinden Cem Emir ve NTV muhabiri Ercan Tapaç, 6 Ekim günü Tunceli'de
saat süreyle gözaltında tutuldu. Tunceli Valiliği'nin talimatı doğrultusunda kente sokulmayan canlı kalkan
grubunun bölgeden ayrılmasının ardından gazeteciler serbest bırakıldılar. Gözaltında tutulduklarına ilişkin
tutanak isteyen gazetecilere jandarma yetkilileri, “Biz sizi yasal olarak gözaltına almadık. Keyfi davrandık.
Bunun da belgesi olmaz” yanıtını verdiler. Gazeteciler, Elmalı Karakolu yetkilileri hakkında Tunceli Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (Cumhuriyet-07.10.04)

elediye Başkan Vekili Mustafa Taşkale ve Temel Hak ve Özgürlükler Derneği Başkanı Murat Kaymaz,
GEL’e yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle 8 Ekim günü gözaltına alındı. Taşkale, daha sonra

serbest bırakıldı. (9 Ekim 2004/ Güneydoğu Ekspres/İHD Elazığ) (Cumhuriyet-09.10.04)

Tunceli bölgesindeki askeri operasyonlara engel olmak amacıyla 8 Ekim günü Elazığ’dan Tunceli’ye gelen Canlı
Kalkan üyesi 18 kişi gözaltına alındı. (9 Ekim 2004/ Güneydoğu Ekspres)

Hüseyin Özçelik, Özcan Doğan, Ziya Kulbak, Kağan İnanç ile Derya Ulağ ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, 28
Ekim günü Tunceli merkezde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. (İHD Elazığ)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), 9 Ocak günü, Fen Edebiyat Fakültesi binasına Abdullah Öcalan
ehine, “Ya Başkan Apo ile özgür yaşayacağız ya da özgürlüğü için öleceğiz” yazılı pankart astıkları iddia edilen

ve ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci, akşam saatlerinde üniversite karakoluna bağlı askerler tarafından gözaltına

100. Yıl Üniversitesi öğrencileri ve Öğrenci Derneği üyeleri Abdullah Bal, Mahmut Bozdemir, M.Hasan Çetin
ve Zafer Sertkaya, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 14 Ocak günü gözaltına alındılar. Söz konusu
kişiler, aynı gün gece geç saatlerde serbest bırakıldılar.

Barış Benek, 15 Ocak günü Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik kuvvetleri tarafından evine düzenlenen

31 Ocak günü, Maraş Caddesi'nde bir araya gelen ve “Tecrite hayır”, “Bıji serok Apo” şeklinde slogan atan
polis müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılırken, DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Kıyasettin Pala,

Mahmut Kiye ve Emin Kaçak gözaltına alındı. Pala ve Kiye, 2 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
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Erzincan sınırında 26 Ağustos günü düzenlenen operasyonda,
Gel üyesi olduğu” iddia edilen Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. (Evrensel-

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 14 ve 19 Ağustos tarihlerinde meydana gelen iki ayrı bombalama
eylemi ve askeri aracın geçeceği güzergaha bomba konulması olaylarına karıştığı ileri sürülen B.Y, Y.G, D.G,

9 Eylül günü Tunceli il merkezinde ve köylerde operasyon yapan güvenlik kuvvetleri, 19 kişiyi gözaltına aldı.

e güvenlik kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda, PKK/KONGRA-GEL’e yardın
yataklık ettikleri gerekçesiyle, aralarında Tunceli eski Belediye Başkanı Hasan Korkmaz ile Ticaret ve Sanayi

(10 Eylül 2004/ Diyarbakır Söz)

Tunceli'de Özgür Toplum Partisi Tunceli il Yöneticisi Erdoğan Sürgeç ve kardeşi Metin Sürgeç 2 Eylül günü
savcının talimatıyla gözaltına alındı. 2 gün gözaltında tutulan kardeşler, sorgulamalarının ardından savcılığa

lmadan serbest bırakıldı. Erdoğan Sürgeç, “Sokakta gezerken 'PKK adına hava attığım' suçlaması bana
24.09.2004)

ıurfa'dan yola çıkan grupla ilgili haber yapmak
isteyen Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir ile İHA muhabiri Haydar Yavuzak , Cihan Haber Ajansı'ndan
Ali Haydar Gözlü , Evrensel gazetesinden Cem Emir ve NTV muhabiri Ercan Tapaç, 6 Ekim günü Tunceli'de 2
saat süreyle gözaltında tutuldu. Tunceli Valiliği'nin talimatı doğrultusunda kente sokulmayan canlı kalkan
grubunun bölgeden ayrılmasının ardından gazeteciler serbest bırakıldılar. Gözaltında tutulduklarına ilişkin

etkilileri, “Biz sizi yasal olarak gözaltına almadık. Keyfi davrandık.
Bunun da belgesi olmaz” yanıtını verdiler. Gazeteciler, Elmalı Karakolu yetkilileri hakkında Tunceli Cumhuriyet

Temel Hak ve Özgürlükler Derneği Başkanı Murat Kaymaz,
gözaltına alındı. Taşkale, daha sonra

09.10.04)

Tunceli bölgesindeki askeri operasyonlara engel olmak amacıyla 8 Ekim günü Elazığ’dan Tunceli’ye gelen Canlı

Kağan İnanç ile Derya Ulağ ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, 28

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), 9 Ocak günü, Fen Edebiyat Fakültesi binasına Abdullah Öcalan
ehine, “Ya Başkan Apo ile özgür yaşayacağız ya da özgürlüğü için öleceğiz” yazılı pankart astıkları iddia edilen

ve ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci, akşam saatlerinde üniversite karakoluna bağlı askerler tarafından gözaltına

100. Yıl Üniversitesi öğrencileri ve Öğrenci Derneği üyeleri Abdullah Bal, Mahmut Bozdemir, M.Hasan Çetin
ve Zafer Sertkaya, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 14 Ocak günü gözaltına alındılar. Söz konusu

Barış Benek, 15 Ocak günü Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik kuvvetleri tarafından evine düzenlenen

31 Ocak günü, Maraş Caddesi'nde bir araya gelen ve “Tecrite hayır”, “Bıji serok Apo” şeklinde slogan atan
polis müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılırken, DEHAP Gençlik Kolları Üyesi Kıyasettin Pala,

Mahmut Kiye ve Emin Kaçak gözaltına alındı. Pala ve Kiye, 2 Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından
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Adil Kaçan (1984) ve İbrahim Çetinkaya (1989), 5 Şubat günü, Bostaniçi karakoluna bağlı kolluk görevlileri
tarafından, “4 Şubat günü Esendere Mahallesinde ateş yakılıp sloganlar atılması” ile ilgili olarak gözaltına
alınarak Van Alay Komutanlığına götürüldü. Kaçan ve Çetinkaya, 7 Şubat
tarafından serbest bırakıldılar.

Özgür Parti Van İl Yöneticisi Servet Aslan (1983), 12 Şubat günü Küçük Paris iş merkezi önünde sivil giyimli,
telsizli ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından, “11.11.2003 tarihinde Geml
yolcularken yapılan müdahale sonucu çıkan olaylarda yer aldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Aslan, 13 Şubat
günü DGM Savcılığında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fesih Yılmaz (1979), 13 Şubat günü, gözaltına
yanına gelen sivil giyimli ve telsizli kişiler tarafından “korsan eylemleri organize ettiği duyumu aldıkları” ve
“11.11.2003 tarihindeki Gemlik ilçesine gidecek olan kitleyi yolcularken yapıl
olaylarda bulunması” gerekçesiyle gözaltına alındı. Yılmaz, 14 Şubat günü DGM Savcılığında ifadesi alındıktan
sonra serbest bırakılırken, bırakıldıktan hemen sonra aynı gerekçelerden dolayı tekrar Cumhuriyet Savcılığı
tarafından ifadesi alındı.

14 Şubat günü, DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle Cahit Berge, Cafer Berge, M.Sıddık Adar, Suna Berge, İzettin Semo, Turan
Özgül, Aydın Öcal, Sefer Artim, Tahsin Esmeray, Hurşit Tuncer, Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval,
Pakize Aslan, Serkan Artim, Mithat Aydoğmuş ve Hecer Kaya gözaltına alındı.

14 Şubat günü il merkezinde bir araya gelen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümünü pr
etmek isteyen Kadın Barış İnisiyatifi ile halktan oluşan gruba, güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu,
Harun İtah, Mehmet Öztunç ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

17 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasy
kişi gözaltına alındı.

19 Şubat günü, DEHAP İl Parti binası önünde Belediye Başkan Adayı Mesut Öztürk’ü karşılama törenine
katılan kitleye dağılırken müdahale eden güvenlik kuvvetleri Mehmet Suer, Fevzi Ab
Levent Aslan, Süleyman Demir, Hasan Akkır, Fehmi Akbulak, Cemsi Şahin, Cüneyt Benek, Hamza Acar, Leyla
Göçek, Şeref Aydin, Rıdvan Alp, Mithat Dumlu, Sedat Emre, Nedim Aşkın, Nejdet Özkan, Ayşe Acar, Firuze
Aslan, Dilek Acar, Metin Abi, Musa Turan, Necmettin Turan, Özgür Eröz, Şevket Eröz, Latif Şen, İshak İlter,
Hatun Öcek, Leyla Öcek, Savaş Kava, Besna İpek, Saniye İpek, Beyaz İpek, Hatice İpek, Hasibe İpek, Siracettin
İpek, Neslihan Acar, Cahide Aslan, Nezahat Aslan, Cüneyt Akb
Kabağan’ı gözaltına aldı.

Özgür Parti Van İl Başkanı İbrahim Ete'nin de aralarında bulunduğu Demokratik Güçbirliği yöneticilerinin
seçim çalışmaları kapsamında 4 Mart günü ziyaret ettiği Saray'a bağlı Kekikdüzü Köy
düzenleyen jandarmalar, İbrahim Bilici, Ramazan Bilici, Tevfik Bilici ile Ekrem Bilici isimli korucuları
gözaltına aldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan korucular, askerlerin kendilerine korucu olmalarından dolayı
siyasi partilerle görüşmelerinin yasak olduğunu söylediklerini belirttiler.

İskele Caddesi'nde bulunan evi, 9 Mart günü Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polislerce basılan Mahmut
Polat, gözaltına alınarak TEM Şubesine götürüldü.

Habib Olgun (1981), 14 Mart günü Bostaniçi beldesinde SHP seçim bürosu açılışı sonrası gözaltına alındı.

Hadi Naci (İran uyruklu mülteci), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin dosyasını kapatması
üzerine, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Van'ın Bostaniçi Beldesinde 14 Mart günü, evlere baskın düzenleyen Belde Jandarma Karakolu'na bağlı askerler,
“Demokratik Güçbirliği'nin aynı gün beldede yapılan seçim bürosu açılışında slogan attıkları ve siyasi içerikli
parça söyledikleri” gerekçesiyle S
bulunduğu 3 müzik grubu üyesi ile Kıratlı Köyü'nden Yusuf Taytoğlu isimli kişiyi gözaltına aldı. Karakolda
ifadeleri alınan 4 kişi bir süre sonra serbest bırakıldı.
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etinkaya (1989), 5 Şubat günü, Bostaniçi karakoluna bağlı kolluk görevlileri
tarafından, “4 Şubat günü Esendere Mahallesinde ateş yakılıp sloganlar atılması” ile ilgili olarak gözaltına
alınarak Van Alay Komutanlığına götürüldü. Kaçan ve Çetinkaya, 7 Şubat günü çıkarıldıkları Mahkeme

Özgür Parti Van İl Yöneticisi Servet Aslan (1983), 12 Şubat günü Küçük Paris iş merkezi önünde sivil giyimli,
telsizli ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından, “11.11.2003 tarihinde Gemlik ilçesine gidecek olan kitleyi
yolcularken yapılan müdahale sonucu çıkan olaylarda yer aldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Aslan, 13 Şubat
günü DGM Savcılığında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fesih Yılmaz (1979), 13 Şubat günü, gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan arkadaşı Servet Aslan’ı beklerken
yanına gelen sivil giyimli ve telsizli kişiler tarafından “korsan eylemleri organize ettiği duyumu aldıkları” ve
“11.11.2003 tarihindeki Gemlik ilçesine gidecek olan kitleyi yolcularken yapılan müdahale sonucu çıkan
olaylarda bulunması” gerekçesiyle gözaltına alındı. Yılmaz, 14 Şubat günü DGM Savcılığında ifadesi alındıktan
sonra serbest bırakılırken, bırakıldıktan hemen sonra aynı gerekçelerden dolayı tekrar Cumhuriyet Savcılığı

14 Şubat günü, DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle Cahit Berge, Cafer Berge, M.Sıddık Adar, Suna Berge, İzettin Semo, Turan

er Artim, Tahsin Esmeray, Hurşit Tuncer, Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval,
Pakize Aslan, Serkan Artim, Mithat Aydoğmuş ve Hecer Kaya gözaltına alındı.

14 Şubat günü il merkezinde bir araya gelen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümünü pr
etmek isteyen Kadın Barış İnisiyatifi ile halktan oluşan gruba, güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu,
Harun İtah, Mehmet Öztunç ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

17 Şubat günü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 3

19 Şubat günü, DEHAP İl Parti binası önünde Belediye Başkan Adayı Mesut Öztürk’ü karşılama törenine
katılan kitleye dağılırken müdahale eden güvenlik kuvvetleri Mehmet Suer, Fevzi Abi, Ecevit İlter, M.Ali Abi,
Levent Aslan, Süleyman Demir, Hasan Akkır, Fehmi Akbulak, Cemsi Şahin, Cüneyt Benek, Hamza Acar, Leyla
Göçek, Şeref Aydin, Rıdvan Alp, Mithat Dumlu, Sedat Emre, Nedim Aşkın, Nejdet Özkan, Ayşe Acar, Firuze

in Abi, Musa Turan, Necmettin Turan, Özgür Eröz, Şevket Eröz, Latif Şen, İshak İlter,
Hatun Öcek, Leyla Öcek, Savaş Kava, Besna İpek, Saniye İpek, Beyaz İpek, Hatice İpek, Hasibe İpek, Siracettin
İpek, Neslihan Acar, Cahide Aslan, Nezahat Aslan, Cüneyt Akbal, Ahmet Düşkün, Tahir Kabağan ve İhsan

Özgür Parti Van İl Başkanı İbrahim Ete'nin de aralarında bulunduğu Demokratik Güçbirliği yöneticilerinin
seçim çalışmaları kapsamında 4 Mart günü ziyaret ettiği Saray'a bağlı Kekikdüzü Köyü'ne 7 Mart günü baskın
düzenleyen jandarmalar, İbrahim Bilici, Ramazan Bilici, Tevfik Bilici ile Ekrem Bilici isimli korucuları
gözaltına aldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan korucular, askerlerin kendilerine korucu olmalarından dolayı

rle görüşmelerinin yasak olduğunu söylediklerini belirttiler.

İskele Caddesi'nde bulunan evi, 9 Mart günü Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polislerce basılan Mahmut
Polat, gözaltına alınarak TEM Şubesine götürüldü.

Bostaniçi beldesinde SHP seçim bürosu açılışı sonrası gözaltına alındı.

Hadi Naci (İran uyruklu mülteci), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin dosyasını kapatması
üzerine, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Van'ın Bostaniçi Beldesinde 14 Mart günü, evlere baskın düzenleyen Belde Jandarma Karakolu'na bağlı askerler,
“Demokratik Güçbirliği'nin aynı gün beldede yapılan seçim bürosu açılışında slogan attıkları ve siyasi içerikli
parça söyledikleri” gerekçesiyle Serhat Kültür Merkezi Müzik Grubu'ndan Serhat İnal'ın da aralarında
bulunduğu 3 müzik grubu üyesi ile Kıratlı Köyü'nden Yusuf Taytoğlu isimli kişiyi gözaltına aldı. Karakolda
ifadeleri alınan 4 kişi bir süre sonra serbest bırakıldı.
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etinkaya (1989), 5 Şubat günü, Bostaniçi karakoluna bağlı kolluk görevlileri
tarafından, “4 Şubat günü Esendere Mahallesinde ateş yakılıp sloganlar atılması” ile ilgili olarak gözaltına

günü çıkarıldıkları Mahkeme

Özgür Parti Van İl Yöneticisi Servet Aslan (1983), 12 Şubat günü Küçük Paris iş merkezi önünde sivil giyimli,
ik ilçesine gidecek olan kitleyi

yolcularken yapılan müdahale sonucu çıkan olaylarda yer aldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Aslan, 13 Şubat

alınarak mahkemeye çıkartılan arkadaşı Servet Aslan’ı beklerken
yanına gelen sivil giyimli ve telsizli kişiler tarafından “korsan eylemleri organize ettiği duyumu aldıkları” ve

an müdahale sonucu çıkan
olaylarda bulunması” gerekçesiyle gözaltına alındı. Yılmaz, 14 Şubat günü DGM Savcılığında ifadesi alındıktan
sonra serbest bırakılırken, bırakıldıktan hemen sonra aynı gerekçelerden dolayı tekrar Cumhuriyet Savcılığı

14 Şubat günü, DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle Cahit Berge, Cafer Berge, M.Sıddık Adar, Suna Berge, İzettin Semo, Turan

er Artim, Tahsin Esmeray, Hurşit Tuncer, Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval,

14 Şubat günü il merkezinde bir araya gelen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümünü protesto
etmek isteyen Kadın Barış İnisiyatifi ile halktan oluşan gruba, güvenlik kuvvetlerinin müdahale etmesi sonucu,

onlarda, “örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 3

19 Şubat günü, DEHAP İl Parti binası önünde Belediye Başkan Adayı Mesut Öztürk’ü karşılama törenine
i, Ecevit İlter, M.Ali Abi,

Levent Aslan, Süleyman Demir, Hasan Akkır, Fehmi Akbulak, Cemsi Şahin, Cüneyt Benek, Hamza Acar, Leyla
Göçek, Şeref Aydin, Rıdvan Alp, Mithat Dumlu, Sedat Emre, Nedim Aşkın, Nejdet Özkan, Ayşe Acar, Firuze

in Abi, Musa Turan, Necmettin Turan, Özgür Eröz, Şevket Eröz, Latif Şen, İshak İlter,
Hatun Öcek, Leyla Öcek, Savaş Kava, Besna İpek, Saniye İpek, Beyaz İpek, Hatice İpek, Hasibe İpek, Siracettin

al, Ahmet Düşkün, Tahir Kabağan ve İhsan

Özgür Parti Van İl Başkanı İbrahim Ete'nin de aralarında bulunduğu Demokratik Güçbirliği yöneticilerinin
ü'ne 7 Mart günü baskın

düzenleyen jandarmalar, İbrahim Bilici, Ramazan Bilici, Tevfik Bilici ile Ekrem Bilici isimli korucuları
gözaltına aldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan korucular, askerlerin kendilerine korucu olmalarından dolayı

İskele Caddesi'nde bulunan evi, 9 Mart günü Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polislerce basılan Mahmut

Bostaniçi beldesinde SHP seçim bürosu açılışı sonrası gözaltına alındı.

Hadi Naci (İran uyruklu mülteci), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin dosyasını kapatması

Van'ın Bostaniçi Beldesinde 14 Mart günü, evlere baskın düzenleyen Belde Jandarma Karakolu'na bağlı askerler,
“Demokratik Güçbirliği'nin aynı gün beldede yapılan seçim bürosu açılışında slogan attıkları ve siyasi içerikli

erhat Kültür Merkezi Müzik Grubu'ndan Serhat İnal'ın da aralarında
bulunduğu 3 müzik grubu üyesi ile Kıratlı Köyü'nden Yusuf Taytoğlu isimli kişiyi gözaltına aldı. Karakolda
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15 Mart günü Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Albayrak köyüne düzenlenen operasyonda,
“PKK/KONGRA-GEL üyesi” oldukları iddia edilen Engin K. ve Abdulhekim A. gözaltına alındı.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleş
etkinliğine jandarma müdahalesi sonucu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler daha
sonra serbest bırakıldı.

19 Mart günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Newroz kutlamalarına müdahale eden Jandarma, Tunay Can,
Halime Maçin, Melehat Göktaş, İskender Karaçalı, İlyas Kavuklu, Mikail Emen, Aziz Turay, Sinan Ece,
M.Hanifi Saçık, Mehmet Savan, Seyfettin Tekçe, İsmail Çıtrak, Engin Öğüt, İsmail Ekinci, Hüseyin Şirin, Faik
Tanrıverdi, Özgür Abik, M.Emin Koçak, Deniz Oktay, El
M.Hasan Çetin, Melek Hamamcı, Figen Turan, Esin Yalçın, Münever Tunç, Zafer Sertkaya ve Halil Halhallı’yı
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 20 Mart günü mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

Erhan Noyan (1968), 25 Mart günü, “yasadışı örgüte katılacağı” gerekçesiyle gözaltına alınarak Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Noyan, 25 Mart günü çıkartıldığı DGM tarafından serbest bırakıldı.

20 Nisan günü, Van Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Baş
Kongra-Gel üyesi oldukları iddia edilen ;
adlı kişiler gözaltına alındı.

25 Nisan günü, kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle; Ahmet Yıldız
(35) ile Mehmet Nesim Dağlar (38), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

Van'da 1 Mayıs günü, belediye zabıta
oturma eylemi yapan Musa Kuşçu adlı i

5 Mayıs günü, Van’a gezmek için gelen Diyarbakır Belediyesi temizlik işçilerinden Ömer Seydaoğlu
Metin İncir (1970); Başkale ilçesinden dönerken
edildikleri ve konu ile ilgili telefonlarının dinlenmesiyle edinilen bilgilerin aleyhlerine olduğu iddiasıyla
gözaltına alındılar. 6 Mayıs günü,mahkemeye çıkarılan zanlılar
Cezaevi’ne gönderildiler.

10 Mayıs günü Serdar Akıllı, KADEK örgütüne katıl
Müdürlüğü TEM Şubesi, kolluk görevlilerince gözaltına alındı.
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHD

25 Mayıs günü; Sabri Doğan(1988), Ahmet Lütfü Ertürk, İbrahim Ertürk(1987) ve Özkan Dural, şehirler arası
otobüs terminalinde saat 21.00’ da, TCK 168/2’ ye muhalefetten Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi,
kolluk görevlilerince gözaltına alınarak,

Başkale ilçesinde, Albayrak Jandarma Karakolu'na bağlı askerler
aralarında bulunduğu birçok köye 3 Haziran günü düzenle
alındı.

21 Haziran günü, Bostaniçi ilçe merkezinde ikamet eden Mecit Yıldız (1960), jandarma karakoluna bağlı
güvenlik kuvvetlerince, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yıldız, 23 Haziran 2004 tarihinde serbest
bırakıldı.

Gürpınar'a bağlı Taşnacak köyü yakınlarında HPG gerillalarıyla çıkan ve 3 askerin öldüğü 3
çatışmanın ardından 29 Haziran günü Taşnacak k
yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle

10 Temmuz günü Şerif Karataş(1978) ile Özkan Zülfikar(1979), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz
konusu kişiler aynı gün serbest bırakıldılar. (İHD Van)

Şerif Karataş (1978) ve Özkan Zülfikar (1979) 10 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptıkları başvuruda,
Evrensel gazetesi muhabiri olduklarını, Kurtuluş parkı önünde minibüs beklerken gözaltına alınarak Erek Polis
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lçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Albayrak köyüne düzenlenen operasyonda,
GEL üyesi” oldukları iddia edilen Engin K. ve Abdulhekim A. gözaltına alındı.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleş
etkinliğine jandarma müdahalesi sonucu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler daha

19 Mart günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Newroz kutlamalarına müdahale eden Jandarma, Tunay Can,
Maçin, Melehat Göktaş, İskender Karaçalı, İlyas Kavuklu, Mikail Emen, Aziz Turay, Sinan Ece,

M.Hanifi Saçık, Mehmet Savan, Seyfettin Tekçe, İsmail Çıtrak, Engin Öğüt, İsmail Ekinci, Hüseyin Şirin, Faik
Tanrıverdi, Özgür Abik, M.Emin Koçak, Deniz Oktay, Elvan Özdemir, Esat Batu, Mesut Üçer, Özlem Geçer,
M.Hasan Çetin, Melek Hamamcı, Figen Turan, Esin Yalçın, Münever Tunç, Zafer Sertkaya ve Halil Halhallı’yı
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 20 Mart günü mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

oyan (1968), 25 Mart günü, “yasadışı örgüte katılacağı” gerekçesiyle gözaltına alınarak Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Noyan, 25 Mart günü çıkartıldığı DGM tarafından serbest bırakıldı.

20 Nisan günü, Van Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonlarda,
üyesi oldukları iddia edilen ; Aydın Değirmenci, Mustafa Kemal Ege, Halime Erol ve Rahime Bor

25 Nisan günü, kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle; Ahmet Yıldız (49), Burhan Çobanhan(37), Celaleddin Dağlar
(38), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı.

abıta ekipleri ile işportacılar arasında çıkan kavganın
oturma eylemi yapan Musa Kuşçu adlı işportacı, polis tarafından gözaltına alındı.

5 Mayıs günü, Van’a gezmek için gelen Diyarbakır Belediyesi temizlik işçilerinden Ömer Seydaoğlu
(1970); Başkale ilçesinden dönerken; haklarında, KADEK örgütüyle ilişkileri olduğu, ihbar

edildikleri ve konu ile ilgili telefonlarının dinlenmesiyle edinilen bilgilerin aleyhlerine olduğu iddiasıyla
mahkemeye çıkarılan zanlılar TCK’nın 168. maddesinden

günü Serdar Akıllı, KADEK örgütüne katılacak arkadaşını evinde barındırdığı iddiasıyla, Emniyet
M Şubesi, kolluk görevlilerince gözaltına alındı. Akıllı, 11 Mayıs günü çıkartıldığı DGM de,

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHD-Van)

25 Mayıs günü; Sabri Doğan(1988), Ahmet Lütfü Ertürk, İbrahim Ertürk(1987) ve Özkan Dural, şehirler arası
otobüs terminalinde saat 21.00’ da, TCK 168/2’ ye muhalefetten Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi,

arak, 26 Mayıs günü savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldılar

Albayrak Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce Saçan, Ortayazı, Kızılca
aralarında bulunduğu birçok köye 3 Haziran günü düzenlenen baskın sonrası, Kızılca köyü'nde 2 çoban gözaltına

Bostaniçi ilçe merkezinde ikamet eden Mecit Yıldız (1960), jandarma karakoluna bağlı
güvenlik kuvvetlerince, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yıldız, 23 Haziran 2004 tarihinde serbest

öyü yakınlarında HPG gerillalarıyla çıkan ve 3 askerin öldüğü 3
ından 29 Haziran günü Taşnacak köyü ile Geziyurt mezrasına baskın yapan askerler, militanlara

ekçesiyle, 17 köylüyü gözaltına aldı.

10 Temmuz günü Şerif Karataş(1978) ile Özkan Zülfikar(1979), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz
konusu kişiler aynı gün serbest bırakıldılar. (İHD Van)

Şerif Karataş (1978) ve Özkan Zülfikar (1979) 10 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptıkları başvuruda,
Evrensel gazetesi muhabiri olduklarını, Kurtuluş parkı önünde minibüs beklerken gözaltına alınarak Erek Polis
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lçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Albayrak köyüne düzenlenen operasyonda,
GEL üyesi” oldukları iddia edilen Engin K. ve Abdulhekim A. gözaltına alındı.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleştirdiği kutlama
etkinliğine jandarma müdahalesi sonucu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler daha

19 Mart günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Newroz kutlamalarına müdahale eden Jandarma, Tunay Can,
Maçin, Melehat Göktaş, İskender Karaçalı, İlyas Kavuklu, Mikail Emen, Aziz Turay, Sinan Ece,

M.Hanifi Saçık, Mehmet Savan, Seyfettin Tekçe, İsmail Çıtrak, Engin Öğüt, İsmail Ekinci, Hüseyin Şirin, Faik
van Özdemir, Esat Batu, Mesut Üçer, Özlem Geçer,

M.Hasan Çetin, Melek Hamamcı, Figen Turan, Esin Yalçın, Münever Tunç, Zafer Sertkaya ve Halil Halhallı’yı
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, 20 Mart günü mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

oyan (1968), 25 Mart günü, “yasadışı örgüte katılacağı” gerekçesiyle gözaltına alınarak Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Noyan, 25 Mart günü çıkartıldığı DGM tarafından serbest bırakıldı.

kale ilçesinde yapılan operasyonlarda,
Aydın Değirmenci, Mustafa Kemal Ege, Halime Erol ve Rahime Bor

banhan(37), Celaleddin Dağlar

nın ardından çocuklarıyla

5 Mayıs günü, Van’a gezmek için gelen Diyarbakır Belediyesi temizlik işçilerinden Ömer Seydaoğlu (1980) ile
haklarında, KADEK örgütüyle ilişkileri olduğu, ihbar

edildikleri ve konu ile ilgili telefonlarının dinlenmesiyle edinilen bilgilerin aleyhlerine olduğu iddiasıyla
TCK’nın 168. maddesinden tutuklanarak, Van

arkadaşını evinde barındırdığı iddiasıyla, Emniyet
11 Mayıs günü çıkartıldığı DGM de,

25 Mayıs günü; Sabri Doğan(1988), Ahmet Lütfü Ertürk, İbrahim Ertürk(1987) ve Özkan Dural, şehirler arası
otobüs terminalinde saat 21.00’ da, TCK 168/2’ ye muhalefetten Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi,

26 Mayıs günü savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldılar

Saçan, Ortayazı, Kızılca köylerinin de
öyü'nde 2 çoban gözaltına

Bostaniçi ilçe merkezinde ikamet eden Mecit Yıldız (1960), jandarma karakoluna bağlı
güvenlik kuvvetlerince, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yıldız, 23 Haziran 2004 tarihinde serbest

öyü yakınlarında HPG gerillalarıyla çıkan ve 3 askerin öldüğü 3’ünün de yaralandığı
öyü ile Geziyurt mezrasına baskın yapan askerler, militanlara

10 Temmuz günü Şerif Karataş(1978) ile Özkan Zülfikar(1979), güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındılar. Söz

Şerif Karataş (1978) ve Özkan Zülfikar (1979) 10 Temmuz günü İHD Van şubesine yaptıkları başvuruda,
Evrensel gazetesi muhabiri olduklarını, Kurtuluş parkı önünde minibüs beklerken gözaltına alınarak Erek Polis
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karakoluna götürüldüklerini ve saat 18.45’te k
DİHA)

13 Temmuz günü İzmir’den Van’a yakınlarını ziyarete gelen DEHAP Van Gençlik Kolları Üyesi Menduh
Aşkan, Şükran Özer ile ismi öğrenilmeyen bir kişi Hafiziye mahallesindeki evlerinden, g
gözaltına alındılar.(İHD Van - 14 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Memduh Aşkan(1988), 12 Temmuz günü İzmir’den
gelen arkadaşları Şükran Özer (1988) ve, M.Ç. (1984) ile gezerken, H
gözaltına alındıklarını ve 13 Temmuz günü serbest bırakıldıklarını belirtti. (İHD Van) (13.07.2004

30 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Songül Morsümbül(1973), şu beyanda bulundu: “29
Temmuz günü Tunceli festivali için arkadaşım Ferhat tahran(1972) ile birlikte otobüsle yolculuk yaparken
Balaban-Gevaş Jandarma Karakolu arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken arkadaşım, 2911 sayılı yasaya
muhalefetten aranıyor gerekçesiyle gözaltına alınd

30 Temmuz günü Ferhat Tahran(1972), otobüsle yolculuk yaptığı sırada Balaban
arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken, 2911 sayılı ‘toplantı ve gösteri yasasına aykırı’ hareket etmekten
dolayı arandığı iddiasıyla gözaltına alındı. (İHD Van)

Hasan Aslan (1952), Cihat Aslan (1974)i Abdulselam Aslan ve Levent K, 8 Ağustos günü Van Havaalanı
civarında bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındılar.
Sanıklar daha sonra serbest bırakıldılar. (İHD

12 Ağustos günü Van’da, Fırat Dağıtım bürosuna baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri, büro çalışanı Sinan
Sayan, Abdurrahman Çağan ile Münevver Kaya’yı gözaltına ald
bırakıldı. (13 Ağustos 2004/Evrensel)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Kuş, 13 Ağustos günü gözaltına alındı. (Özgür Gündem

Van’da bulunan Özgür Kadının Sesi dergisi imtiyaz sahibi Gülşen
otobüsle giderken Balaban Askeri Kontrol Noktası’nda gözaltına alındı. (Özgür Gündem

Nurcan Aktaş (1973), Van Havaalanı civarında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 20
Ağustos günü gözaltına alındı. Aktaş 21 Ağustos günü serbest bırakıldı.(İHD

TMŞ ekipleri 20 Ağustos günü evine yaptıkları baskında Van Göç
Çaçan, sorgusunun ardından Savcılığa sevk edilmeden serbest bırak

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle 4 Eylül günü Van'da yapılan 'Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılan ve
miting sonrası Yüksekova'ya doğru yola çıkan Yüksekova DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel ve Emine Ünal
isimli parti üyesi, Başkale çıkışında polisler tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (04.09.2004
DIHA)

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
Abdullah Öcalan lehine sloganlar eşliğinde yürüyüş y
Gözaltına alınanların isimleri şunlar: Leyla Tekin, M. Tahir Orhan, Sivan Abi, Turgay Burgu, Mehmet Çiftçi,
Faruk Yalçı, Seyfettin Abi ve Enis Uygar. (05.09.2004

7 Eylül günü Van merkezde ikamet eden İbrahim Kaplan’ın evine güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında;
kendisi ve 5 misafiri gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Van)

Turgay Burgu (1977), Eylül ayı içerisinde yolda

Eylül ayı içerisinde Van’dan Diyarbakır’a gezmeye gelen Cafer Kaçan (1987) güvenlik kuvvetlerince gözaltına
alındı. Kaçan, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Van)
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karakoluna götürüldüklerini ve saat 18.45’te kadar karakolda tutulduklarını belirttiler. (İHD Van) (10.07.2004

13 Temmuz günü İzmir’den Van’a yakınlarını ziyarete gelen DEHAP Van Gençlik Kolları Üyesi Menduh
Aşkan, Şükran Özer ile ismi öğrenilmeyen bir kişi Hafiziye mahallesindeki evlerinden, g

14 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Memduh Aşkan(1988), 12 Temmuz günü İzmir’den
gelen arkadaşları Şükran Özer (1988) ve, M.Ç. (1984) ile gezerken, Hatuniye mahallesinde polisler tarafından
gözaltına alındıklarını ve 13 Temmuz günü serbest bırakıldıklarını belirtti. (İHD Van) (13.07.2004

30 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Songül Morsümbül(1973), şu beyanda bulundu: “29
nü Tunceli festivali için arkadaşım Ferhat tahran(1972) ile birlikte otobüsle yolculuk yaparken

Gevaş Jandarma Karakolu arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken arkadaşım, 2911 sayılı yasaya
muhalefetten aranıyor gerekçesiyle gözaltına alındı.” (İHD Van)

30 Temmuz günü Ferhat Tahran(1972), otobüsle yolculuk yaptığı sırada Balaban-Gevaş Jandarma Karakolu
arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken, 2911 sayılı ‘toplantı ve gösteri yasasına aykırı’ hareket etmekten

yla gözaltına alındı. (İHD Van)

Hasan Aslan (1952), Cihat Aslan (1974)i Abdulselam Aslan ve Levent K, 8 Ağustos günü Van Havaalanı
civarında bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındılar.

ha sonra serbest bırakıldılar. (İHD-Van) (Cumhuriyet-15.08.04) (Özgür Gündem

12 Ağustos günü Van’da, Fırat Dağıtım bürosuna baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri, büro çalışanı Sinan
Sayan, Abdurrahman Çağan ile Münevver Kaya’yı gözaltına aldılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest
bırakıldı. (13 Ağustos 2004/Evrensel)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Kuş, 13 Ağustos günü gözaltına alındı. (Özgür Gündem

Van’da bulunan Özgür Kadının Sesi dergisi imtiyaz sahibi Gülşen Bozan, 20 Ağustos günü Van’dan İstanbul’a
otobüsle giderken Balaban Askeri Kontrol Noktası’nda gözaltına alındı. (Özgür Gündem-

Nurcan Aktaş (1973), Van Havaalanı civarında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 20
ustos günü gözaltına alındı. Aktaş 21 Ağustos günü serbest bırakıldı.(İHD-Van)

TMŞ ekipleri 20 Ağustos günü evine yaptıkları baskında Van Göç-Der yöneticisi Pınar Çaçan’ı gözaltına aldılar.
Çaçan, sorgusunun ardından Savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldı. (Özgür Gündem-22.08.04)

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle 4 Eylül günü Van'da yapılan 'Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılan ve
miting sonrası Yüksekova'ya doğru yola çıkan Yüksekova DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel ve Emine Ünal

, Başkale çıkışında polisler tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (04.09.2004

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
Abdullah Öcalan lehine sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan gruba polis müdahale ederek, 8 kişi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların isimleri şunlar: Leyla Tekin, M. Tahir Orhan, Sivan Abi, Turgay Burgu, Mehmet Çiftçi,
Faruk Yalçı, Seyfettin Abi ve Enis Uygar. (05.09.2004-DIHA)

7 Eylül günü Van merkezde ikamet eden İbrahim Kaplan’ın evine güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında;
kendisi ve 5 misafiri gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Van)

Turgay Burgu (1977), Eylül ayı içerisinde yolda yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. (İHD Van)

Eylül ayı içerisinde Van’dan Diyarbakır’a gezmeye gelen Cafer Kaçan (1987) güvenlik kuvvetlerince gözaltına
alındı. Kaçan, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Van)
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adar karakolda tutulduklarını belirttiler. (İHD Van) (10.07.2004-

13 Temmuz günü İzmir’den Van’a yakınlarını ziyarete gelen DEHAP Van Gençlik Kolları Üyesi Menduh
Aşkan, Şükran Özer ile ismi öğrenilmeyen bir kişi Hafiziye mahallesindeki evlerinden, güvenlik kuvvetlerince

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Memduh Aşkan(1988), 12 Temmuz günü İzmir’den
atuniye mahallesinde polisler tarafından

gözaltına alındıklarını ve 13 Temmuz günü serbest bırakıldıklarını belirtti. (İHD Van) (13.07.2004-DİHA)

30 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Songül Morsümbül(1973), şu beyanda bulundu: “29
nü Tunceli festivali için arkadaşım Ferhat tahran(1972) ile birlikte otobüsle yolculuk yaparken

Gevaş Jandarma Karakolu arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken arkadaşım, 2911 sayılı yasaya

Gevaş Jandarma Karakolu
arama noktasında kimlik kontrolleri yapılırken, 2911 sayılı ‘toplantı ve gösteri yasasına aykırı’ hareket etmekten

Hasan Aslan (1952), Cihat Aslan (1974)i Abdulselam Aslan ve Levent K, 8 Ağustos günü Van Havaalanı
civarında bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişilere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındılar.

15.08.04) (Özgür Gündem-14.08.2004)

12 Ağustos günü Van’da, Fırat Dağıtım bürosuna baskın düzenleyen güvenlik kuvvetleri, büro çalışanı Sinan
ılar. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Murat Kuş, 13 Ağustos günü gözaltına alındı. (Özgür Gündem-15.08.2004)

Bozan, 20 Ağustos günü Van’dan İstanbul’a
-21.08.2004)

Nurcan Aktaş (1973), Van Havaalanı civarında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 20

Der yöneticisi Pınar Çaçan’ı gözaltına aldılar.
22.08.04)

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle 4 Eylül günü Van'da yapılan 'Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılan ve
miting sonrası Yüksekova'ya doğru yola çıkan Yüksekova DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel ve Emine Ünal

, Başkale çıkışında polisler tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (04.09.2004-

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
apan gruba polis müdahale ederek, 8 kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların isimleri şunlar: Leyla Tekin, M. Tahir Orhan, Sivan Abi, Turgay Burgu, Mehmet Çiftçi,

7 Eylül günü Van merkezde ikamet eden İbrahim Kaplan’ın evine güvenlik kuvvetlerince yapılan baskında;
kendisi ve 5 misafiri gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı. (İHD Van)

yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. (İHD Van)

Eylül ayı içerisinde Van’dan Diyarbakır’a gezmeye gelen Cafer Kaçan (1987) güvenlik kuvvetlerince gözaltına
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14 Eylül günü Van ili Başkale ilçesinde, seyir halinde olan araçlarda güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada
Mehmet Sıddık Karagöz(30), Vahap Demirbağ(33) ve kardeşi Fadıl Demirbağ(31) gözaltına alındı. (15 Eylül
2004/Ekspres)

16 Eylül günü M. Ali Esrarı ile babası Nurettin Esrarı,
gözaltına alındı. (İHD Van)

18 Eylül günü Van ili Özalp ilçesinde güvenlik kuvvetlerince evlere yapılan baskınlarda, Özgür Yurttaş Hareketi
üyeleri Cengiz savaşlı, Ecevit Elibol, Hülya Taş, Mehmet Şen v
(İHD Van - 19 Eylül 2004/ Ülkede Özgür gündem)

18 Eylül günü Van ili Bostaniçi ilçesinde Özgür Yurttaş Hareketi üyeleri Oktay Babat ile soyadı öğrenilemeyen
Emine adlı kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltın

T.K. isimli çocuk, Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle 22 Eylül tarihinde
gözaltına alındı. Gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kalan T.K.’nın babası Şahabett
günü Savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü. (Evrensel-25.09.2004)

26 Eylül günü Van ili Gürpınar ilçesinde bir düğünde yeşil
PKK bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güler daha sonra, yanlış anlama olduğu gerekçesiyle serbest
bırakıldı. (İHD Diyarbakır)

30 Eylül günü Van merkezde ikamet eden ve Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti olan Leyla Ele
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (3 Ekim 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Van merkezde görev yapan Haber Ajansı muhabiri Ercan Demirci, 24 Ekim günü Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
Çelik’i takip etmek amacıyla Van Valilik bin
alındı.(25 ekim 2004/ Evrensel)

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi
üyelerine müdahale eden güvenlik kuvvetleri Naci Erkol, Sal
ve Cevat Düşün’ü gözaltına aldılar. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
kamyonla Özalp ilçesinden Bostaniçi be
noktasında durdurulduğunu ve burada dövülerek gözaltına alındığını belirtti. (İHD Van)

27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
civarlarında Beşyol mevkiinde kardeşi Murat ile sözlü tartıştıkları sırada Çarşı Polis Karakolu’na ait 2 polisin
kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil
giyimli bir polisin döverek kendisini gözaltın

Van merkezinde 29 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, “KONGRA
GEL’e yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla, İskender Elter, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akılı, Pınar Çaçan
ve Bülent Öztürkçüler gözaltına alındılar. (4
Özgür Gündem) (İHD Van)

Van merkezinde büfe işleten Hüseyin Doğan, “KONGRA
Aralık günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (5 Aralık 2004/Ülke

Kudret Kaçak (1982), 12 Aralık günü Balaban askeri kontrol noktasında gözaltına alındı. Kaçark, daha sonra
serbest bırakıldı. (İHD Van)

Başkale ilçesine bağlı German köyünde ikamet eden 4 köylü, 25 Aralık günü İlçe Jandarma Karakolu
Komutanlığına bağlı askerlerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (26 Aralık 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Zonguldak
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le ilçesinde, seyir halinde olan araçlarda güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada
Mehmet Sıddık Karagöz(30), Vahap Demirbağ(33) ve kardeşi Fadıl Demirbağ(31) gözaltına alındı. (15 Eylül

16 Eylül günü M. Ali Esrarı ile babası Nurettin Esrarı, evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince

18 Eylül günü Van ili Özalp ilçesinde güvenlik kuvvetlerince evlere yapılan baskınlarda, Özgür Yurttaş Hareketi
üyeleri Cengiz savaşlı, Ecevit Elibol, Hülya Taş, Mehmet Şen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2004/ Ülkede Özgür gündem)

18 Eylül günü Van ili Bostaniçi ilçesinde Özgür Yurttaş Hareketi üyeleri Oktay Babat ile soyadı öğrenilemeyen
Emine adlı kişi, güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (19 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

T.K. isimli çocuk, Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle 22 Eylül tarihinde
gözaltına alındı. Gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kalan T.K.’nın babası Şahabett
günü Savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne

26 Eylül günü Van ili Gürpınar ilçesinde bir düğünde yeşil-sarı-kırmızı renkli mendil sallay
PKK bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güler daha sonra, yanlış anlama olduğu gerekçesiyle serbest

30 Eylül günü Van merkezde ikamet eden ve Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti olan Leyla Ele
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (3 Ekim 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Van merkezde görev yapan Haber Ajansı muhabiri Ercan Demirci, 24 Ekim günü Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
Çelik’i takip etmek amacıyla Van Valilik binasında x-ray cihazından geçerken polis tarafından gözaltına

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi
üyelerine müdahale eden güvenlik kuvvetleri Naci Erkol, Salih Aral, Ramazan Şahin, Mehmet Cevdet Bozkurt
ve Cevat Düşün’ü gözaltına aldılar. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
kamyonla Özalp ilçesinden Bostaniçi beldesine giderken kamyonunun eksik evrakı nedeniyle jandarma
noktasında durdurulduğunu ve burada dövülerek gözaltına alındığını belirtti. (İHD Van)

27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
Beşyol mevkiinde kardeşi Murat ile sözlü tartıştıkları sırada Çarşı Polis Karakolu’na ait 2 polisin

kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil
giyimli bir polisin döverek kendisini gözaltına aldığını belirtti. ( İHD Van)

Van merkezinde 29 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, “KONGRA
GEL’e yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla, İskender Elter, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akılı, Pınar Çaçan
ve Bülent Öztürkçüler gözaltına alındılar. (4 Aralık 2004/Ülkeden Özgür Gündem) (4 Aralık 2004/Ülkede

Van merkezinde büfe işleten Hüseyin Doğan, “KONGRA-GEL’e yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle 4
Aralık günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (5 Aralık 2004/Ülkeden Özgür Gündem)

Kudret Kaçak (1982), 12 Aralık günü Balaban askeri kontrol noktasında gözaltına alındı. Kaçark, daha sonra

Başkale ilçesine bağlı German köyünde ikamet eden 4 köylü, 25 Aralık günü İlçe Jandarma Karakolu
Komutanlığına bağlı askerlerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (26 Aralık 2004/ Ülkede Özgür Gündem)
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le ilçesinde, seyir halinde olan araçlarda güvenlik kuvvetlerince yapılan aramada
Mehmet Sıddık Karagöz(30), Vahap Demirbağ(33) ve kardeşi Fadıl Demirbağ(31) gözaltına alındı. (15 Eylül

evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince

18 Eylül günü Van ili Özalp ilçesinde güvenlik kuvvetlerince evlere yapılan baskınlarda, Özgür Yurttaş Hareketi
e isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

18 Eylül günü Van ili Bostaniçi ilçesinde Özgür Yurttaş Hareketi üyeleri Oktay Babat ile soyadı öğrenilemeyen
a alındı. (19 Eylül 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

T.K. isimli çocuk, Çocuk Şubesi polisleri tarafından, 2 karton kaçak sigara sattığı gerekçesiyle 22 Eylül tarihinde
gözaltına alındı. Gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kalan T.K.’nın babası Şahabettin K. da, 24 Eylül
günü Savcılıkta, polisler hakkında davacı olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne

kırmızı renkli mendil sallayan Kemal Güler,
PKK bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güler daha sonra, yanlış anlama olduğu gerekçesiyle serbest

30 Eylül günü Van merkezde ikamet eden ve Özgür Yurttaş Hareketi aktivisti olan Leyla Eleftoz, evlerine baskın
düzenleyen güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı. (3 Ekim 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Van merkezde görev yapan Haber Ajansı muhabiri Ercan Demirci, 24 Ekim günü Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ray cihazından geçerken polis tarafından gözaltına

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi
ih Aral, Ramazan Şahin, Mehmet Cevdet Bozkurt

26 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Filit Akdemir (1961), 12 Kasım günü kendisine ait
ldesine giderken kamyonunun eksik evrakı nedeniyle jandarma

27 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Bülent Gülnar (1974), 3 Kasım günü saat 10.30
Beşyol mevkiinde kardeşi Murat ile sözlü tartıştıkları sırada Çarşı Polis Karakolu’na ait 2 polisin

kendilerine müdahale etmeye çalıştığını, sadece tartıştıklarını ve sorun olmadığını söyledikleri sırada sivil

Van merkezinde 29 Kasım günü Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, “KONGRA-
GEL’e yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla, İskender Elter, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akılı, Pınar Çaçan

Aralık 2004/Ülkeden Özgür Gündem) (4 Aralık 2004/Ülkede

GEL’e yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle 4
den Özgür Gündem)

Kudret Kaçak (1982), 12 Aralık günü Balaban askeri kontrol noktasında gözaltına alındı. Kaçark, daha sonra

Başkale ilçesine bağlı German köyünde ikamet eden 4 köylü, 25 Aralık günü İlçe Jandarma Karakolu
Komutanlığına bağlı askerlerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (26 Aralık 2004/ Ülkede Özgür Gündem)
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NATO ve Bush Karşıtı Birlik’in 14 Haziran günü Madenci h
müdahale eden polis, 30 kişiyi gözaltına aldı.

II.2. Tutuklamalar

Adana
Adana’nın Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinden 12 Şubat günü gözaltına alınan DEHAP Adana İl Gençlik
Kolları yöneticisi Erhan Taşarsu, 14 Şubat günü sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından “yasadışı örgüt
üyesi” olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

29 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda M. Aziz Başçı; kardeşi M. Nurettin Başçı’nın 28 Mayıs
günü Adana TMŞ tarafından gözaltına alındığını, emniyet müdürlüğünde gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu ve
bir gün sonra serbest bırakıldığını; ancak gözaltında bulunan kardeşi hakkında, kendisine hiçbir bilgi
verilmediğini belirtti. M. Nurettin Başçı ile beraber Mehmet Ka
örgüte yardım ve yataklık yaptıkları”, Mehmet Gazi A
Haziran günü tutuklandı.

31 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Ali Kahveci; abisi Mehmet Kahveci
tarihinden bu yana gözaltında tutulduğu,
kendisine her hangi bir bilginin verilmediğini ve abisiyle görüştürülmediğini belirtti. Mehmet Kahveci 4 gün
gözaltında tutulduktan sonra, 1 Haziran 2004 tarihinde çıkarıldığı DGM tarafından, KADEK üyesi olduğu
gerekçesiyle tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi’ne konuldu

Adana'da polisler tarafından öldürülen Şiyar Perinçek için 3 Haziran günü düzenlenen cenaze törenine katılan
DEHAP Seyhan İlçe Gençlik Kolları y

12 Haziran günü Adana’nın çeşitli mahallelerinde yapılan ev baskınları sonucunda; Mehmet Güneş, Mehmet
Onay, Seyit Han Turan, Süleyman Turan, Necla Nergis, Abdurahim Yıldırım, Kibar Siyataş isimli kişilerin
gözaltına alındığı, 16 Haziran günü çıkarıldıkları DGM tarafından
tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi’ne konuldukları öğrenildi.

Adıyaman
Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
defnedilmesinin ardından 18 ve 19 Haziran günü evlere düzen
Mehmet Karadağ çıkarıldıkları Mahkeme

Ağrı
Doğubeyazıt'ta parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımıyla 14 Şubat günü Özgür Parti il binası
önünde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına ardından
parti yöneticileri Nihat Can ile Talat Y
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Özgür Parti yöneticisi Nihat Can ile DEHAP yöneticisi Talat
Yaşmin, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Göster
muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandılar.

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan ve PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki itirafçının
“Bize gıda yardımı yapıyordu” ifadesi üzerine 19 Eylül günü gözaltına alın
mahkemece “PKK’ya yardım yataklıktan” tutuklandı. (Hürriyet

Amasya
Türkiye ve Avrupa'nın 5 ülkesinde DHKP
kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, 6 Nisan günü

Ankara
F Tipi Cezaevlerindeki 'tecrit' uygulamalarına dikkat çekmek isterken gözaltına alınan Ekmek ve Adalet dergisi
muhabiri Umut Şener, Nurcan Temel, Levent Hergüner ve Nurşen Toksoy, 17 Şubat
tarafından tutuklandı.
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k’in 14 Haziran günü Madenci heykeli önünde yapmak istediği basın açıklamasına
gözaltına aldı.

Adana’nın Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinden 12 Şubat günü gözaltına alınan DEHAP Adana İl Gençlik
Kolları yöneticisi Erhan Taşarsu, 14 Şubat günü sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından “yasadışı örgüt

olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

29 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda M. Aziz Başçı; kardeşi M. Nurettin Başçı’nın 28 Mayıs
günü Adana TMŞ tarafından gözaltına alındığını, emniyet müdürlüğünde gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu ve

n sonra serbest bırakıldığını; ancak gözaltında bulunan kardeşi hakkında, kendisine hiçbir bilgi
verilmediğini belirtti. M. Nurettin Başçı ile beraber Mehmet Kahveci ve Mehmet Veli Karadeniz,
örgüte yardım ve yataklık yaptıkları”, Mehmet Gazi Aydın ise “PKK/Kongra-Gel üyesi olduğu” iddiasıyla 1

31 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Ali Kahveci; abisi Mehmet Kahveci
yana gözaltında tutulduğu, Emniyete abisinin akıbeti hakkında bilgi almak için gittiğini; ancak

kendisine her hangi bir bilginin verilmediğini ve abisiyle görüştürülmediğini belirtti. Mehmet Kahveci 4 gün
gözaltında tutulduktan sonra, 1 Haziran 2004 tarihinde çıkarıldığı DGM tarafından, KADEK üyesi olduğu

e tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi’ne konuldu.

Adana'da polisler tarafından öldürülen Şiyar Perinçek için 3 Haziran günü düzenlenen cenaze törenine katılan
AP Seyhan İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Dindar Aksu tutuklandı.

li mahallelerinde yapılan ev baskınları sonucunda; Mehmet Güneş, Mehmet
Onay, Seyit Han Turan, Süleyman Turan, Necla Nergis, Abdurahim Yıldırım, Kibar Siyataş isimli kişilerin
gözaltına alındığı, 16 Haziran günü çıkarıldıkları DGM tarafından, KADEK üyesi o
tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi’ne konuldukları öğrenildi.

Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
defnedilmesinin ardından 18 ve 19 Haziran günü evlere düzenlenen baskında gözaltına alına

Mahkemede tutuklandılar.

Doğubeyazıt'ta parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımıyla 14 Şubat günü Özgür Parti il binası
önünde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına ardından
parti yöneticileri Nihat Can ile Talat Yaşmin 20 Şubat günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Doğubeyazıt
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Özgür Parti yöneticisi Nihat Can ile DEHAP yöneticisi Talat
Yaşmin, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandılar.

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan ve PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki itirafçının
“Bize gıda yardımı yapıyordu” ifadesi üzerine 19 Eylül günü gözaltına alınan Ahmet Çokdin, çıkarıldığı
mahkemece “PKK’ya yardım yataklıktan” tutuklandı. (Hürriyet-21.09.2004)

Türkiye ve Avrupa'nın 5 ülkesinde DHKP-C'ye yönelik 1 Nisan günü başlatılan eşzamanlı operasyonlar
kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, 6 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Cumhuriyet

F Tipi Cezaevlerindeki 'tecrit' uygulamalarına dikkat çekmek isterken gözaltına alınan Ekmek ve Adalet dergisi
muhabiri Umut Şener, Nurcan Temel, Levent Hergüner ve Nurşen Toksoy, 17 Şubat günü çıkarıldıkları Savcılık
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eykeli önünde yapmak istediği basın açıklamasına

Adana’nın Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinden 12 Şubat günü gözaltına alınan DEHAP Adana İl Gençlik
Kolları yöneticisi Erhan Taşarsu, 14 Şubat günü sevk edildiği Nöbetçi Hakimlik tarafından “yasadışı örgüt

29 Mayıs günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda M. Aziz Başçı; kardeşi M. Nurettin Başçı’nın 28 Mayıs
günü Adana TMŞ tarafından gözaltına alındığını, emniyet müdürlüğünde gözlerinin sürekli bağlı tutulduğunu ve

n sonra serbest bırakıldığını; ancak gözaltında bulunan kardeşi hakkında, kendisine hiçbir bilgi
hveci ve Mehmet Veli Karadeniz, “yasadışı

üyesi olduğu” iddiasıyla 1

31 Mayıs günü İHD Adana şubesine başvuruda bulunan M. Ali Kahveci; abisi Mehmet Kahveci’nin 28 Mayıs
bilgi almak için gittiğini; ancak

kendisine her hangi bir bilginin verilmediğini ve abisiyle görüştürülmediğini belirtti. Mehmet Kahveci 4 gün
gözaltında tutulduktan sonra, 1 Haziran 2004 tarihinde çıkarıldığı DGM tarafından, KADEK üyesi olduğu

Adana'da polisler tarafından öldürülen Şiyar Perinçek için 3 Haziran günü düzenlenen cenaze törenine katılan

li mahallelerinde yapılan ev baskınları sonucunda; Mehmet Güneş, Mehmet
Onay, Seyit Han Turan, Süleyman Turan, Necla Nergis, Abdurahim Yıldırım, Kibar Siyataş isimli kişilerin

KADEK üyesi oldukları gerekçesiyle,

Adıyaman'da yapılan operasyon sonucu yaşamını yitiren 3 HPG'linin cenazelerinin Elbistan'a bağlı köylerde
lenen baskında gözaltına alınan Nuri Konca ile

Doğubeyazıt'ta parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımıyla 14 Şubat günü Özgür Parti il binası
önünde, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle yapılan basın açıklamasına ardından

aşmin 20 Şubat günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Doğubeyazıt
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Özgür Parti yöneticisi Nihat Can ile DEHAP yöneticisi Talat

i Yürüyüşleri Yasası'na

Ağrı Dağı eteklerindeki Eli Köyü’nde çiftliği bulunan ve PKK’nın İran’daki kampından kaçan iki itirafçının
an Ahmet Çokdin, çıkarıldığı

C'ye yönelik 1 Nisan günü başlatılan eşzamanlı operasyonlar
tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Cumhuriyet-07.04.2004)

F Tipi Cezaevlerindeki 'tecrit' uygulamalarına dikkat çekmek isterken gözaltına alınan Ekmek ve Adalet dergisi
günü çıkarıldıkları Savcılık
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YÖK Yasa Taslağı'nı protesto amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında
bulunduğu değişik kentlerden gelerek 13 Mart günü Kızılay’da eylem yapmak isteyen ve burada
gözaltına alınan öğrencilerden 13’ü, 16 Mart günü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce
tutuklandı. Ankara Basın Savcısının itirazı üzerine, soruşturmanın ilk aşamasında serbest bırakılan 28 kişi
hakkında da gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart günü yapılan operasyonda
“Hizbullah örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne
gönderilen Recep Güler ve eşi L.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlayan bomb
yerleştirdiği” iddiasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5
Ekim günü tutuklandılar. (İHD İstanbul) (Hürriyet

11 Kasım günü evlerine baskın düzenleyen polis tarafından
İhsan Altay, 12 Kasım tutuklandı. (İHD Ankara) (Evrensel

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
yaşanan çatışma sonrası gözaltına alınan 46 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (İHD Ankara)

Antalya
22 Mayıs günü Antalya limanı girişinde,
gözaltına alınan Zafer Aldemir, “eylem sırasında polise mukave

Ardahan
5 Mayıs günü gözaltına alınan DEHAP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, “Görevli memura
mukavemet ettiği” gerekçesiyle, 6 Mayıs günü Mahkeme tarafından tutuklandı. Kaya, 27 Mayıs günü yapılan ilk
duruşmasında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA

Aydın
2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Kurulu’na baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alınan Gökhan A.,
Gülşah M’yi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Evrensel

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda gözaltına
alına ve “PKK/ Kongra-Gel üyesi oldukları” iddia edilen “Gulan'' kod adlı Soner Ucan (25) ile “Süldüz'' kod adlı
Çağlayan Kal (27) tutuklanarak cezaevine konuldu. (Zaman

Batman
21 Ocak günü “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mehmet
Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltın

11 Mart günü yerel seçimler için çalışma yürütürken kendisini kameraya çekmek isteyen korucu başı ve JİTEM
üyesine izin vermeyince gözaltına alınan Haydar Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
cezaevinde aldıktan sonra 3 milyar kefalet ile serbest bırakıldı.

3 Haziran günü, Hizbullah Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sa
tutuklandı.

14 Haziran günü gözaltına Feyzi Gün ve Selva Tunç,
tutuklandı.
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YÖK Yasa Taslağı'nı protesto amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında
bulunduğu değişik kentlerden gelerek 13 Mart günü Kızılay’da eylem yapmak isteyen ve burada
gözaltına alınan öğrencilerden 13’ü, 16 Mart günü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce

Ankara Basın Savcısının itirazı üzerine, soruşturmanın ilk aşamasında serbest bırakılan 28 kişi
hakkında da gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart günü yapılan operasyonda
örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne

gönderilen Recep Güler ve eşi L.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlayan bomb
yerleştirdiği” iddiasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5
Ekim günü tutuklandılar. (İHD İstanbul) (Hürriyet-04.10.04) (Radikal-06.10.04)

11 Kasım günü evlerine baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alınan Rahman Sümer, Dilek Akdağ ve
İhsan Altay, 12 Kasım tutuklandı. (İHD Ankara) (Evrensel-14.11.2004)

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
tına alınan 46 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (İHD Ankara)

imanı girişinde, NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba müdahale sırasında
Zafer Aldemir, “eylem sırasında polise mukavemet ettiği” iddiasıyla tutuklandı.

5 Mayıs günü gözaltına alınan DEHAP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, “Görevli memura
mukavemet ettiği” gerekçesiyle, 6 Mayıs günü Mahkeme tarafından tutuklandı. Kaya, 27 Mayıs günü yapılan ilk

da ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DİHA-05.06.2004)

2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Kurulu’na baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alınan Gökhan A., Sezgin Z., Barış A., Cihan A. ve
Gülşah M’yi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Evrensel-17.07.2004) (HÖP- Aydın İHD)

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda gözaltına
yesi oldukları” iddia edilen “Gulan'' kod adlı Soner Ucan (25) ile “Süldüz'' kod adlı

Çağlayan Kal (27) tutuklanarak cezaevine konuldu. (Zaman-30.08.04)

21 Ocak günü “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan

“Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mehmet
Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan Şükrü Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Mart günü yerel seçimler için çalışma yürütürken kendisini kameraya çekmek isteyen korucu başı ve JİTEM
üyesine izin vermeyince gözaltına alınan Haydar Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
cezaevinde aldıktan sonra 3 milyar kefalet ile serbest bırakıldı.

Hizbullah Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Saadet Demir, çıkarıldığı mahkemece

14 Haziran günü gözaltına Feyzi Gün ve Selva Tunç, PKK üyesi oldukları iddiasıyla, çıkarıldıkları mahkemece
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YÖK Yasa Taslağı'nı protesto amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır'ın da aralarında
bulunduğu değişik kentlerden gelerek 13 Mart günü Kızılay’da eylem yapmak isteyen ve burada polis tarafından
gözaltına alınan öğrencilerden 13’ü, 16 Mart günü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce

Ankara Basın Savcısının itirazı üzerine, soruşturmanın ilk aşamasında serbest bırakılan 28 kişi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart günü yapılan operasyonda
örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne

“MLKP üyesi olduğu ve 29 Haziran günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY uçağında patlayan bombayı
yerleştirdiği” iddiasıyla Eskişehir’de gözaltına alınan Nilüfer Şahin, Tahir Laçin, Figen Çağrı ve Aydın Aslan, 5

gözaltına alınan Rahman Sümer, Dilek Akdağ ve

7 Aralık günü Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li grupla polis arasında
tına alınan 46 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (İHD Ankara)

NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba müdahale sırasında
met ettiği” iddiasıyla tutuklandı.

5 Mayıs günü gözaltına alınan DEHAP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Kaya, “Görevli memura
mukavemet ettiği” gerekçesiyle, 6 Mayıs günü Mahkeme tarafından tutuklandı. Kaya, 27 Mayıs günü yapılan ilk

2003 yılında Aydın’da kurulan Aydın Gençlik Derneği’nin 16 Temmuz günü düzenlenen 1. Olağan Genel
Sezgin Z., Barış A., Cihan A. ve
Aydın İHD)

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 28 Ağustos günü Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda gözaltına
yesi oldukları” iddia edilen “Gulan'' kod adlı Soner Ucan (25) ile “Süldüz'' kod adlı

21 Ocak günü “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Hayrettin Filiz,

“Hizbullah örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle 10 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mehmet

a alınan Şükrü Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Mart günü yerel seçimler için çalışma yürütürken kendisini kameraya çekmek isteyen korucu başı ve JİTEM
üyesine izin vermeyince gözaltına alınan Haydar Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekin, 5 gün

det Demir, çıkarıldığı mahkemece

PKK üyesi oldukları iddiasıyla, çıkarıldıkları mahkemece
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16 Temmuz günü PKK/KONGRA
mahkemece tutuklandı. (İHD Batman)

Beşiri’ye bağlı Yenipınar Köyü’nde ikamet eden ve
alınan Abdulaziz Oruk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHD Batman)

20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Refik Sarhan ve Hayrettin
Sahran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Batman)

20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gelirken şehir girişinde gözaltına alınan M. Tahir Ölmez, Ramazan
Mede ve Ömer Duran, 22 Ağustos günü sevk edildikleri Savcılık tarafından tutuklandılar. (İHD Batman

Bingöl
16 Mart günü Yamaç Jandarma Karakolu’nda gözaltına alınan Lütfi Arslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Yorgançayır köyü
nüfusuna kayıtlı Selahattin Öğe (50), 1 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

13 Haziran günü gözaltına alınan Bingöl DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

14 Haziran günü güvenlik kuvvetlerin
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 24 Eylül günü
gözaltına alınan Ramazan Doğan (40), ç

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 25 Eylül günü
gözaltına alınan Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, sevk edildiği Karlıova
Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (İHD Bingöl)

14 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden
Mücahit Tiryaki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

Bitlis
Bitlis’in Adilcevaz Akçıra köyünde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
katıldıkları gerekçesiyle 19 Ağustos günü gözaltına alınan Muzaffer Keserci, Cesim Keserci, Ferman Keserci ve
Hakan Aslan “yasadışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiası ile t

Bursa
“Ensar El İslam örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 9’u, 3 Mayıs günü
mahkeme tarafından tutuklandı. 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada, HEDEF Dergisi Sahibi ve Yazıişleri
Müdürü Mustafa Benli’nin, 22 Şubat günü Çorum'da tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Denizli
Denizli Demokrasi Meydanı'na 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde Abdullah Öcalan'a destek ifadelerinin yer
aldığı pankart ile ilgili olduğu gerekçesiyle “Örgüt propagandası yapmaktan” 19 Şubat günü gözaltına alınan ve
çıkarıldığı Denizli Adliyesi Sulh Hakim
Çalışçı, Denizli Savcılığı'nın karara itirazı üzerine tutuklanarak Denizli Cezaevi'ne gönderildi.

Diyarbakır
31 Aralık 2003 tarihinde D Tipi Cezaevleri ve “tecrit”i protesto etmek için yapılan basın açıklamasında “Sayın
Öcalan” dediği için gözaltına alınan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan DEHAP Bismil İlçe Başkanı
Nedim Biçer ve DEHAP Bismil ilçe Yöneticis
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16 Temmuz günü PKK/KONGRA-GEL’e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Rıdvan Kaya, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. (İHD Batman)

Beşiri’ye bağlı Yenipınar Köyü’nde ikamet eden ve 15 Ağustos günü evine yapılan baskın sonucu gözaltına
alınan Abdulaziz Oruk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHD Batman)

20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Refik Sarhan ve Hayrettin
rıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Batman)

20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gelirken şehir girişinde gözaltına alınan M. Tahir Ölmez, Ramazan
Mede ve Ömer Duran, 22 Ağustos günü sevk edildikleri Savcılık tarafından tutuklandılar. (İHD Batman

16 Mart günü Yamaç Jandarma Karakolu’nda gözaltına alınan Lütfi Arslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Yorgançayır köyü
(50), 1 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

13 Haziran günü gözaltına alınan Bingöl DEHAP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz (24) ile abisi Sinan Bulu
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

14 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan DEHAP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Barsbay,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 24 Eylül günü
gözaltına alınan Ramazan Doğan (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 25 Eylül günü
gözaltına alınan Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, sevk edildiği Karlıova
Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (İHD Bingöl)

14 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden
Mücahit Tiryaki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

nde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
katıldıkları gerekçesiyle 19 Ağustos günü gözaltına alınan Muzaffer Keserci, Cesim Keserci, Ferman Keserci ve
Hakan Aslan “yasadışı örgüte yardım ve yataklık” ettikleri iddiası ile tutuklandılar. (Özgür Gündem

“Ensar El İslam örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 9’u, 3 Mayıs günü
kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gazetecilerle Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada, HEDEF Dergisi Sahibi ve Yazıişleri
Müdürü Mustafa Benli’nin, 22 Şubat günü Çorum'da tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Denizli Demokrasi Meydanı'na 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde Abdullah Öcalan'a destek ifadelerinin yer
aldığı pankart ile ilgili olduğu gerekçesiyle “Örgüt propagandası yapmaktan” 19 Şubat günü gözaltına alınan ve
çıkarıldığı Denizli Adliyesi Sulh Hakimliği tarafından serbest bırakılan DEHAP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ali
Çalışçı, Denizli Savcılığı'nın karara itirazı üzerine tutuklanarak Denizli Cezaevi'ne gönderildi.

31 Aralık 2003 tarihinde D Tipi Cezaevleri ve “tecrit”i protesto etmek için yapılan basın açıklamasında “Sayın
Öcalan” dediği için gözaltına alınan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan DEHAP Bismil İlçe Başkanı
Nedim Biçer ve DEHAP Bismil ilçe Yöneticisi Sadiye Süer Baran, 3 Ocak günü çıkarıldıkları Bismil Sulh Ceza
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GEL’e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Rıdvan Kaya, çıkarıldığı

15 Ağustos günü evine yapılan baskın sonucu gözaltına

20 Ağustos günü Petrol Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Refik Sarhan ve Hayrettin

20 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gelirken şehir girişinde gözaltına alınan M. Tahir Ölmez, Ramazan
Mede ve Ömer Duran, 22 Ağustos günü sevk edildikleri Savcılık tarafından tutuklandılar. (İHD Batman)

16 Mart günü Yamaç Jandarma Karakolu’nda gözaltına alınan Lütfi Arslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Yorgançayır köyü
(50), 1 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Bingöl)

(24) ile abisi Sinan Bulu (25),

ce gözaltına alınan DEHAP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Barsbay,

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 24 Eylül günü

Kalancik Jandarma Karakolu tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 25 Eylül günü
gözaltına alınan Karlıova İlçesi Karabalçık Köyü nüfusuna kayıtlı Enver Baran, sevk edildiği Karlıova Asliye

14 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Karlıova ilçesi Serpme Kaya köyünde ikamet eden

nde HPG militanı Murat Keserci’nin 14 Temmuz günü yapılan cenaze törenine
katıldıkları gerekçesiyle 19 Ağustos günü gözaltına alınan Muzaffer Keserci, Cesim Keserci, Ferman Keserci ve

utuklandılar. (Özgür Gündem-22.08.04)

“Ensar El İslam örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 9’u, 3 Mayıs günü nöbetçi

Gazetecilerle Dayanışma Platformu'ndan yapılan açıklamada, HEDEF Dergisi Sahibi ve Yazıişleri
Müdürü Mustafa Benli’nin, 22 Şubat günü Çorum'da tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Denizli Demokrasi Meydanı'na 18 Şubat akşamı asılan ve üzerinde Abdullah Öcalan'a destek ifadelerinin yer
aldığı pankart ile ilgili olduğu gerekçesiyle “Örgüt propagandası yapmaktan” 19 Şubat günü gözaltına alınan ve

liği tarafından serbest bırakılan DEHAP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ali
Çalışçı, Denizli Savcılığı'nın karara itirazı üzerine tutuklanarak Denizli Cezaevi'ne gönderildi.

31 Aralık 2003 tarihinde D Tipi Cezaevleri ve “tecrit”i protesto etmek için yapılan basın açıklamasında “Sayın
Öcalan” dediği için gözaltına alınan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan DEHAP Bismil İlçe Başkanı

i Sadiye Süer Baran, 3 Ocak günü çıkarıldıkları Bismil Sulh Ceza
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Mahkemesi tarafından, “Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi”
düzenleyen TCK 312. maddesinden tutuklandı. Mağdurlar, 9 Ocak günü yapılan itiraz üzer
bırakıldılar.

Suriye Hükümeti tarafından Türkiye yetkililerine teslim edilen Abdulkadir Özsoy (1929) ve dört arkadaşı,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

18 Şubat günü Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümünde Diyarbakır’ın deği
yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl merkezinden güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Newroz Peyam ile kardeşi Ferit Peyam, 20 Şubat günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarası”na ilişkin mitingine
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen ve gözaltına alınan Yeşer Tekin, Atılım gazetesi muhabiri Sibel
Işık, Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı
Güngör, İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır,
Cem Akyıldız, Seyyal Çelik ile Mehmet Öztürk, çıkarıl
tüm sanıklar serbest bırakıldı.

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe Katliamına ilişkin yaptığı basın açıklamasında
gözaltına alınan Savaş Çoban ve Cihan Karaçöl, çıkarıldıkları ma

15 Nisan günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetleri tarafından, cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan
Şeyhmus Alökmen (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda N.B.; 28 Mart günü abisi F.
gözaltı ve tutuklama gerekçesini bilmediklerini belirtti. Ayrıca abisinin 29 Mart günü, ayağında bulunan platinin
çıkarılması için ameliyat olacağını bu nedenle ameliyat olamadığını belirtti.

Diyarbakır'ın İskenderpaşa mahallesinde devriye gezen bir polis arabasının
polisle tartışması sonrası gözaltına alınan Süleyman Güler, “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle
tutuklandı.

3 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince y
H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 Haziran günü, 4. Diyarbakır Sanat ve
Güllü (1983), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinin Atatürk mahallesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan, HPG militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar,
Mustafa Kaçan ve M. Cemil Karahan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

17 Ağustos günü Silvan’da Özgür Yurttaş Hareketi adında basın açıklaması yaptıktan sonra güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan Halime Söner(1973), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Diyarbakır)

20 Ağustos günü ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ talebini içeren dilekçe verdiklerinden dolayı gözaltına alınan
Diyarbakır ili Bismil ilçesi Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (21
Ağustos 2004/Evrensel)

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isterken yolda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Tahir
Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (24
Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

26 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Cevat Düşün (1984), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHD Diyarbakır)
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Mahkemesi tarafından, “Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi”
düzenleyen TCK 312. maddesinden tutuklandı. Mağdurlar, 9 Ocak günü yapılan itiraz üzer

Suriye Hükümeti tarafından Türkiye yetkililerine teslim edilen Abdulkadir Özsoy (1929) ve dört arkadaşı,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

18 Şubat günü Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 5. yıldönümünde Diyarbakır’ın değişik semtlerinde eylemler
yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl merkezinden güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Newroz Peyam ile kardeşi Ferit Peyam, 20 Şubat günü
uklanarak cezaevine konuldular.

21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarası”na ilişkin mitingine
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen ve gözaltına alınan Yeşer Tekin, Atılım gazetesi muhabiri Sibel

, Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı
Güngör, İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır,
Cem Akyıldız, Seyyal Çelik ile Mehmet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Yapılan itiraz üzerine

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe Katliamına ilişkin yaptığı basın açıklamasında
gözaltına alınan Savaş Çoban ve Cihan Karaçöl, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

15 Nisan günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetleri tarafından, cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan
(22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda N.B.; 28 Mart günü abisi F.B.’nin gözaltına alınarak tutuklandığını,
gözaltı ve tutuklama gerekçesini bilmediklerini belirtti. Ayrıca abisinin 29 Mart günü, ayağında bulunan platinin
çıkarılması için ameliyat olacağını bu nedenle ameliyat olamadığını belirtti.

ahallesinde devriye gezen bir polis arabasının, motosikletini ezdiğini iddia eden ve
ı sonrası gözaltına alınan Süleyman Güler, “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle

3 Haziran günü güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolünde, sabıkası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan
arıldığı mahkemece tutuklandı.

1 Haziran günü, 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’nde slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Polat
ce tutuklandı.

21 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinin Atatürk mahallesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan, HPG militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar,

Karahan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

17 Ağustos günü Silvan’da Özgür Yurttaş Hareketi adında basın açıklaması yaptıktan sonra güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan Halime Söner(1973), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Diyarbakır)

Ağustos günü ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ talebini içeren dilekçe verdiklerinden dolayı gözaltına alınan
Diyarbakır ili Bismil ilçesi Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (21

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isterken yolda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Tahir
Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (24
Ağustos 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

m günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Cevat Düşün (1984), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Mahkemesi tarafından, “Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi”
düzenleyen TCK 312. maddesinden tutuklandı. Mağdurlar, 9 Ocak günü yapılan itiraz üzerine serbest

Suriye Hükümeti tarafından Türkiye yetkililerine teslim edilen Abdulkadir Özsoy (1929) ve dört arkadaşı,

şik semtlerinde eylemler
yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl merkezinden güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Newroz Peyam ile kardeşi Ferit Peyam, 20 Şubat günü

21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarası”na ilişkin mitingine
Gaziantep, Tunceli, Malatya ve Elazığ’dan gelen ve gözaltına alınan Yeşer Tekin, Atılım gazetesi muhabiri Sibel

, Semaha Yoldaş, Nevin Özdemir, Ali İhsan Çıplak, Cüneyt Tişkaya, Murat Polat, Oktay Sonar, Sıtkı
Güngör, İbrahim Bozay, Evren Boztemir, Serdar Yücekaya, Sinan Tanrıverdi, Abdullah Özgenç, Müslüm Bayır,

dıkları mahkemece tutuklandılar. Yapılan itiraz üzerine

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe Katliamına ilişkin yaptığı basın açıklamasında

15 Nisan günü, evlerine gelen güvenlik kuvvetleri tarafından, cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan

B.’nin gözaltına alınarak tutuklandığını,
gözaltı ve tutuklama gerekçesini bilmediklerini belirtti. Ayrıca abisinin 29 Mart günü, ayağında bulunan platinin

motosikletini ezdiğini iddia eden ve
ı sonrası gözaltına alınan Süleyman Güler, “görevli memura mukavemet ettiği” gerekçesiyle

apılan kimlik kontrolünde, sabıkası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan

nde slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Polat

21 Haziran günü Mardin ili Kızıltepe ilçesinin Atatürk mahallesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan, HPG militanı olduğu iddia edilen Orhan Karaca ile ev sahibi Süleyman Uçar,

17 Ağustos günü Silvan’da Özgür Yurttaş Hareketi adında basın açıklaması yaptıktan sonra güvenlik
kuvvetlerince gözaltına alınan Halime Söner(1973), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Diyarbakır)

Ağustos günü ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ talebini içeren dilekçe verdiklerinden dolayı gözaltına alınan
Diyarbakır ili Bismil ilçesi Özgür Yurttaş Hareketi üyesi 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (21

23 Ağustos günü Diyarbakır’dan Batman’a gitmek isterken yolda güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Tahir
Ölmez, Ömer Duran, Ramazan Mede ve adı öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (24

m günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Cevat Düşün (1984), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Hakan Tanrıkulu (1962),
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Diyarbakır)

Bismil ilçesine bağlı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Sıcakkozul, Mahmut Yeşil, Yılmaz Doru ve Bilal Karaer
isimli köylüler, 6 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (7 Aralık 2004/Evrensel) (Cumhuriyet
09.12.04)

Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Hayır” mitinginde “KONGRA
lehine slogan attığı” iddiasıyla gözaltına alınan 3 kiş
tutuklandılar. (18 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres

Diyarbakır merkezde “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 17 Aralık günü
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (18 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli ile yapılan
saldırıda sonrası “KONGRA-GEL militanı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 27 Aralık günü çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. (28 Aralık 2004/ Diyarbakır Olay)

Edirne
21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, A
yapılan müdahalede gözaltına alınan 19 öğrenci, 25 Mayıs günü sevk edildikleri mahkeme t
niteliğinde fiili övmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kamu binalarına izinsiz afiş asmak", "Korku ve panik
yaratmak amacıyla tehdit", "Eğitim ve öğretim faaliyetine ara verilmesine neden olmak"
muhalefet etmek” iddiasıyla tutuklandılar.

Elazığ
Cezaevlerine ilişkin astıkları afiş nedeniyle gözaltına alınan Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi
Mustafa Kenliç, Murat Gürpınar ve Eşit Başak, 18 Şubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine
konuldular.

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınan DEHAP
İl Başkanı Selahattin Bilin, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle
10 Haziran günü tutuklandı. Bilin, tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından serbest bırakıldı.

8 Ekim günü Pertek üzerinden Tunceli’ye gitmek isterken gözaltına alınan Şanlıurfa Canlı Kalkan grubundan 18
kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutukla

“DHKP/C mensubu” oldukları iddia edilen gözaltına alınan Hüseyin Çelik, Ziya Fukul, Kağan İnaç, Derya Ula
ve Özcan Doğan, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (Hürriyet
Elazığ)

İl merkezinde hücre evi olduğu iddia edilen bir eve güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda “TİKKO
militanı oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, 24 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
(25 Aralık 2004/Diyarbakır Olay)

Gaziantep
8 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fedli Pakır ve Berivan Selim, çıkarıldıkları Gaziantep 4.
Asliye Mahkemesi'nce “yasa dışı örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

12 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mehmet Eğilmez,
(İHD Gaziantep)

12 Nisan günü minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Bertal Özdoğan,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Gaziantep)
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30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Hakan Tanrıkulu (1962),
. (İHD Diyarbakır)

Bismil ilçesine bağlı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Sıcakkozul, Mahmut Yeşil, Yılmaz Doru ve Bilal Karaer

6 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (7 Aralık 2004/Evrensel) (Cumhuriyet

Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Hayır” mitinginde “KONGRA
lehine slogan attığı” iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si, 17 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar. (18 Aralık 2004/Diyarbakır Ekspres-Diyarbakır Olay)

Diyarbakır merkezde “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 17 Aralık günü
(18 Aralık 2004/ Diyarbakır Ekspres)

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli ile yapılan
GEL militanı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 27 Aralık günü çıkarıldığı

hkemece tutuklandı. (28 Aralık 2004/ Diyarbakır Olay)

21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, A.Öcalan'ın posterleri ile NATO karşıtı afişlerin asılması üzerine
apılan müdahalede gözaltına alınan 19 öğrenci, 25 Mayıs günü sevk edildikleri mahkeme t

niteliğinde fiili övmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kamu binalarına izinsiz afiş asmak", "Korku ve panik
yaratmak amacıyla tehdit", "Eğitim ve öğretim faaliyetine ara verilmesine neden olmak"

ıyla tutuklandılar.

Cezaevlerine ilişkin astıkları afiş nedeniyle gözaltına alınan Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi
Mustafa Kenliç, Murat Gürpınar ve Eşit Başak, 18 Şubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınan DEHAP
İl Başkanı Selahattin Bilin, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle

Bilin, tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren Sulh Ceza Mahkemesi

8 Ekim günü Pertek üzerinden Tunceli’ye gitmek isterken gözaltına alınan Şanlıurfa Canlı Kalkan grubundan 18
kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Elazığ)

“DHKP/C mensubu” oldukları iddia edilen gözaltına alınan Hüseyin Çelik, Ziya Fukul, Kağan İnaç, Derya Ula
ve Özcan Doğan, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (Hürriyet

ücre evi olduğu iddia edilen bir eve güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda “TİKKO
militanı oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, 24 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

8 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fedli Pakır ve Berivan Selim, çıkarıldıkları Gaziantep 4.
Asliye Mahkemesi'nce “yasa dışı örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.

12 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mehmet Eğilmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Nisan günü minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Bertal Özdoğan,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Gaziantep)
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30 Ekim günü ifadesi olduğu gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Hakan Tanrıkulu (1962),

Bismil ilçesine bağlı Reşit Sinan köyünde, köy ağasının topraklarını ellerinden aldığı gerekçesiyle çeşitli
eylemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Sıcakkozul, Mahmut Yeşil, Yılmaz Doru ve Bilal Karaer

6 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (7 Aralık 2004/Evrensel) (Cumhuriyet-

Ofis semtinde DEHAP’ın düzenlediği “Farklılıklara Evet, Ayrımcılığa Hayır” mitinginde “KONGRA-GEL
iden 2’si, 17 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece

Diyarbakır merkezde “Hizbullah Örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 17 Aralık günü

Diyarbakır’ın Melikahmet Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis aracına molotofkokteyli ile yapılan
GEL militanı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, 27 Aralık günü çıkarıldığı

ıtı afişlerin asılması üzerine
apılan müdahalede gözaltına alınan 19 öğrenci, 25 Mayıs günü sevk edildikleri mahkeme tarafından "Cürüm

niteliğinde fiili övmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kamu binalarına izinsiz afiş asmak", "Korku ve panik
yaratmak amacıyla tehdit", "Eğitim ve öğretim faaliyetine ara verilmesine neden olmak", "2911 sayılı yasaya

Cezaevlerine ilişkin astıkları afiş nedeniyle gözaltına alınan Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi
Mustafa Kenliç, Murat Gürpınar ve Eşit Başak, 18 Şubat günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde yapılan basın açıklaması sırasında gözaltına alınan DEHAP
İl Başkanı Selahattin Bilin, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle

Bilin, tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren Sulh Ceza Mahkemesi

8 Ekim günü Pertek üzerinden Tunceli’ye gitmek isterken gözaltına alınan Şanlıurfa Canlı Kalkan grubundan 18

“DHKP/C mensubu” oldukları iddia edilen gözaltına alınan Hüseyin Çelik, Ziya Fukul, Kağan İnaç, Derya Ula
ve Özcan Doğan, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. (Hürriyet-01.11.2004)(İHD

ücre evi olduğu iddia edilen bir eve güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda “TİKKO
militanı oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, 24 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

8 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fedli Pakır ve Berivan Selim, çıkarıldıkları Gaziantep 4.

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Nisan günü minibüste seyahat ettiği sırada, TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Bertal Özdoğan,
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DEHAP Gaziantep Şehitkamil Belde binası önünde 3 H
Gençlik Kolları Başkanı Mikail Bağla, 4 Haziran günü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce
“Kongra-Gel'e üye olduğu” ve “örgüte adam kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı.

Hakkari
14 ocak günü Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi'nde yaklaşık 200 kadın tarafından Abdulah
Öcalan'a yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan DEHAP
Yüksekova İlçe Yöneticisi Necmettin Düzce, sevk edildiği Sulh C
mukavemet ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari ili Şemdinli İlçesine bağlı Hanımgediği Mevkiine giderken güvenlik kuvvetlerince 22 Şubat günü
gözaltına alınan İsmail T. İle Yazgül Ç., çıka

26 Şubat günü Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına Bayram Genç, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Ağustos günü Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Yüksekova
Kaymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe dilekçe veren Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba, 6 Ağustos günü
sevk edildikleri mahkeme tarafından “PKK/KONGRA
tutuklandılar. (Özgür Gündem-07.08.04)

31 Ağustos günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar. (1 Eylül 2004/Diyarbakır Ekspres)

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Köyü yakınlarında güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik k
sırasında gözaltına alınan ve örgüt üyesi oldukları edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, 9 Ekim günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (10 Ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Mersin
alınan Canlı Kalkan üyesi 30 kişi 17 Ekim günü tutuklandı. (Zaman

İran, ülkesinde faaliyet gösteren PKK kampında gözaltına aldığı ve 4 aydır cezaevinde tuttuğu Nurettin İbrahim
Öner, Murat Öner, Nursen Polat, Süleyman Ürper ve Mehmet Aydıner isimli kişileri 26 Kasım günü Türkiye'ye
teslim etti. Yüksekova Esendere Sınır Kapısı'na getirilen sanıklar tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne konuldu.
(Milliyet-28.11.2004)

Kuzey Irak'taki PKK-Kongra-Gel kampl
Jandarma Komutanlığı'na 11 Aralık günü teslim olan “Şilan” kod adlı Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz
Kartal, jandarmadaki sorgularının ardından 14 aralık günü tutuklandılar. (Hür

Hatay
Hatay’ın Dörtyol, Ezine ve İskenderun ilçelerinde, “PKK/KONGRA
günü gözaltına alınan Mehmet Aktaş (19), Mehmet Can Tamuk (24) ve Şahin Atik (20), 29 Ocak günü sevk
edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandıla

15 Şubat günü Hakkari ili Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan kayıtlı İsmail Tüzün
(1974), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle 10 Mayıs günü
alınan Saadet Duman tutuklanarak cezaevine konuldu.

İskenderun'da 18 Temmuz günü evine düzenlenen baskın sonucu alınan Berzan Poyraz “örgüte yardım ve
yataklık ettiği”, kızı Gülten Poyraz ise “örgüt üyesi” olduğu gerekçesi ile 20 Temmuz günü t
(20.07.2004-DİHA)

Suriye'de tutuklu bulunan ve 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye teslim edilen PKK eski yöneticilerinden
Hamili Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklandı. (09.09.2004
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DEHAP Gaziantep Şehitkamil Belde binası önünde 3 Haziran günü gözaltına alınan DEHAP Gaziantep İl
Gençlik Kolları Başkanı Mikail Bağla, 4 Haziran günü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce

'e üye olduğu” ve “örgüte adam kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi'nde yaklaşık 200 kadın tarafından Abdulah
Öcalan'a yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan DEHAP
Yüksekova İlçe Yöneticisi Necmettin Düzce, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Görevli memura
mukavemet ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari ili Şemdinli İlçesine bağlı Hanımgediği Mevkiine giderken güvenlik kuvvetlerince 22 Şubat günü
gözaltına alınan İsmail T. İle Yazgül Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

26 Şubat günü Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına Bayram Genç, çıkarıldığı mahkemece

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Ağustos günü Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Yüksekova
aymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe dilekçe veren Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba, 6 Ağustos günü

sevk edildikleri mahkeme tarafından “PKK/KONGRA-GEL'e yardım ve yataklık yaptıkları” gerekçesiyle
07.08.04)

ü Hakkari ili Çukurca ilçesinde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar. (1 Eylül 2004/Diyarbakır Ekspres)

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Köyü yakınlarında güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik k
sırasında gözaltına alınan ve örgüt üyesi oldukları edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, 9 Ekim günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (10 Ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Mersin, Adana ve Van’dan gelen ve 15 Ekim günü gözaltına
alınan Canlı Kalkan üyesi 30 kişi 17 Ekim günü tutuklandı. (Zaman-17.10.04)

İran, ülkesinde faaliyet gösteren PKK kampında gözaltına aldığı ve 4 aydır cezaevinde tuttuğu Nurettin İbrahim
Nursen Polat, Süleyman Ürper ve Mehmet Aydıner isimli kişileri 26 Kasım günü Türkiye'ye

teslim etti. Yüksekova Esendere Sınır Kapısı'na getirilen sanıklar tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne konuldu.

Gel kamplarında kaldıkları sırada aileleri tarafından ikna edilen ve Yüksekova
Jandarma Komutanlığı'na 11 Aralık günü teslim olan “Şilan” kod adlı Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz
Kartal, jandarmadaki sorgularının ardından 14 aralık günü tutuklandılar. (Hürriyet-14.12.04)

Hatay’ın Dörtyol, Ezine ve İskenderun ilçelerinde, “PKK/KONGRA-GEL üyesi oldukları” iddiasıyla 25 Ocak
günü gözaltına alınan Mehmet Aktaş (19), Mehmet Can Tamuk (24) ve Şahin Atik (20), 29 Ocak günü sevk
edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandılar.

15 Şubat günü Hakkari ili Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan kayıtlı İsmail Tüzün
(1974), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle 10 Mayıs günü
alınan Saadet Duman tutuklanarak cezaevine konuldu.

İskenderun'da 18 Temmuz günü evine düzenlenen baskın sonucu alınan Berzan Poyraz “örgüte yardım ve
yataklık ettiği”, kızı Gülten Poyraz ise “örgüt üyesi” olduğu gerekçesi ile 20 Temmuz günü t

Suriye'de tutuklu bulunan ve 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye teslim edilen PKK eski yöneticilerinden
Hamili Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklandı. (09.09.2004
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aziran günü gözaltına alınan DEHAP Gaziantep İl
Gençlik Kolları Başkanı Mikail Bağla, 4 Haziran günü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi'nde yaklaşık 200 kadın tarafından Abdulah
Öcalan'a yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan DEHAP

eza Mahkemesi tarafından “Görevli memura

Hakkari ili Şemdinli İlçesine bağlı Hanımgediği Mevkiine giderken güvenlik kuvvetlerince 22 Şubat günü

26 Şubat günü Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına Bayram Genç, çıkarıldığı mahkemece

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 Ağustos günü Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Yüksekova
aymakamlığı'na 4 bin 600 dilekçe dilekçe veren Mecit Uçar, İsmail Kaya ve Mehmet Akbaba, 6 Ağustos günü

GEL'e yardım ve yataklık yaptıkları” gerekçesiyle

ü Hakkari ili Çukurca ilçesinde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları

Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Yukarı Köyü yakınlarında güvenlik kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolleri
sırasında gözaltına alınan ve örgüt üyesi oldukları edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, 9 Ekim günü

, Adana ve Van’dan gelen ve 15 Ekim günü gözaltına

İran, ülkesinde faaliyet gösteren PKK kampında gözaltına aldığı ve 4 aydır cezaevinde tuttuğu Nurettin İbrahim
Nursen Polat, Süleyman Ürper ve Mehmet Aydıner isimli kişileri 26 Kasım günü Türkiye'ye

teslim etti. Yüksekova Esendere Sınır Kapısı'na getirilen sanıklar tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne konuldu.

arında kaldıkları sırada aileleri tarafından ikna edilen ve Yüksekova
Jandarma Komutanlığı'na 11 Aralık günü teslim olan “Şilan” kod adlı Şerife Temel ile “Dilan” kod adlı Feyruz

14.12.04)

GEL üyesi oldukları” iddiasıyla 25 Ocak
günü gözaltına alınan Mehmet Aktaş (19), Mehmet Can Tamuk (24) ve Şahin Atik (20), 29 Ocak günü sevk

15 Şubat günü Hakkari ili Başkale ilçesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan kayıtlı İsmail Tüzün

“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle 10 Mayıs günü gözaltına

İskenderun'da 18 Temmuz günü evine düzenlenen baskın sonucu alınan Berzan Poyraz “örgüte yardım ve
yataklık ettiği”, kızı Gülten Poyraz ise “örgüt üyesi” olduğu gerekçesi ile 20 Temmuz günü tutuklandılar.

Suriye'de tutuklu bulunan ve 3 Eylül günü Hatay sınırında Türkiye'ye teslim edilen PKK eski yöneticilerinden
Hamili Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra tutuklandı. (09.09.2004-DIHA)
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8 Eylül günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut
Sakin’e yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözalt
ve Tahsin Abı, 13 Eylül günü tutuklandılar. (09.09.2004

İskenderun'da 30 Eylül günü evinde tabanca ve bomba ateşlemesinde kullanılan fünye ele geçiril
gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf Ay (60) adlı inşaat işçisi, 1 Ekim günü çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemesi'nde
“KONGRA-GEL'e yardım yataklık” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. (DİHA

İstanbul
2003 yılının Kasım ayında İstanbul’da bulunan Nev
tutuklanan Harun İlhan'ın ifadeleri doğrultusunda 30 Aralık 2003 günü gözaltına alınan Ahmet Demir, 2 ocak
günü sevk edildiği Nöbetçi 1 No'lu DGM'ce tutuklandı.

İstanbul İkitelli’de 6 Ocak günü afiş
Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen ve gözaltına alınan Özgen İş, Ayşe Oral ve Ayşe Rojda Şen,
çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandılar.

İstanbul'da “PKK/KADEK'e eleman temin ettikleri ve kırsal alana lojistik malzeme gönderdikleri” iddiasıyla
gözaltına alınan ve 11 Ocak günü DGM’ye sevk edilen 11 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan 8 kişinin isimleri
şunlar: Yalçın Kılıç, Kemal Aydın, Aydın Nas, Galip Öztürk, Hevlat Yıl
Meysu Altuğ.

Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında açılan disiplin
soruşturmalarını protesto amacıyla 11 Ocak günü Beşiktaş Meydanı'nda yapılan gösteride göz
öğrenciden 6’si tutuklandı. 12 Ocak günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan öğrencilerden 12'si Savcılık
tarafından serbest bırakılırken Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edilen 15 öğrenci “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” suçundan tekrar sorgulandı. Öğrencilerden 9'u tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılırken, Ferdi Tunalı, Sevgi Yumuk, Başak Şahin, Mustafa Köşker, Musa Kurt, Ulaş Özer
isimli öğrenciler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Ocak günü İl binasından çıkarken polisler tarafından gözaltına alınan DEHAP İstanbul İl Başkanı Vekili
Lütfü Dağ, 2001 yılında hakkında TCK'nın 169. maddesi uyarınca açılan bir davada 3 yıl 9 ay hapse mahkum
edildiği gerekçesiyle 14 Ocak günü tutuklandı.

İstanbul'da 2003 yılının Kasım ayında düzenlenen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Ocak
günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan
Ümit Bayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
gönderilirken, bu kişilerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 48'e ulaştı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin olarak yürütülen
operasyonlarda “El-Kaide örgütünün Türkiye'deki oluşumunun üst düzey yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla”
gözaltına alınanan Baki Yiğit, sevk edildiği
cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerince 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda göz
Abdurrahman Çöklü ile bu kişilere pasaport temin ettiği iddia edilen Zeynel Abidin Karataş, 11 Şubat günü sevk
edildikleri DGM tarafından TCK'nın 146/1 maddesi gereğince “Anayasal düzeni cebren değiştirmek s
tutuklandılar.

15 Şubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle Tarlabaşı Dolapdere
Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, polis otosuna molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Atabey ve
Hüseyin Bucak tutuklanma talebiyle sevk edildikleri 3 No'lu Yedek Hakimliği'nce “KK/KONGRA
örgütüne yardım yataklık” ettikleri iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Çayı üzerinde bulunan E-91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut
Sakin’e yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatma Temel, Mahir Altürk, İmran Abi, Tekin Abi
ve Tahsin Abı, 13 Eylül günü tutuklandılar. (09.09.2004-DIHA) (Hürriyet-09.09.2004) (13.09.2004

İskenderun'da 30 Eylül günü evinde tabanca ve bomba ateşlemesinde kullanılan fünye ele geçiril
gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf Ay (60) adlı inşaat işçisi, 1 Ekim günü çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemesi'nde

GEL'e yardım yataklık” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. (DİHA-01.10.2004)

2003 yılının Kasım ayında İstanbul’da bulunan Neve Şalom Sinagogu'na saldırı emrini verdiği gerekçesiyle
tutuklanan Harun İlhan'ın ifadeleri doğrultusunda 30 Aralık 2003 günü gözaltına alınan Ahmet Demir, 2 ocak
günü sevk edildiği Nöbetçi 1 No'lu DGM'ce tutuklandı.

İstanbul İkitelli’de 6 Ocak günü afişleme yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 11
Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen ve gözaltına alınan Özgen İş, Ayşe Oral ve Ayşe Rojda Şen,
çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandılar.

n temin ettikleri ve kırsal alana lojistik malzeme gönderdikleri” iddiasıyla
gözaltına alınan ve 11 Ocak günü DGM’ye sevk edilen 11 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan 8 kişinin isimleri
şunlar: Yalçın Kılıç, Kemal Aydın, Aydın Nas, Galip Öztürk, Hevlat Yılmaz, Gurbet Geçkin, Nurettin Avcı ve

Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında açılan disiplin
soruşturmalarını protesto amacıyla 11 Ocak günü Beşiktaş Meydanı'nda yapılan gösteride göz
öğrenciden 6’si tutuklandı. 12 Ocak günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan öğrencilerden 12'si Savcılık
tarafından serbest bırakılırken Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edilen 15 öğrenci “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri

na muhalefet etmek” suçundan tekrar sorgulandı. Öğrencilerden 9'u tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılırken, Ferdi Tunalı, Sevgi Yumuk, Başak Şahin, Mustafa Köşker, Musa Kurt, Ulaş Özer
isimli öğrenciler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ünü İl binasından çıkarken polisler tarafından gözaltına alınan DEHAP İstanbul İl Başkanı Vekili
Lütfü Dağ, 2001 yılında hakkında TCK'nın 169. maddesi uyarınca açılan bir davada 3 yıl 9 ay hapse mahkum
edildiği gerekçesiyle 14 Ocak günü tutuklandı.

bul'da 2003 yılının Kasım ayında düzenlenen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Ocak
günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Seçkin Mandacı
Ümit Bayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ile ilgili dosya İstanbul DGM Başsavcılığı'na
gönderilirken, bu kişilerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 48'e ulaştı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin olarak yürütülen
Kaide örgütünün Türkiye'deki oluşumunun üst düzey yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla”

gözaltına alınanan Baki Yiğit, sevk edildiği DGM tarafından “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak,

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerince 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Hacı Tunç, Halil İbrahim Turan ve
Abdurrahman Çöklü ile bu kişilere pasaport temin ettiği iddia edilen Zeynel Abidin Karataş, 11 Şubat günü sevk
edildikleri DGM tarafından TCK'nın 146/1 maddesi gereğince “Anayasal düzeni cebren değiştirmek s

15 Şubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle Tarlabaşı Dolapdere
Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, polis otosuna molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Atabey ve

anma talebiyle sevk edildikleri 3 No'lu Yedek Hakimliği'nce “KK/KONGRA
örgütüne yardım yataklık” ettikleri iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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91 Karayolu Özerli Tren Köprüsü altında
meydana gelen patlama sonrası, patlamada ölen ve yolcu trenine karşı sabotaj düzenleyeceği iddia edilen Mesut

ına alınan Fatma Temel, Mahir Altürk, İmran Abi, Tekin Abi
09.09.2004) (13.09.2004-DIHA)

İskenderun'da 30 Eylül günü evinde tabanca ve bomba ateşlemesinde kullanılan fünye ele geçirildiği
gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf Ay (60) adlı inşaat işçisi, 1 Ekim günü çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemesi'nde

e Şalom Sinagogu'na saldırı emrini verdiği gerekçesiyle
tutuklanan Harun İlhan'ın ifadeleri doğrultusunda 30 Aralık 2003 günü gözaltına alınan Ahmet Demir, 2 ocak

leme yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 11
Ocak günü basın açıklaması yapmak isteyen ve gözaltına alınan Özgen İş, Ayşe Oral ve Ayşe Rojda Şen,

n temin ettikleri ve kırsal alana lojistik malzeme gönderdikleri” iddiasıyla
gözaltına alınan ve 11 Ocak günü DGM’ye sevk edilen 11 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan 8 kişinin isimleri

maz, Gurbet Geçkin, Nurettin Avcı ve

Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında açılan disiplin
soruşturmalarını protesto amacıyla 11 Ocak günü Beşiktaş Meydanı'nda yapılan gösteride gözaltına alınan 27
öğrenciden 6’si tutuklandı. 12 Ocak günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan öğrencilerden 12'si Savcılık
tarafından serbest bırakılırken Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edilen 15 öğrenci “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri

na muhalefet etmek” suçundan tekrar sorgulandı. Öğrencilerden 9'u tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılırken, Ferdi Tunalı, Sevgi Yumuk, Başak Şahin, Mustafa Köşker, Musa Kurt, Ulaş Özer

ünü İl binasından çıkarken polisler tarafından gözaltına alınan DEHAP İstanbul İl Başkanı Vekili
Lütfü Dağ, 2001 yılında hakkında TCK'nın 169. maddesi uyarınca açılan bir davada 3 yıl 9 ay hapse mahkum

bul'da 2003 yılının Kasım ayında düzenlenen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Ocak
Seçkin Mandacı , Evren Hıdıroğlu ve

dosya İstanbul DGM Başsavcılığı'na
gönderilirken, bu kişilerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 48'e ulaştı.

İstanbul'da 15 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin olarak yürütülen
Kaide örgütünün Türkiye'deki oluşumunun üst düzey yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla”

DGM tarafından “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak,

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerince 7 Şubat günü Kartal ve Esenler ilçeleri ile
altına alınan Hacı Tunç, Halil İbrahim Turan ve

Abdurrahman Çöklü ile bu kişilere pasaport temin ettiği iddia edilen Zeynel Abidin Karataş, 11 Şubat günü sevk
edildikleri DGM tarafından TCK'nın 146/1 maddesi gereğince “Anayasal düzeni cebren değiştirmek suçundan”

15 Şubat günü Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle Tarlabaşı Dolapdere
Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, polis otosuna molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ercan Atabey ve

anma talebiyle sevk edildikleri 3 No'lu Yedek Hakimliği'nce “KK/KONGRA-GEL
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Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz
altına alınıp cezaevine konulduklarını belirttiler.

Wernicke-Korsakoff tanısıyla 17 Ocak 2003 tarihinde serbest bırakılan Hedef gazetesi
Müdürü Mustafa Benli, Adli Tıp Kurumu’nun “iyileştiği” yönündeki raporu üzerine 18 Şubat günü yeniden
tutuklandı.

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
DKPC davasından yargılanarak 16 yıl hüküm giydiğini, 2002 yılında F Tipi Cezaevlerindeki ölüm oruçlarına
katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
edilmesini sağlayan raporun 3 kez uzatıldığını,
tutuklandığını belirtti.

“KADEK/KONGRA-GEL üyesi oldukları” iddiasıyla 28 Şubat günü gözaltına alınan Mehmet Emin Şen, Ali
Sadak ve Edip Bozkurt, çıkarıldıkları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafı

Emekçi Kadınlar Birliği'nin (EKB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla çıkarmış oldukları özel bülteni 29 Şubat günü Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde dağıtmak
isteyen Remziye Tunuş, Filiz Kılıç, Filiz Akaltun ve Gonca Çoban'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrultusunda DGM’de
4 Mart günü gerçekleşen duruşmada savunma tanığı olarak dinlenmesinin ard
üyesi Muarrrem Cengiz ile Ekmek ve Adalet Dergisi sahibi Ercan Gökoğlu, 5 Mart günü tutuklanma istemiyle
sevk edildikleri DGM tarafından tutuklandılar.

Hüseyin Tunç adlı kişi, 5 Mart günü çıkarıldığı İstanbul Devlet Güve
olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.

9 Mart günü Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
sonrası,10 Mart günü gözaltına alınan kişilerden Mehmet Şifa Yeşil “yasadışı örgüt
Halim Taş da “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlarından tutuklandılar. Yine bu soruşturma
kapsamında gözaltına alınan ve Musevi diş hekimi
Hasan Dağ , Hamza Ali Temiz ve Mehmet Akkoyun da,

İstanbul İkitelli’de 11 Mart günü yapılan basın açıklaması sırasında gözaltın alınan Devrimci Mücadele Birliği
Dergisi Yazıişleri Müdürü Özgen İş ve Ayışığı Sanat Merkezi çalışa
günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldular. Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı.

DEHAP İstanbul İl Gençlik Kolları Üyesi Avni Dal, Filiz Tabu, Musa Altığ, Bağcılar İlçe Gençlik Ko
Özlem Arslan, Işıl Sarıkamış ve Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyesi Mesut Kul 13 Mart günü tutuklandılar.

İstanbul'da 15 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak da, gözaltına alınan
46 yaşındaki Ahmet Dikiciaşık, 17 Mart günü “yasadışı örgüte üye olmak” suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi 6
No'lu DGM Yedek Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Ölüm orucu sonucunda yakalandığı Wernicke
Adli Tıp Kurumu’nun “iyileşebilir” raporu nedeniyle 29 Mart günü yeniden tutuklandı.

4 Nisan günü, 9 Mart da, Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne düzenlenen saldırı
nedeniyle gözaltına alınan; Birol Kayaalp, Halil Ekşi, Enis Özer ve Bektaş Kuku, İstanbul DGM tarafından
tutuklandı.

5 Nisan gününde, 1 Nisan da Halkın Hukuk Bürosu ile çeş
baskınlarda gözaltına alınanlardan;
Rabia Eylül İşcan, Hıdır Gül, Çayan Güner, Gülsen Salman, Ali Aracı, Alp Yarbaş, Yalçın Akar, Yılma
Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Perihan Demirkıran, Ferhat Özdemir, Serkan Onur Yılmaz,
Ahmet Yayla, Kudret Sarıgül, Metin Yavuz ve Mehmet Doğan, çıkarıldıkları İstanbul DG
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Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz
altına alınıp cezaevine konulduklarını belirttiler.

Korsakoff tanısıyla 17 Ocak 2003 tarihinde serbest bırakılan Hedef gazetesi eski sahibi ve Yazıişleri
Müdürü Mustafa Benli, Adli Tıp Kurumu’nun “iyileştiği” yönündeki raporu üzerine 18 Şubat günü yeniden

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
davasından yargılanarak 16 yıl hüküm giydiğini, 2002 yılında F Tipi Cezaevlerindeki ölüm oruçlarına

katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
edilmesini sağlayan raporun 3 kez uzatıldığını, ancak 30 Ocak 2004 tarihinde “iyileştiği” gerekçesi

GEL üyesi oldukları” iddiasıyla 28 Şubat günü gözaltına alınan Mehmet Emin Şen, Ali
Sadak ve Edip Bozkurt, çıkarıldıkları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Emekçi Kadınlar Birliği'nin (EKB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla çıkarmış oldukları özel bülteni 29 Şubat günü Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde dağıtmak

Kılıç, Filiz Akaltun ve Gonca Çoban'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrultusunda DGM’de
4 Mart günü gerçekleşen duruşmada savunma tanığı olarak dinlenmesinin ardından gözaltına alınan Grup Yorum
üyesi Muarrrem Cengiz ile Ekmek ve Adalet Dergisi sahibi Ercan Gökoğlu, 5 Mart günü tutuklanma istemiyle
sevk edildikleri DGM tarafından tutuklandılar.

Hüseyin Tunç adlı kişi, 5 Mart günü çıkarıldığı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “MLKP üyesi

9 Mart günü Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
sonrası,10 Mart günü gözaltına alınan kişilerden Mehmet Şifa Yeşil “yasadışı örgüte üye olmak”, İrfan Güneş ile
Halim Taş da “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlarından tutuklandılar. Yine bu soruşturma
kapsamında gözaltına alınan ve Musevi diş hekimi Yasef Yahya 'yı öldürdüğü iddia edilen

Mehmet Akkoyun da, 19 Mart günü çıkarıldıkları DGM'ce tutuklandı.

İstanbul İkitelli’de 11 Mart günü yapılan basın açıklaması sırasında gözaltın alınan Devrimci Mücadele Birliği
Dergisi Yazıişleri Müdürü Özgen İş ve Ayışığı Sanat Merkezi çalışanlarından Alev Oral ile Ayşe Rojda, 15 Mart
günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldular. Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı.

DEHAP İstanbul İl Gençlik Kolları Üyesi Avni Dal, Filiz Tabu, Musa Altığ, Bağcılar İlçe Gençlik Ko
Özlem Arslan, Işıl Sarıkamış ve Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyesi Mesut Kul 13 Mart günü tutuklandılar.

İstanbul'da 15 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak da, gözaltına alınan
ikiciaşık, 17 Mart günü “yasadışı örgüte üye olmak” suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi 6

No'lu DGM Yedek Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Ölüm orucu sonucunda yakalandığı Wernicke-Korsakoff sendromu nedeniyle serbest bırakılan Hasan Gülbahar,
Adli Tıp Kurumu’nun “iyileşebilir” raporu nedeniyle 29 Mart günü yeniden tutuklandı.

Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne düzenlenen saldırı
nedeniyle gözaltına alınan; Birol Kayaalp, Halil Ekşi, Enis Özer ve Bektaş Kuku, İstanbul DGM tarafından

5 Nisan gününde, 1 Nisan da Halkın Hukuk Bürosu ile çeşitli gazete, dergi ve dernek bürolarına düzenlenen
baskınlarda gözaltına alınanlardan; avukat Behiç Aşçı, Şadi Naci Özpolat, Zeliha Koyupınar, Hasibe Çoban,
Rabia Eylül İşcan, Hıdır Gül, Çayan Güner, Gülsen Salman, Ali Aracı, Alp Yarbaş, Yalçın Akar, Yılma
Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Perihan Demirkıran, Ferhat Özdemir, Serkan Onur Yılmaz,
Ahmet Yayla, Kudret Sarıgül, Metin Yavuz ve Mehmet Doğan, çıkarıldıkları İstanbul DG
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Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz

eski sahibi ve Yazıişleri
Müdürü Mustafa Benli, Adli Tıp Kurumu’nun “iyileştiği” yönündeki raporu üzerine 18 Şubat günü yeniden

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
davasından yargılanarak 16 yıl hüküm giydiğini, 2002 yılında F Tipi Cezaevlerindeki ölüm oruçlarına

katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
ancak 30 Ocak 2004 tarihinde “iyileştiği” gerekçesi

GEL üyesi oldukları” iddiasıyla 28 Şubat günü gözaltına alınan Mehmet Emin Şen, Ali
ndan tutuklandı.

Emekçi Kadınlar Birliği'nin (EKB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla çıkarmış oldukları özel bülteni 29 Şubat günü Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde dağıtmak

Kılıç, Filiz Akaltun ve Gonca Çoban'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara’da, canlı bomba eylemi gerçekleştireceği iddiasıyla yakalanan bir kişinin ifadesi doğrultusunda DGM’de
ından gözaltına alınan Grup Yorum

üyesi Muarrrem Cengiz ile Ekmek ve Adalet Dergisi sahibi Ercan Gökoğlu, 5 Mart günü tutuklanma istemiyle

nlik Mahkemesi tarafından “MLKP üyesi

9 Mart günü Kartal'daki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Yakacık Şubesi'ne yönelik saldırı
e üye olmak”, İrfan Güneş ile

Halim Taş da “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlarından tutuklandılar. Yine bu soruşturma
'yı öldürdüğü iddia edilen Adem Çetinkaya,

19 Mart günü çıkarıldıkları DGM'ce tutuklandı.

İstanbul İkitelli’de 11 Mart günü yapılan basın açıklaması sırasında gözaltın alınan Devrimci Mücadele Birliği
nlarından Alev Oral ile Ayşe Rojda, 15 Mart

günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldular. Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı.

DEHAP İstanbul İl Gençlik Kolları Üyesi Avni Dal, Filiz Tabu, Musa Altığ, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları üyesi
Özlem Arslan, Işıl Sarıkamış ve Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyesi Mesut Kul 13 Mart günü tutuklandılar.

İstanbul'da 15 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan dört bombalı saldırıyla ilgili olarak da, gözaltına alınan
ikiciaşık, 17 Mart günü “yasadışı örgüte üye olmak” suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi 6

Korsakoff sendromu nedeniyle serbest bırakılan Hasan Gülbahar,

Kartal’da bulunan “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği”ne düzenlenen saldırı
nedeniyle gözaltına alınan; Birol Kayaalp, Halil Ekşi, Enis Özer ve Bektaş Kuku, İstanbul DGM tarafından

itli gazete, dergi ve dernek bürolarına düzenlenen
vukat Behiç Aşçı, Şadi Naci Özpolat, Zeliha Koyupınar, Hasibe Çoban,

Rabia Eylül İşcan, Hıdır Gül, Çayan Güner, Gülsen Salman, Ali Aracı, Alp Yarbaş, Yalçın Akar, Yılmaz Kaya,
Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Perihan Demirkıran, Ferhat Özdemir, Serkan Onur Yılmaz,
Ahmet Yayla, Kudret Sarıgül, Metin Yavuz ve Mehmet Doğan, çıkarıldıkları İstanbul DGM tarafından
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tutuklandı. Tutuklama kararları, “yasadışı örgüt
28 günlük tutukluluktan sonra serbest bırakıldı.

5 Nisan günü, Fatih’te meydana gelen adli bir olayın ardından gözaltına alınan; Hayrettin Coşar, Veysi Oktay ve
İ.K adlı kişiler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

1 Nisan günü birçok kurum ve kuruluşa düzenlenen baskın sonucunda göz altına alınan 22 kişi, 7 Nisan günü
çıkarıldıkları İstanbul DGM tarafından ,“DHKP/C’ye üye oldukları ve örgüt adına eylemlere karıştıkları
iddiasıyla tutuklandılar.

7 Nisan günü, “Türkiye Devrim Partisi’ne (TDP) üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, Adnan Öztel ve
Hakkı Bayatlı, İstanbul DGM tarafından tutuklandı.
8 Nisan günü, DHKP-C’ye yönelik operasyon kapsamında Küçükarmutlu’da gözaltına alı
edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından

15 Nisan günü, “DHKP-C üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan TAYAD yönetim kurulu üyesi Orhan Eski,
çıkarıldığı İstanbul DGM tarafından tutuklandı.

23 Nisan günü, düzenlenen ev baskınlarında, “DHKP
Çimen, İstanbul DGM tarafından tutuklandı

PKK/Kongra-Gel’e yönelik operasyonda 23 Nisan günü gözaltına alınan 5 kişiden, Vec
Koç, “örgüt yöneticisi oldukları” gerekçesi ile 27 Nisan günü t

17 Nisan günü, Beyoğlu’nda bir barda meydana gelen olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim
Biberoğlu adlı kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından

21 Nisan günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü T
baskınlarda, DHKP/C örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 19 Nisan günü gözaltına alınan 3 kişiden 2'si DGM
tarafından serbest bırakılırken, Ali Çimen adlı kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan ve polis tarafından gözaltına alınan TAYAD üy
Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, 17 Mayıs günü sevk edildikleri DGM tarafından, 1 Nisan tarihinde yapılan
operasyonlarda gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler üzerine
anlaşıldığı" iddiasıyla tutuklandılar.

1 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musah İbrahim Adamu, evinde misafir olarak bulunan
Somali uyruklu arkadaşı Martine Tondo’nun (1984) Kasımpaşa’da 29 Mayıs günü polisler tarafından gözaltına
alındığını belirtti.

Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
operasyonlar kapsamında 26 Mayıs günü gözaltına alınan ve El Kaide örgütünün Türkiye yapılanmasında yer
aldıkları iddia edilen Murat Sözkesen ve Mehmet Peçe
dolandırıcılığı suçundan, mahkemece

30 Mayıs günü, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (
McDonald’s şubesine bombalı sal
tarafından tutuklandı. Adı öğrenilemeyen bir kişi de, 29 Mayıs günü tutuklanmıştı. Gözaltına alınan
serbest bırakıldı.

Kongra-Gel'e üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan
üyeliği", Ahmet Kılıç ise "yasadışı örgüte yardım yataklık"tan

Hizbullah örgütüne yönelik 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet
Yaşar, İsmail Şah Balta ve Cebrail
Yedek Hâkimliği'nce, ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek''
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tutuklandı. Tutuklama kararları, “yasadışı örgüt üyeliği” ve “yasadışı örgüte yardım” iddialarıyla verildi. Aşçı,
28 günlük tutukluluktan sonra serbest bırakıldı.

te meydana gelen adli bir olayın ardından gözaltına alınan; Hayrettin Coşar, Veysi Oktay ve
arı mahkemece tutuklandılar.

1 Nisan günü birçok kurum ve kuruluşa düzenlenen baskın sonucunda göz altına alınan 22 kişi, 7 Nisan günü
çıkarıldıkları İstanbul DGM tarafından ,“DHKP/C’ye üye oldukları ve örgüt adına eylemlere karıştıkları

7 Nisan günü, “Türkiye Devrim Partisi’ne (TDP) üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, Adnan Öztel ve
Hakkı Bayatlı, İstanbul DGM tarafından tutuklandı.

C’ye yönelik operasyon kapsamında Küçükarmutlu’da gözaltına alınan 4 kişiden 2’si, sevk
edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından, “yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla tutuklandı.

C üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan TAYAD yönetim kurulu üyesi Orhan Eski,
rafından tutuklandı.

23 Nisan günü, düzenlenen ev baskınlarında, “DHKP-C ile bağlantılı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Ali
Çimen, İstanbul DGM tarafından tutuklandı.

Gel’e yönelik operasyonda 23 Nisan günü gözaltına alınan 5 kişiden, Vec
Koç, “örgüt yöneticisi oldukları” gerekçesi ile 27 Nisan günü tutuklandılar.

17 Nisan günü, Beyoğlu’nda bir barda meydana gelen olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim
Biberoğlu adlı kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından İkitelli ve Bayrampaşa'da yapılan
baskınlarda, DHKP/C örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 19 Nisan günü gözaltına alınan 3 kişiden 2'si DGM

i Çimen adlı kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan ve polis tarafından gözaltına alınan TAYAD üy
Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, 17 Mayıs günü sevk edildikleri DGM tarafından, 1 Nisan tarihinde yapılan
operasyonlarda gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler üzerine, "DHKP/C örgütüyle bağlantıları oldukları

ndılar.

1 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musah İbrahim Adamu, evinde misafir olarak bulunan
Somali uyruklu arkadaşı Martine Tondo’nun (1984) Kasımpaşa’da 29 Mayıs günü polisler tarafından gözaltına

ayında İstanbul'da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
operasyonlar kapsamında 26 Mayıs günü gözaltına alınan ve El Kaide örgütünün Türkiye yapılanmasında yer
aldıkları iddia edilen Murat Sözkesen ve Mehmet Peçen "Yasadışı örgüt üyeliğinden", Kartal Özoğlu ise banka

ce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) üyesi olduğu ve İstanbul Kadıköy’deki
McDonald’s şubesine bombalı saldırı düzenlediği” iddia edilen Hayyam Çoban adlı kişi, İstanbul D
tarafından tutuklandı. Adı öğrenilemeyen bir kişi de, 29 Mayıs günü tutuklanmıştı. Gözaltına alınan

'e üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Yaşar ve Erdal Özdoğan
üyeliği", Ahmet Kılıç ise "yasadışı örgüte yardım yataklık"tan, 1 Haziran günü tutuklandılar.

aziran günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet
ve Cebrail Tanrıkulu, tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi 1

''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklandı.
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üyeliği” ve “yasadışı örgüte yardım” iddialarıyla verildi. Aşçı,

te meydana gelen adli bir olayın ardından gözaltına alınan; Hayrettin Coşar, Veysi Oktay ve

1 Nisan günü birçok kurum ve kuruluşa düzenlenen baskın sonucunda göz altına alınan 22 kişi, 7 Nisan günü
çıkarıldıkları İstanbul DGM tarafından ,“DHKP/C’ye üye oldukları ve örgüt adına eylemlere karıştıkları”

7 Nisan günü, “Türkiye Devrim Partisi’ne (TDP) üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, Adnan Öztel ve

nan 4 kişiden 2’si, sevk
“yasadışı örgüte üye oldukları” iddiasıyla tutuklandı.

C üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan TAYAD yönetim kurulu üyesi Orhan Eski,

C ile bağlantılı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Ali

Gel’e yönelik operasyonda 23 Nisan günü gözaltına alınan 5 kişiden, Vechettin Tok ve İzzettin

17 Nisan günü, Beyoğlu’nda bir barda meydana gelen olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim

Şubesi tarafından İkitelli ve Bayrampaşa'da yapılan
baskınlarda, DHKP/C örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 19 Nisan günü gözaltına alınan 3 kişiden 2'si DGM

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan ve polis tarafından gözaltına alınan TAYAD üyesi Feridun
Osmanoğlu ile Sezai Demirtaş, 17 Mayıs günü sevk edildikleri DGM tarafından, 1 Nisan tarihinde yapılan

"DHKP/C örgütüyle bağlantıları oldukları

1 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musah İbrahim Adamu, evinde misafir olarak bulunan
Somali uyruklu arkadaşı Martine Tondo’nun (1984) Kasımpaşa’da 29 Mayıs günü polisler tarafından gözaltına

ayında İstanbul'da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
operasyonlar kapsamında 26 Mayıs günü gözaltına alınan ve El Kaide örgütünün Türkiye yapılanmasında yer

n "Yasadışı örgüt üyeliğinden", Kartal Özoğlu ise banka

üyesi olduğu ve İstanbul Kadıköy’deki
dırı düzenlediği” iddia edilen Hayyam Çoban adlı kişi, İstanbul DGM

tarafından tutuklandı. Adı öğrenilemeyen bir kişi de, 29 Mayıs günü tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişi ise

Hüseyin Yaşar ve Erdal Özdoğan, "Yasadışı örgüt
1 Haziran günü tutuklandılar.

aziran günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Kaya, Mustafa
tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi 1 No'lu DGM

suçundan tutuklandı.
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İstanbul’da, “dini motifli” örgütlere yönelik d
Haziran günü sevk edildiği DGM tarafından tutuklandı.

8 Haziran günü DIHA merkez bürosu ve
Kurulu Başkanı Uğur Balık ve Özgür Halk
istemiyle sevk edildikleri 2 No'lu Nöbetçi mahkeme tarafından TCK'nın 168/2 maddesi gereğince
üyeliği"nden tutuklandı.

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü
gözaltına alınan Sedat Şen, “Ensar-
yataklık ettiği” gerekçesiyle 18 Haziran günü tutuklandı.

NATO Zirvesi kapsamında yapılan operasyonlard
No'lu DGM tarafından, “DHKP/C örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında 24 Haziran günü sivil polislerce gözaltına alınan DEHAP İsta
Örgütü Gençlik Kolları üyesi Latife Baran, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle sevk edildiği
mahkeme tarafından tutuklandı.

PKK/Kongra-Gel adına eylem yapma hazırlığında olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan
Haziran günü sevk edildiği DGM tarafından tutuklandı.

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına müdahalede gözaltına alınan Nayım Karayel, Heybet Aydın ve Yavuz Aydoğdu, sevk e
13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “KONGRA
tutuklandılar. (08.07.2004-DİHA) (İHD İstanbul)

Eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993 yılında öldürülmesi olayına karışmak suçundan aranan,
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçtiği gerekçesşyle 9 Temmuz günü İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda gözaltına alınan Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer, 11 temmuz günü tutuklandı.
(Cumhuriyet-10.07.2004) (Zaman-12.07.2004)

Kadıköy Meydanı'nda 11 Temmuz günü “Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" uygulamalarına son verilmesi ve
askerler tarafından sürdürülen operasyonların durdurulması için” bildiri dağıtırken gözaltına alınan Mehmet
Şakir Uygar ve Eyüp Benek, 14 Temmuz günü sevk ed
“KONGRA-GEL'e üye oldukları” iddiasıyla tutuklandılar. (15.07.2004

“KONGRA-GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla Bağcılar Meydanı'nda 14 Temmuz günü
gözaltına alınan 4 kişi'den Memet Ali Doğar ve Hanifi Can, 18 Temmuz günü çıkarıldıkları Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından tutuklandı. (18.07.2004

Terörle mücadele şubesinden 9 Ağustos günü yapılan açıklamada, Pülümür karayolunda Tunceli Valisi Ali Cafer
Akyüz’ün konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu
kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. (Evrensel
10.08.04)

“Kongra-Gel üyesi olduğu” iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan Mahsume Şedal, 1 Eylül günü çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı. (İHD İstanbul)

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezine 15 Eylül günü düzenlenen baskında gözaltına alınan Barış Güllü,
18 Eylül günü “yasadışı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. (İHD İstanbul)

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kamil Aşkın, 25 Eylül
günü tutuklandı. (İHD İstanbul)

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltın alınan Sezai Karakuş ve ona yardım ettiği ileri
sürülen Eyüp Hezen (17), 2 Ekim günü tutuklandı.
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“dini motifli” örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına Cem Aksu, 10
Haziran günü sevk edildiği DGM tarafından tutuklandı.

ürosu ve Özgür Halk bürosuna yapılan baskında gözaltına alınan DİHA Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Balık ve Özgür Halk dergisi yazıişleri müdürü Barış Güllü, 12 Haziran günü tutuklama
istemiyle sevk edildikleri 2 No'lu Nöbetçi mahkeme tarafından TCK'nın 168/2 maddesi gereğince

M ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kartal, Pendik ve Kadıköy'de yaptığı operasyonda
-El İslam örgütüne üye olduğu”, Mithat Şen ise, “yasadışı örgüte yardım ve

yataklık ettiği” gerekçesiyle 18 Haziran günü tutuklandı.

NATO Zirvesi kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Canan Özel, 21 Haziran günü çıkartıldığı 5
No'lu DGM tarafından, “DHKP/C örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında 24 Haziran günü sivil polislerce gözaltına alınan DEHAP İsta
yesi Latife Baran, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle sevk edildiği

Gel adına eylem yapma hazırlığında olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan
Haziran günü sevk edildiği DGM tarafından tutuklandı.

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına müdahalede gözaltına alınan Nayım Karayel, Heybet Aydın ve Yavuz Aydoğdu, sevk e
13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “KONGRA-GEL üyesi olmak” ve “Patlayıcı madde atmak” iddiasıyla

DİHA) (İHD İstanbul)

Eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993 yılında öldürülmesi olayına karışmak suçundan aranan,
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçtiği gerekçesşyle 9 Temmuz günü İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda gözaltına alınan Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer, 11 temmuz günü tutuklandı.

12.07.2004)

köy Meydanı'nda 11 Temmuz günü “Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" uygulamalarına son verilmesi ve
askerler tarafından sürdürülen operasyonların durdurulması için” bildiri dağıtırken gözaltına alınan Mehmet
Şakir Uygar ve Eyüp Benek, 14 Temmuz günü sevk edildikleri 6 No'lu Nöbetçi Mahkeme tarafından

GEL'e üye oldukları” iddiasıyla tutuklandılar. (15.07.2004-DİHA) (İHD İstanbul)

GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla Bağcılar Meydanı'nda 14 Temmuz günü
4 kişi'den Memet Ali Doğar ve Hanifi Can, 18 Temmuz günü çıkarıldıkları Ağır Ceza

Mahkemesi tarafından tutuklandı. (18.07.2004-DİHA)

Terörle mücadele şubesinden 9 Ağustos günü yapılan açıklamada, Pülümür karayolunda Tunceli Valisi Ali Cafer
konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu

kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. (Evrensel

asıyla İstanbul’da gözaltına alınan Mahsume Şedal, 1 Eylül günü çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı. (İHD İstanbul)

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezine 15 Eylül günü düzenlenen baskında gözaltına alınan Barış Güllü,
örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. (İHD İstanbul)

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kamil Aşkın, 25 Eylül

9 Ağustos günü İstanbul Sultanahmet meydanındaki Holiday Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltın alınan Sezai Karakuş ve ona yardım ettiği ileri
sürülen Eyüp Hezen (17), 2 Ekim günü tutuklandı. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak-03.10.04)
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üzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına Cem Aksu, 10

yapılan baskında gözaltına alınan DİHA Yönetim
müdürü Barış Güllü, 12 Haziran günü tutuklama

istemiyle sevk edildikleri 2 No'lu Nöbetçi mahkeme tarafından TCK'nın 168/2 maddesi gereğince, "Örgüt

, Pendik ve Kadıköy'de yaptığı operasyonda
“yasadışı örgüte yardım ve

a gözaltına alınan Canan Özel, 21 Haziran günü çıkartıldığı 5

DEHAP Ümraniye İlçe binası çıkışında 24 Haziran günü sivil polislerce gözaltına alınan DEHAP İstanbul İl
yesi Latife Baran, hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle sevk edildiği

Gel adına eylem yapma hazırlığında olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Perk, 26

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına müdahalede gözaltına alınan Nayım Karayel, Heybet Aydın ve Yavuz Aydoğdu, sevk edildikleri

GEL üyesi olmak” ve “Patlayıcı madde atmak” iddiasıyla

Eski DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın 1993 yılında öldürülmesi olayına karışmak suçundan aranan, Batman
ve çevresinde çok sayıda öldürme olayında da adı geçtiği gerekçesşyle 9 Temmuz günü İstanbul Atatürk
Havalimanı'nda gözaltına alınan Hizbullah örgütü üyesi Mehmet Ali Geçer, 11 temmuz günü tutuklandı.

köy Meydanı'nda 11 Temmuz günü “Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit" uygulamalarına son verilmesi ve
askerler tarafından sürdürülen operasyonların durdurulması için” bildiri dağıtırken gözaltına alınan Mehmet

ildikleri 6 No'lu Nöbetçi Mahkeme tarafından
DİHA) (İHD İstanbul)

GEL'e üye oldukları ve patlayıcı madde attıkları” iddiasıyla Bağcılar Meydanı'nda 14 Temmuz günü
4 kişi'den Memet Ali Doğar ve Hanifi Can, 18 Temmuz günü çıkarıldıkları Ağır Ceza

Terörle mücadele şubesinden 9 Ağustos günü yapılan açıklamada, Pülümür karayolunda Tunceli Valisi Ali Cafer
konvoyuna ateş açılması sonucu 2 erin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi ile bu

kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. (Evrensel-10.08.04)Cumhuriyet-

asıyla İstanbul’da gözaltına alınan Mahsume Şedal, 1 Eylül günü çıkarıldığı

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezine 15 Eylül günü düzenlenen baskında gözaltına alınan Barış Güllü,

İşadamı Jak Kamhi’ye düzenlenen suikast girişimine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kamil Aşkın, 25 Eylül

Sun oteli ve Laleli Ordu caddesindeki Pars oteline
yerleştirilen bombalamalarla ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltın alınan Sezai Karakuş ve ona yardım ettiği ileri
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Almanya’nın Türkiye’ye iade ettiği “İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği” örgütünün lideri Metin Kaplan, 13
Ekim günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. (İHD İstanbul)

16 Ekim günü “DHKP-C üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan Nac
Berat E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD İstanbul) (Milliyet

İltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edilen ve Atatürk Havalimanı’nda polis
tarafından gözaltına alınarak TMŞ’ne götürülen Hüseyin Albayrak (1977), çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı. (İHD İstanbul)

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
polis müdahale gözaltına alınan 2 kişi “g
10.11.2004)

4 Aralık günü gözaltına alınan Zemirhan Alayumad, İhsan Kalkan ve Mehmet Hanifi Öncel, çıkarıldıkları
mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım” iddiasıyla tutuklandı. (İHD İsta

8 Aralık günü gözaltına alınan Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHD İstanbul)

10 Aralık günü TMŞ ekipleri tarafından gözaltına alınan Hikmetullah Gezici, Şahabettin Başaran ve
Altın, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçundan
tutuklandılar. (İHD İstanbul)

14 Aralık günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki çatışma sonras
polis tarafından gözaltına alınan 55 öğrenciden 7’si çıkarıldıkları İstanbul Adliyesi nöbetçi mahkemesi’nce
tutuklandı. Tutuklananların isimleri şunlar; Alişan Delek, Eren Sarıtaş, Ercan Karakaya, Nazım Soylu, İsmail
Karatepe, Kemal Okur ve Zafer Kura

Alınterimiz gazetesi eski Yazıişleri Müdürü Yaşar Çamyar, 17 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avukat Ferhan Yıldız, Yaşar Çamyar’ın Şişli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen para cezalarının
ödenmemesi nedeniyle tutuklandığını belirtti. (İHD İstanbul)

İzmir
13 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinden gözaltına alınan DEHAP Gençlik
Komisyonu üyesi oğlu Abdulhalim Güneş (1983), 15 Ocak günü sevk edildiği DGM tarafından “KADEK
örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezae

14 Şubat günü Onur Mahallesi’nde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987) belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk
edildi. İfadesi alınan Yunus Yıldırak tutuklanarak Buca Cezaevi’ne konuldu.

11 Mayıs günü, TEM Şubesi polislerince
Kaya ile Orahan Aras, TMYK’nun
yapmak" suçundan tutuklandılar.

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla 7 Eylül
günü gözaltına alınan tekstil işçisi Murat Nifak (23), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Çağdaş
Yazıcı (23) ve pazarlamacı Metin Öner (26), 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandılar.
(10.09.2004-DIHA) (İHD İzmir) (10.09.2004

1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı Ünsal Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla
7 Eylül günü gözaltına alınan Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından
tutuklandı. (İHD İzmir) (10.09.2004

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen mitingde “polise mukavemet ettiği ve yas
olduğu” iddiasıyla 4 Ekim günü çalıştığı Konak Devlet Hastanesi girişinde gözaltına alınan SES işyeri temsilcisi
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anya’nın Türkiye’ye iade ettiği “İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği” örgütünün lideri Metin Kaplan, 13
Ekim günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. (İHD İstanbul)

C üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan Naciye Barbaros, Zeynel Abidin Şimşek ve
Berat E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD İstanbul) (Milliyet-17.10.04)

İltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edilen ve Atatürk Havalimanı’nda polis
rak TMŞ’ne götürülen Hüseyin Albayrak (1977), çıkarıldığı mahkeme tarafından

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
polis müdahale gözaltına alınan 2 kişi “görevli memuru darp ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı. (Hürriyet

4 Aralık günü gözaltına alınan Zemirhan Alayumad, İhsan Kalkan ve Mehmet Hanifi Öncel, çıkarıldıkları
mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım” iddiasıyla tutuklandı. (İHD İstanbul)

8 Aralık günü gözaltına alınan Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHD İstanbul)

10 Aralık günü TMŞ ekipleri tarafından gözaltına alınan Hikmetullah Gezici, Şahabettin Başaran ve
Altın, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçundan

14 Aralık günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki çatışma sonras
polis tarafından gözaltına alınan 55 öğrenciden 7’si çıkarıldıkları İstanbul Adliyesi nöbetçi mahkemesi’nce
tutuklandı. Tutuklananların isimleri şunlar; Alişan Delek, Eren Sarıtaş, Ercan Karakaya, Nazım Soylu, İsmail
Karatepe, Kemal Okur ve Zafer Kuran olduğu açıklandı. (İHD İstanbul)

Alınterimiz gazetesi eski Yazıişleri Müdürü Yaşar Çamyar, 17 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avukat Ferhan Yıldız, Yaşar Çamyar’ın Şişli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen para cezalarının

nedeniyle tutuklandığını belirtti. (İHD İstanbul)

13 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinden gözaltına alınan DEHAP Gençlik
Komisyonu üyesi oğlu Abdulhalim Güneş (1983), 15 Ocak günü sevk edildiği DGM tarafından “KADEK
örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

14 Şubat günü Onur Mahallesi’nde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987) belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk

ldırak tutuklanarak Buca Cezaevi’ne konuldu.

lislerince yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Naci Avcı, Azat
K’nun 7. maddesine göre, "Devlet memuruna mukavemet ve örgüt propagandası

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla 7 Eylül
günü gözaltına alınan tekstil işçisi Murat Nifak (23), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Çağdaş

3) ve pazarlamacı Metin Öner (26), 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandılar.
DIHA) (İHD İzmir) (10.09.2004-DIHA)

1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı Ünsal Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla
ylül günü gözaltına alınan Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından

tutuklandı. (İHD İzmir) (10.09.2004-DIHA) (10.09.2004-DIHA)

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen mitingde “polise mukavemet ettiği ve yas
olduğu” iddiasıyla 4 Ekim günü çalıştığı Konak Devlet Hastanesi girişinde gözaltına alınan SES işyeri temsilcisi
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anya’nın Türkiye’ye iade ettiği “İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği” örgütünün lideri Metin Kaplan, 13

iye Barbaros, Zeynel Abidin Şimşek ve

İltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edilen ve Atatürk Havalimanı’nda polis
rak TMŞ’ne götürülen Hüseyin Albayrak (1977), çıkarıldığı mahkeme tarafından

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
örevli memuru darp ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı. (Hürriyet-

4 Aralık günü gözaltına alınan Zemirhan Alayumad, İhsan Kalkan ve Mehmet Hanifi Öncel, çıkarıldıkları

8 Aralık günü gözaltına alınan Demokratik Halk Partisi yöneticisi Yüksel İğdeli, çıkarıldığı mahkemece

10 Aralık günü TMŞ ekipleri tarafından gözaltına alınan Hikmetullah Gezici, Şahabettin Başaran ve Takyeddin
Altın, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçundan

14 Aralık günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasındaki çatışma sonrasında
polis tarafından gözaltına alınan 55 öğrenciden 7’si çıkarıldıkları İstanbul Adliyesi nöbetçi mahkemesi’nce
tutuklandı. Tutuklananların isimleri şunlar; Alişan Delek, Eren Sarıtaş, Ercan Karakaya, Nazım Soylu, İsmail

Alınterimiz gazetesi eski Yazıişleri Müdürü Yaşar Çamyar, 17 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avukat Ferhan Yıldız, Yaşar Çamyar’ın Şişli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen para cezalarının

13 Ocak günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinden gözaltına alınan DEHAP Gençlik
Komisyonu üyesi oğlu Abdulhalim Güneş (1983), 15 Ocak günü sevk edildiği DGM tarafından “KADEK

14 Şubat günü Onur Mahallesi’nde kimlik kontrolü esnasında kimliği olmadığı için gözaltına alınan Yunus
Yıldırak (1987) belediye otobüsüne “molotof kokteyli attığı” iddiasıyla 15 Şubat günü İzmir DGM’ye sevk

ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Naci Avcı, Azat
"Devlet memuruna mukavemet ve örgüt propagandası

İzmir'de Konak'ta yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yasadışı slogan attıkları iddiasıyla 7 Eylül
günü gözaltına alınan tekstil işçisi Murat Nifak (23), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Çağdaş

3) ve pazarlamacı Metin Öner (26), 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandılar.

1 Eylül Dünyü Barış Günü'nde çıkan arbede de “Emniyet Müdür Yardımcısı Ünsal Kaya'yı yaraladığı” iddiasıyla
ylül günü gözaltına alınan Üniversite öğrencisi Hasan İlingi, 9 Eylül günü sevk edildiği mahkeme tarafından

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlenen mitingde “polise mukavemet ettiği ve yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla 4 Ekim günü çalıştığı Konak Devlet Hastanesi girişinde gözaltına alınan SES işyeri temsilcisi
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ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 5 Ekim günü sevk edildiği 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.
(İHD İzmir)

23 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
semtinde TMŞ ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Mustafa Tunçyüzlü’nün tutuklandığını
belirtti. (İHD İzmir)

27 Aralık günü İzmir’de bir eve TMŞ ekipleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak
Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne kondu. (İHD İzmir)

Kahramanmaraş
Özgür Parti Nurhak İlçe Başkanı Kemal Doğan, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla 3 Mayıs günü tutuklandı.

Kayseri
Pınarbaşı ilçesi Çukuryurt köyü Yozpınar y
vermeyen jandarmalar arasında çıkan arbede sonrası jandarmalara taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla
gözaltına alınan Ömer Uğurlu, Karabey Özer,
Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir Demirtaş ve Metin Çetinkaya, 20
Haziran günü tutuklandı.

Kocaeli
9 Nisan günü, Kocaelinde DHKP-
Derneği Başkanı Yılmaz Şen; Aydın Yavuz, Arif Bektaş ve Mesut Koşar, çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.

TEM Şubesi ekiplerince 22 Haziran günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Kocaeli Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği üyelerinden Ahmet Bozat ve Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka, 25 Haziran
günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya
“İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları ile HSBC Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere
Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik
saldırılarla” ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan
tarafından tutuklandılar. Tutuklanan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin
B, Salih Ç, Zübeyir Y, Selman D. ve Muzaffer O.

26 Haziran günü El-Kaide ile ilişkili
gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman Kuzucu
mahkeme tarafından tutuklandı.

Malatya
İnönü Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, “K
gerekçesiyle 12 Mayıs günü tutuklandılar.

Mardin
“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla Mardin Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri
tarafından gözaltına alınan Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni
Rıdvan Saday, 9 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Kızıltepe ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat timlerinin, 18 Şubat günü, 12 eve düzenledikleri
baskınlarda gözaltına alınan, Abdulkadir Eren(62), Abdurrahman Eren(28), Hasan Eren(41) ile Yusuf Erol(40),
adlı kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Yerel Seçimlerde SHP’den Dargeçit Belediye Başkanlığını kazanan ve 30 Mart günü İlçe Jandarma
Komutanlığınca gözaltına alınan Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 5 Ekim günü sevk edildiği 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

sım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
semtinde TMŞ ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Mustafa Tunçyüzlü’nün tutuklandığını

TMŞ ekipleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak
Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne kondu. (İHD İzmir)

Özgür Parti Nurhak İlçe Başkanı Kemal Doğan, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla 3 Mayıs günü tutuklandı.

köyü Yozpınar yaylasına izin almadan çıkan köylüler ile konaklamalarına izin
vermeyen jandarmalar arasında çıkan arbede sonrası jandarmalara taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla
gözaltına alınan Ömer Uğurlu, Karabey Özer, Bayram Koca, Musa Göktaş, Ramazan Göktaş, Hüseyin
Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir Demirtaş ve Metin Çetinkaya, 20

-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği Başkanı Yılmaz Şen; Aydın Yavuz, Arif Bektaş ve Mesut Koşar, çıkarıldıkları mahkemece

TEM Şubesi ekiplerince 22 Haziran günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Kocaeli Temel Haklar ve
lükler Derneği üyelerinden Ahmet Bozat ve Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka, 25 Haziran

günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları ile HSBC Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere
Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik
saldırılarla” ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, 20 Mart günü sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme
tarafından tutuklandılar. Tutuklanan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin
B, Salih Ç, Zübeyir Y, Selman D. ve Muzaffer O.

Kaide ile ilişkili olduğu öne sürülen bir kişinin liderliğindeki 'Selefi' grubuna üye olduğu
Süleyman Kuzucu ve Nur Onur, 28 Haziran günü sevk edildi

İnönü Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, “Kongra-Gel üyesi oldukları” ve “seçimlerde mükerrer oy kullandıkları”
gerekçesiyle 12 Mayıs günü tutuklandılar.

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla Mardin Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri
in ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni

Rıdvan Saday, 9 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Kızıltepe ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat timlerinin, 18 Şubat günü, 12 eve düzenledikleri
rda gözaltına alınan, Abdulkadir Eren(62), Abdurrahman Eren(28), Hasan Eren(41) ile Yusuf Erol(40),

adlı kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Yerel Seçimlerde SHP’den Dargeçit Belediye Başkanlığını kazanan ve 30 Mart günü İlçe Jandarma
anlığınca gözaltına alınan Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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ve İHD İzmir Şubesi delegesi Barış Bulut, 5 Ekim günü sevk edildiği 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

sım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Tünçyüzlü, 22 Kasım günü Ballıkuyu
semtinde TMŞ ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Mustafa Tunçyüzlü’nün tutuklandığını

TMŞ ekipleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak

Özgür Parti Nurhak İlçe Başkanı Kemal Doğan, “polise mukavemet ettiği” iddiasıyla 3 Mayıs günü tutuklandı.

aylasına izin almadan çıkan köylüler ile konaklamalarına izin
vermeyen jandarmalar arasında çıkan arbede sonrası jandarmalara taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla

Bayram Koca, Musa Göktaş, Ramazan Göktaş, Hüseyin
Korkusuz, Emir Koçer, Hanefi Muslu, Kasım Türkay, Sedat Eraslan, Şeyhemir Demirtaş ve Metin Çetinkaya, 20

alınan Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği Başkanı Yılmaz Şen; Aydın Yavuz, Arif Bektaş ve Mesut Koşar, çıkarıldıkları mahkemece

TEM Şubesi ekiplerince 22 Haziran günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Kocaeli Temel Haklar ve
lükler Derneği üyelerinden Ahmet Bozat ve Kocaeli Gençlik Derneği üyesi Gökhan Zeka, 25 Haziran

“İstanbul'daki Beth İsrael ve Neve Şalom sinagogları ile HSBC Bankası Genel Müdürlük binası, İngiltere
Başkonsolosluğu ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik

9 kişi, 20 Mart günü sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme
tarafından tutuklandılar. Tutuklanan kişilerin isimleri şunlar: Hasan S, Mustafa D, Hüsamettin G, Ali B, Hüseyin

olduğu öne sürülen bir kişinin liderliğindeki 'Selefi' grubuna üye olduğu
sevk edildikleri nöbetçi

üyesi oldukları” ve “seçimlerde mükerrer oy kullandıkları”

“Yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla Mardin Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri
in ilçesine bağlı Girmeli DEHAP Belde yöneticisi Mikail Saday ve yeğeni

Kızıltepe ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat timlerinin, 18 Şubat günü, 12 eve düzenledikleri
rda gözaltına alınan, Abdulkadir Eren(62), Abdurrahman Eren(28), Hasan Eren(41) ile Yusuf Erol(40),

Yerel Seçimlerde SHP’den Dargeçit Belediye Başkanlığını kazanan ve 30 Mart günü İlçe Jandarma
anlığınca gözaltına alınan Süleyman Anık ve eşi Sultan Anık tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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30 Mart günü evine yapılan baskın sonucu eşi Sultan Anık'la beraber gözaltına alınan SHP Dargeçit Belediye
Başkanı Süleyman Anık, sevk edildiği Dargeçit Sul
tutuklanarak, Midyat Cezaevi'ne gönderildi.

Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden ve üzerinde Özgür
Halk dergisinin fotokopisi çıkması
Ceza Mahkemesi tarafından, “Yasadışı örgüte yardım ve yataklık” suçundan tutuklandı.

16 Haziran günü Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan Orhan Karaca, Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M.
Cemil Karahan, 21 Haziran günü sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Yasadışı örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

23 Temmuz günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren HPG’
cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan DEHAP üyesi Naci Çultu, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. (24 Temmuz 2004/ Evrensel)

29 Temmuz günü Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliği’ne
dilekçeler gerekçe gösterilerek, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mardin DEHAP İl Başkanı
Rıdvan Olcasöz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (30
Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

12 Ağustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
PKK/KONGRA-GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilerek gözaltına
alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHD Mardin

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda,
KADEK/KONGRA-GEL militanı oldukları iddia edilerek gözaltına alınan Erol Doğan (23), Hüseyin Seyhan
(24), Ali Akyüz (26) ve Şükrü Dilek (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (23 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

23 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi
Dilekçi(24), M. Sıdık Abiş(39) ve Özgür Gündem
mahkemece tutuklandılar. (İHD Mardin)

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri tarafından yapılan
operasyonlarda KADEK/KONGRA
mahkemece tutuklandı. (27 Ağustos 2004/Diyarbakır Ekspres)

Ağustos ayı içerisinde örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesi
DEHAP Kadın Kolları üyesi Mukadd
mahkemece tutuklandılar. (İHD Mardin)

Mersin
Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında “yasadışı örgüte
yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Süle, Ömer Gelici, Bahattin Altuntaş, Latife
Baran ve Kazım Kaya, haklarında gıyabi tutuklanma bulunduğu gerekçesiyle tutuklandılar.

28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için skeç su
müdahalesi sonucu "İzinsiz tiyatro gösterimi yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan ESP
Mustafa Yalçın, 26 Mayıs günü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 29 Temmuz günü Kuvvayi Milliye Cadd
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. (30.07.2004
DİHA)

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak is
eden polis tarafından gözaltına alınan 9 kişi, 27 Eylül günü çıkarıldıkları Mahkemece tutuklandılar.
Tutuklananların isimleri şunlar: Zümeyra Oğuz, Mevlüt Uçar, Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak,
Yunus Aşan, Ali Aktaş, Şükrü Sung
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30 Mart günü evine yapılan baskın sonucu eşi Sultan Anık'la beraber gözaltına alınan SHP Dargeçit Belediye
Başkanı Süleyman Anık, sevk edildiği Dargeçit Sulh Ceza Mahkemesi'nce “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla
tutuklanarak, Midyat Cezaevi'ne gönderildi.

Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden ve üzerinde Özgür
nedeniyle gözaltına alınan Sultani Arslan (57) sevk edildiği Mardin Sulh

adışı örgüte yardım ve yataklık” suçundan tutuklandı.

16 Haziran günü Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan Orhan Karaca, Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M.
il Karahan, 21 Haziran günü sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Yasadışı örgüt üyeliği”

suçlamasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

23 Temmuz günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren HPG’
cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan DEHAP üyesi Naci Çultu, çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. (24 Temmuz 2004/ Evrensel)

29 Temmuz günü Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliği’ne
dilekçeler gerekçe gösterilerek, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mardin DEHAP İl Başkanı
Rıdvan Olcasöz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (30
Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

ğustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilerek gözaltına

alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHD Mardin - 13 Ağustos 2004/ Diyarbakır ekspres)

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda,
GEL militanı oldukları iddia edilerek gözaltına alınan Erol Doğan (23), Hüseyin Seyhan

z (26) ve Şükrü Dilek (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (23 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

23 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi
Dilekçi(24), M. Sıdık Abiş(39) ve Özgür Gündem gazetesi çalışanı İbrahim Öztürk(27), çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar. (İHD Mardin)

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri tarafından yapılan
operasyonlarda KADEK/KONGRA-GEL militanı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. (27 Ağustos 2004/Diyarbakır Ekspres)

Ağustos ayı içerisinde örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesi
DEHAP Kadın Kolları üyesi Mukaddes Çağlar(23), A.Hamit Özbahçeçi(22) ve Derviş Emol(24), çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandılar. (İHD Mardin)

Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında “yasadışı örgüte
” iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Süle, Ömer Gelici, Bahattin Altuntaş, Latife

Baran ve Kazım Kaya, haklarında gıyabi tutuklanma bulunduğu gerekçesiyle tutuklandılar.

29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için skeç sunmak isteyen ancak polisin
müdahalesi sonucu "İzinsiz tiyatro gösterimi yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan ESP
Mustafa Yalçın, 26 Mayıs günü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 29 Temmuz günü Kuvvayi Milliye Caddesi Metropol İş Merkezi girişinde bulunan Pamukbank'a ait
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. (30.07.2004

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak is
eden polis tarafından gözaltına alınan 9 kişi, 27 Eylül günü çıkarıldıkları Mahkemece tutuklandılar.
Tutuklananların isimleri şunlar: Zümeyra Oğuz, Mevlüt Uçar, Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak,
Yunus Aşan, Ali Aktaş, Şükrü Sungur ve M. Eren Teke. (İHD Mersin)
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30 Mart günü evine yapılan baskın sonucu eşi Sultan Anık'la beraber gözaltına alınan SHP Dargeçit Belediye
h Ceza Mahkemesi'nce “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla

Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 19 Mayıs günü görüşe giden ve üzerinde Özgür
sevk edildiği Mardin Sulh

16 Haziran günü Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan Orhan Karaca, Süleyman Uçar, Mustafa Kaçan ve M.
il Karahan, 21 Haziran günü sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Yasadışı örgüt üyeliği”

23 Temmuz günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren HPG’li Ali Akman’ın
cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan DEHAP üyesi Naci Çultu, çıkarıldığı mahkemece

29 Temmuz günü Özgür Yurttaş Hareketi tarafından ‘Öclana’a Özgürlük’ istemiyle Mardin Valiliği’ne verilen
dilekçeler gerekçe gösterilerek, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mardin DEHAP İl Başkanı
Rıdvan Olcasöz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Veysi Abiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (30

ğustos günü Mardin merkezde bulunan Yenişehir Polis Merkez Amirliği’ne bağlı ekipler ile
GEL militanları arasında çıkan çatışmadan sonra, militan oldukları iddia edilerek gözaltına

13 Ağustos 2004/ Diyarbakır ekspres)

22 Ağustos günü Mardin ili Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda,
GEL militanı oldukları iddia edilerek gözaltına alınan Erol Doğan (23), Hüseyin Seyhan

z (26) ve Şükrü Dilek (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (23 Ağustos 2004/ Diyarbakır Söz)

23 Ağustos günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesinde ikamet eden M. Veysi
gazetesi çalışanı İbrahim Öztürk(27), çıkarıldıkları

26 Ağustos günü Mardin ili Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki kırsalda, güvenlik güçleri tarafından yapılan
iddia edilerek gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı

Ağustos ayı içerisinde örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Mardin ili Mazıdağı ilçesi
es Çağlar(23), A.Hamit Özbahçeçi(22) ve Derviş Emol(24), çıkarıldıkları

Terörle Mücadele Şubesi polislerince 20 Mart günü Newroz öncesi evlere düzenlenen baskında “yasadışı örgüte
” iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Süle, Ömer Gelici, Bahattin Altuntaş, Latife

Baran ve Kazım Kaya, haklarında gıyabi tutuklanma bulunduğu gerekçesiyle tutuklandılar.

nmak isteyen ancak polisin
müdahalesi sonucu "İzinsiz tiyatro gösterimi yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan ESP üyesi 8 kişiden

esi Metropol İş Merkezi girişinde bulunan Pamukbank'a ait
ATM şubesi yanında meydana gelen patlama sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. (30.07.2004-

24 Eylül günü Mersin Valiliği’ne dilekçe verme işlemi öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale
eden polis tarafından gözaltına alınan 9 kişi, 27 Eylül günü çıkarıldıkları Mahkemece tutuklandılar.
Tutuklananların isimleri şunlar: Zümeyra Oğuz, Mevlüt Uçar, Kazım Avcı, Ozan Bekçi, Süleyman Çakmak,
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Muğla
20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Engin Tosun (1986), 21 Eylül
günü tutuklandı. (İHD İzmir)

20 Kasım günü “PKK/KADEK’e yardım ettiği” iddiasıyla Milas ilçesinde jandarma
Engin Tosun, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Muş
Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyüne güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan Selahattin
Kurt ve Ferit Akcan, 27 Ocak günü çıka

5 Haziran günü Sazlıca köyünde Varto İlçe Jandarma
alınan Mücahit Sever, 6 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece

6 Haziran günü, HPG saflarından kaçarak Varto'da askeri birliklere teslim olan ve Mardin Savur nüfusuna kayıtlı
olduğu öğrenilen bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Mücahit Sever ile Leylek köyü
çobanlık yapan Barış Özgül ve Celal Oral
Oral serbest bırakılırken, Mücahit Sever ile itirafçı ise
gönderildi.

10 Ağustos günü Muş ili Varto ilçesinde, yasadışı örgüt üyesi
yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (11 Ağustos 2004/ Yeni
Şafak)

Ordu
7 Nisan günü, yurtiçi ve yurtdışında eşzamanlı başlatılan DHKP
İstanbul ve Ordu’nun Ünye ilçesinde gözaltına alınan 9 kişiden 7’si
Tutuklananların isimleri şöyle: Adnan Öztel, Hakkı Bayatlı, Bülent Yazıcı
(31), Ceyhan Çavuşoğlu (36), Nihat Sönmez

Siirt
14 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına Abdullah Aşkara (1965), Musa Aşkara (1988), Hakim Güneş
(17), Seyfettin Oğuz (19), Resul Timurlenk ve Selahattin Ceyhan (18), “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri” yasasına muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Siirt E Tipi kapalı Cezaevine konuldular.

11 Şubat günü gözaltına alınan Ahmet Yılmaz (1981), aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

15 Şubat günü gözaltına alınan Abdurrahman Kaçar (1969), F.K. (1988), A.K.( 1987) ve Hanım Adıgüzel, 16
Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt F Tipi Kapalı cezaevine konuldular.

20 Şubat günü gözaltına alınan Çetin Akın (1981), çı
Kapalı cezaevine konuldu.

4 Mart günü gözaltına alınan Yusuf Akın tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevine konuldu.

29 Mart günü il merkezinde gözaltına alınan Mehmet Dayan, çıkarıldıkları mahkemece tut

30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ahmet Destan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31 Mart günü gözaltına alınan Mehmet Salih Özer (23), 1 Nisan günü çıkarıldığı
24 Nisan günü gözaltına alınan Mahfuz Talu, 26 Nisan günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E
Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alınan Metin
Sevgin(34), çıkarıldığı mahkemece t
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20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Engin Tosun (1986), 21 Eylül

20 Kasım günü “PKK/KADEK’e yardım ettiği” iddiasıyla Milas ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan
Engin Tosun, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (İHD İzmir)

Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyüne güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan Selahattin
Kurt ve Ferit Akcan, 27 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

5 Haziran günü Sazlıca köyünde Varto İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli güvenlik güçlerince gözaltına
alınan Mücahit Sever, 6 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece, “yasadışı örgüt üyeliğinden” tutuklandı.

saflarından kaçarak Varto'da askeri birliklere teslim olan ve Mardin Savur nüfusuna kayıtlı
olduğu öğrenilen bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Mücahit Sever ile Leylek köyü

Barış Özgül ve Celal Oral, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür ve
Oral serbest bırakılırken, Mücahit Sever ile itirafçı ise, örgüte "üyelik"ten tutuklanarak Muş E Tipi Cezeaevi'ne

10 Ağustos günü Muş ili Varto ilçesinde, yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 ve bu kişiye
yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (11 Ağustos 2004/ Yeni

urtiçi ve yurtdışında eşzamanlı başlatılan DHKP-C’ye yönelik operasy
İstanbul ve Ordu’nun Ünye ilçesinde gözaltına alınan 9 kişiden 7’si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Tutuklananların isimleri şöyle: Adnan Öztel, Hakkı Bayatlı, Bülent Yazıcı (25), Hüseyin Saka

(36), Nihat Sönmez (48).

14 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına Abdullah Aşkara (1965), Musa Aşkara (1988), Hakim Güneş
(17), Seyfettin Oğuz (19), Resul Timurlenk ve Selahattin Ceyhan (18), “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

yüşleri” yasasına muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Siirt E Tipi kapalı Cezaevine konuldular.

11 Şubat günü gözaltına alınan Ahmet Yılmaz (1981), aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Şubat günü gözaltına alınan Abdurrahman Kaçar (1969), F.K. (1988), A.K.( 1987) ve Hanım Adıgüzel, 16
Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt F Tipi Kapalı cezaevine konuldular.

20 Şubat günü gözaltına alınan Çetin Akın (1981), çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi

4 Mart günü gözaltına alınan Yusuf Akın tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevine konuldu.

29 Mart günü il merkezinde gözaltına alınan Mehmet Dayan, çıkarıldıkları mahkemece tut

30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ahmet Destan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31 Mart günü gözaltına alınan Mehmet Salih Özer (23), 1 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Mahfuz Talu, 26 Nisan günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alınan Metin
Sevgin(34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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20 Eylül günü Milas İlçesi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Engin Tosun (1986), 21 Eylül

ekiplerince gözaltına alınan

Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyüne güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan Selahattin

görevli güvenlik güçlerince gözaltına
ğinden” tutuklandı.

saflarından kaçarak Varto'da askeri birliklere teslim olan ve Mardin Savur nüfusuna kayıtlı
olduğu öğrenilen bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Mücahit Sever ile Leylek köyünde

tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür ve
"üyelik"ten tutuklanarak Muş E Tipi Cezeaevi'ne

olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 ve bu kişiye
yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (11 Ağustos 2004/ Yeni

C’ye yönelik operasyonlar kapsamında,
çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

(25), Hüseyin Saka (32), İlker Keskin

14 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına Abdullah Aşkara (1965), Musa Aşkara (1988), Hakim Güneş
(17), Seyfettin Oğuz (19), Resul Timurlenk ve Selahattin Ceyhan (18), “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

yüşleri” yasasına muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Siirt E Tipi kapalı Cezaevine konuldular.

11 Şubat günü gözaltına alınan Ahmet Yılmaz (1981), aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak

Şubat günü gözaltına alınan Abdurrahman Kaçar (1969), F.K. (1988), A.K.( 1987) ve Hanım Adıgüzel, 16
Şubat günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt F Tipi Kapalı cezaevine konuldular.

karıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi

29 Mart günü il merkezinde gözaltına alınan Mehmet Dayan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

30 Mart günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Ahmet Destan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ahkeme tarafından tutuklandı.
Mahfuz Talu, 26 Nisan günü çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E

24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, güvenlik kuvvetlerince evine yapılan baskında gözaltına alınan Metin
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21 Mayıs günü gözaltına alınan Ekrem Ç

3 Eylül günü güvenlik kuvvetlerince il merkezinde gözaltına alınan Hediye Çekin ve Güzel Becerikli, 5 Eylül
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHD Siirt)

30 Temmuz günü gözaltında alınan Abdullah Gündoğdu, Tahsin Atak ve İhsan Gülmak, 1 Ağustos günü
tutuklandılar. ( İHD SİİRT - 3 Ağustos 2004 Ülkede Özgü Gündem )
Siirt ili Eruh ilçesinde yapılan askeri
günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan 33 Canlı Kalkan üyesi Gösteri ve Yürüyüş Yasası'na muhalefet
suçundan 5 Ekim günü tutuklandı. (Radikal

Sivas
Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 2 Mart günü, sevk edildiği Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca cezaevine gönderildi.

28 Mayıs günü Yurtiçi Kargo ile kendilerine gönderilen bir paket sonrası gözaltın
Nuray Çavuş’un arama yapmak üzerine evine giden polis, ders kitaplarının ve Sezgin Kızılçelik'in Açıklamalı
Sosyoloji Sözlüğü'nün de bulunduğu birçok kitaba "yasak yayın" olduğu gerekçesiyle el koydu. Emniyetteki
sorgularının tamamlanmasının ardından mağdurlar, Sivas Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. İfadeleri alınan
gençler, THKP/C, Dev-Yol-Dev-Genç (Devrimci Gençlik) örgütlerine üye oldukları gerekçesiyle tutuklama
istemiyle Sivas 2. Sulh Mahkemesi'ne sevk edildi. Kendilerine yön
vasıf ve mahiyeti ve delillerin karartılması şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Sivas E Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.

Şanlıurfa
Viranşehir ilçesinde 9 Nisan günü, sivil giyimli ve aralarında kar maske
tarafından gözaltına alınan M.Tahir Kızılay, Felemez Özdoğan, Emin Salıca ve Haşim Salıca, 11 Nisan günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 Temmuz günü Şanlıurfa Balıklı Göl’de “PKK
gözaltına alınan İbrahim Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Şanlıurfa)

15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah Öcalan'ın “Bir Halkı Savunmak” adlı
kitabının tanıtım afişini astıkları gerekçesi
Akbaş Mahkeme tarafından tutuklandılar. (Özgür Gündem

Şırnak
Şırnak ili Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Hezar, 19
Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hikmet Toğcu (1965),
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gabar Dağları'nda başlatılan operasyon ve çatışmaların durdurulması amacı
İlçesi'nde 3 Eylülü günü gözaltına alınan Canlı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 4 Eylül günü çıkarıldıkları
Mahkeme tarafından CMUK'un 104. maddesi gereğince "Toplumda İnfial yarattıkları" gerekçesiyle
tutuklandılar. Tutuklananların isimleri şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977),
Derya Tamriş(1981), Emrullah Eker(1970), Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan
Orak(1976), Hülya Özalp(1975), İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(198
Aykal(1980), Mehmet Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa
Ayhan(1983), Naime Kaçak(1982), Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan
Tekkaynar(1984), Sedat Aktepe(1983), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat
Işıktaş(1984), Şahin Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967),
Turan Tezer(1977) ile Mehmet Abbas Kandemir(1973), güvenlik kuvvelerince göz
Girişimi üyesinden 31'i avukatlarının Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebi ile başvuru sonrası tahliye
edildi. Mahkeme, Canlı Kalkanlar'dan Hasan Orak, Mustafa Ayhan, Şeyhmus İnci ile Emrullah Eker'in ise
eskiden kalma bazı davaları olduğu, bu nedenle haklarındaki incelemenin devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk
hallerinin devamına karar verdi.(08.09.2004
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21 Mayıs günü gözaltına alınan Ekrem Çelik (1964), 22 Mayıs günü tutuklandı.

3 Eylül günü güvenlik kuvvetlerince il merkezinde gözaltına alınan Hediye Çekin ve Güzel Becerikli, 5 Eylül
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHD Siirt) (İHD Siirt) (05.09.2004-DIHA)

30 Temmuz günü gözaltında alınan Abdullah Gündoğdu, Tahsin Atak ve İhsan Gülmak, 1 Ağustos günü
3 Ağustos 2004 Ülkede Özgü Gündem )

Siirt ili Eruh ilçesinde yapılan askeri operasyonları durdurmak amacıyla Çıra dağına gitmek isterken 3 Ekim
günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan 33 Canlı Kalkan üyesi Gösteri ve Yürüyüş Yasası'na muhalefet
suçundan 5 Ekim günü tutuklandı. (Radikal-06.10.04)(4 Ekim 2004/ Diyarbakır Söz) (Radikal

Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 2 Mart günü, sevk edildiği Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca cezaevine gönderildi.

28 Mayıs günü Yurtiçi Kargo ile kendilerine gönderilen bir paket sonrası gözaltına alınan
yapmak üzerine evine giden polis, ders kitaplarının ve Sezgin Kızılçelik'in Açıklamalı

Sosyoloji Sözlüğü'nün de bulunduğu birçok kitaba "yasak yayın" olduğu gerekçesiyle el koydu. Emniyetteki
lanmasının ardından mağdurlar, Sivas Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. İfadeleri alınan

Genç (Devrimci Gençlik) örgütlerine üye oldukları gerekçesiyle tutuklama
istemiyle Sivas 2. Sulh Mahkemesi'ne sevk edildi. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden öğrenciler, suçun
vasıf ve mahiyeti ve delillerin karartılması şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Sivas E Tipi Cezaevi'ne

sivil giyimli ve aralarında kar maskeli kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alınan M.Tahir Kızılay, Felemez Özdoğan, Emin Salıca ve Haşim Salıca, 11 Nisan günü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 Temmuz günü Şanlıurfa Balıklı Göl’de “PKK-KONGRA-GEL lehine gösteri yapacakları” iddiasıyla
gözaltına alınan İbrahim Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHD Şanlıurfa)

15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah Öcalan'ın “Bir Halkı Savunmak” adlı
kitabının tanıtım afişini astıkları gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınan Yakup Akbaş ve Abdullah
Akbaş Mahkeme tarafından tutuklandılar. (Özgür Gündem-18.08.2004)

Şırnak ili Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Hezar, 19
ünü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hikmet Toğcu (1965),

Gabar Dağları'nda başlatılan operasyon ve çatışmaların durdurulması amacıyla gittikleri Şırnak'ın Cizre
İlçesi'nde 3 Eylülü günü gözaltına alınan Canlı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 4 Eylül günü çıkarıldıkları
Mahkeme tarafından CMUK'un 104. maddesi gereğince "Toplumda İnfial yarattıkları" gerekçesiyle

ların isimleri şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977),
Derya Tamriş(1981), Emrullah Eker(1970), Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan
Orak(1976), Hülya Özalp(1975), İdris Elhakan(1978), Kadri Burkay(1984), Kenan Doğu(1980), Mehmet
Aykal(1980), Mehmet Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa
Ayhan(1983), Naime Kaçak(1982), Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan

83), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat
Işıktaş(1984), Şahin Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967),
Turan Tezer(1977) ile Mehmet Abbas Kandemir(1973), güvenlik kuvvelerince gözaltına alındı. 35 Canlı Kalkan
Girişimi üyesinden 31'i avukatlarının Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebi ile başvuru sonrası tahliye
edildi. Mahkeme, Canlı Kalkanlar'dan Hasan Orak, Mustafa Ayhan, Şeyhmus İnci ile Emrullah Eker'in ise

ma bazı davaları olduğu, bu nedenle haklarındaki incelemenin devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk
hallerinin devamına karar verdi.(08.09.2004-DIHA) (İHD Diyarbakır) (04.09.2004
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3 Eylül günü güvenlik kuvvetlerince il merkezinde gözaltına alınan Hediye Çekin ve Güzel Becerikli, 5 Eylül

30 Temmuz günü gözaltında alınan Abdullah Gündoğdu, Tahsin Atak ve İhsan Gülmak, 1 Ağustos günü

operasyonları durdurmak amacıyla Çıra dağına gitmek isterken 3 Ekim
günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan 33 Canlı Kalkan üyesi Gösteri ve Yürüyüş Yasası'na muhalefet

Radikal-04.10.04)

Sivas'ta, “Hizbullah üyesi olduğu” iddia edilen Abdurrahman Kırca, 2 Mart günü, sevk edildiği Cumhuriyet

alınan Arkın, Hürtaş ve
yapmak üzerine evine giden polis, ders kitaplarının ve Sezgin Kızılçelik'in Açıklamalı

Sosyoloji Sözlüğü'nün de bulunduğu birçok kitaba "yasak yayın" olduğu gerekçesiyle el koydu. Emniyetteki
lanmasının ardından mağdurlar, Sivas Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. İfadeleri alınan

Genç (Devrimci Gençlik) örgütlerine üye oldukları gerekçesiyle tutuklama
eltilen suçlamaları reddeden öğrenciler, suçun

vasıf ve mahiyeti ve delillerin karartılması şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Sivas E Tipi Cezaevi'ne

li kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alınan M.Tahir Kızılay, Felemez Özdoğan, Emin Salıca ve Haşim Salıca, 11 Nisan günü

i yapacakları” iddiasıyla

15 Ağustos günü Eyübiye Mahallesi'nde sokak duvarlarına Abdullah Öcalan'ın “Bir Halkı Savunmak” adlı
yle polisler tarafından gözaltına alınan Yakup Akbaş ve Abdullah

Şırnak ili Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Latif Hezar, 19

26 Mart günü Irak’tan Silopi’ye giriş yaparken Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hikmet Toğcu (1965),

yla gittikleri Şırnak'ın Cizre
İlçesi'nde 3 Eylülü günü gözaltına alınan Canlı Kalkan Girişimi üyesi 35 kişi 4 Eylül günü çıkarıldıkları
Mahkeme tarafından CMUK'un 104. maddesi gereğince "Toplumda İnfial yarattıkları" gerekçesiyle

ların isimleri şunlar; Ayşe Çaruş(1983), Bülent Aslan(1978), Cihan Karaçöl(1977),
Derya Tamriş(1981), Emrullah Eker(1970), Ferda Demir(1983), Gültekin Arpa(1982), Hasan Eker(1980), Hasan

4), Kenan Doğu(1980), Mehmet
Aykal(1980), Mehmet Emin Çiftçi(1981), Mulayim Bilici(1981), Murat Farisoğulları(1976), Mustafa
Ayhan(1983), Naime Kaçak(1982), Ömer Elbir(1980), Özlem Teke(1985), Ramazan Şimşek(1983), Ramazan

83), Semih Sencer(1983), Seyfullah Yayla(1981), Suat Bayram(1983), Suat
Işıktaş(1984), Şahin Akşahin(1979), Şakir Özaydın(1977), Şehmus İnci(1983), T.Ö., Tacettin Değirmeci(1967),

altına alındı. 35 Canlı Kalkan
Girişimi üyesinden 31'i avukatlarının Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebi ile başvuru sonrası tahliye
edildi. Mahkeme, Canlı Kalkanlar'dan Hasan Orak, Mustafa Ayhan, Şeyhmus İnci ile Emrullah Eker'in ise

ma bazı davaları olduğu, bu nedenle haklarındaki incelemenin devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk
DIHA) (İHD Diyarbakır) (04.09.2004-DIHA) (Hürriyet-
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05.09.2004) (Cumhuriyet-05.09.2004) (Özgür Gündem
05.09.2004)

Şırnak merkeze bağlı Emniyet güçleri ekiplerince düzenlenen operasyonda “KONGRA
iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi, 22 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (23 Ara
2004/Diyarbakır Ekspres)

Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda evlerinde patlayıcı madde bulunduğu iddiasıyla
gözaltına alınan 7 DEHAP üyesi, 7 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (8 Aralık 2004/
Cumhuriyet)

Tokat
Kırıkkale’de, polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları ve M
olduğu iddia edilen Eylem Baş ve Berkant Kızılgün, 13 Haziran günü
tutuklandılar.

Tunceli
İzmir’de gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen ve PKK/KONGRA
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Seydali Karyemez, Erdal
Şahin, İsmail Yeşil, Baki Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişiler, 9 Temmuz
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (12 Temmuz 2004/D.Bakır Söz) (09.07.2004

28 Temmuz günü Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile
Uğurhan Çetinkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (29 Temmuz 2004/Evrensel)

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tunceli
“Kongra-Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin tutuklandığı belirtildi.
(Evrensel-27.08.04)

Tunceli'de Selman Gülbahçe adlı bir itirafçının "KONGRA
iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan Soner Atmış, Zafer Aksoy, Binali Toğunç ve Kadir Aydoğmuş 11 Eylül
günü tutuklandılar.(11.09.2004-DIHA)

Van
14 Şubat günü gözaltına alınan Cafer Berge, 16 Şubat günü çıkartıldığı DGM’de tutuklanar
gönderildi.

14 Şubat günü DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval, Pakize Aslan,
Cafer Berge, Serkan Artim, Mithat Aydoğmuş, Hecer Kaya, 16 Şubat günü çıkartıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Van Cezaevine gönderildiler.

19 Şubat günü Belediye Başkan Adayı Mesut Öztürk’ü karş
Demir, Hasan Alkpınar, Fehmi Akbulak, Cesim Şahin, Cüneyt Benek, Hazma Acar ve Leyla Benek, 20 Şubat
günü çıkartıldıkları Mahkeme tarafından “2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı

Maraş Caddesi ile Kültür İl Müdürlüğü önünde 31 Ocak akşamı yapılan tecrit karşıtı gösteri sonrasında
mahallelerin giriş çıkışlarını kontrol altında tutan polisler tarafından gözaltına alınan Emin Kaçak, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından
tutuklandı.

DEHAP Van Kadın Kolları tarafından 14 Şubat günü Sanat
açıklamasının ardından Koçera Teker, Mehmet Sıddık Adar, Hace
Cafer Berge, Hurşit Tuncer, Sefer Artim, Serkan Artim, Aydın Öcal, İzzettin Semo, Turan Özgül, Suna Berge,
Pakize Aslan, Sabriye İnci ve Emine Kaval gözaltına alındı.
sorgularının tamamlanmasının ardından 16 Şubat'ta Van Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Polis, "yasadışı
gösteri ve yürüyüş" yaptıklarının kanıtı olarak DEHAP'lıların robot resimlerini çizerek savcılığa verdi. Savcılık
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05.09.2004) (Özgür Gündem-05.09.2004) (Evrensel-11.09.2004) (Radikal

Şırnak merkeze bağlı Emniyet güçleri ekiplerince düzenlenen operasyonda “KONGRA-GEL militanı oldukları”
iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi, 22 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (23 Ara

Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda evlerinde patlayıcı madde bulunduğu iddiasıyla
gözaltına alınan 7 DEHAP üyesi, 7 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (8 Aralık 2004/

ıkkale’de, polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları ve M
olduğu iddia edilen Eylem Baş ve Berkant Kızılgün, 13 Haziran günü, Tokat’ta çıkarıldıkları mahkemede

gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen ve PKK/KONGRA-Gel’in üyesi olduğu iddia edilen Ali
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan
güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Seydali Karyemez, Erdal Kotan, İsmail Atay, Hasan Arslan, Deniz
Şahin, İsmail Yeşil, Baki Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişiler, 9 Temmuz
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (12 Temmuz 2004/D.Bakır Söz) (09.07.2004

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile
Uğurhan Çetinkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (29 Temmuz 2004/Evrensel)

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tunceli-Erzincan sınırında 26 Ağustos günü düzenlenen operasyonda
Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin tutuklandığı belirtildi.

Tunceli'de Selman Gülbahçe adlı bir itirafçının "KONGRA-GEL'e yardım ve yataklık ett
iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan Soner Atmış, Zafer Aksoy, Binali Toğunç ve Kadir Aydoğmuş 11 Eylül

DIHA)

14 Şubat günü gözaltına alınan Cafer Berge, 16 Şubat günü çıkartıldığı DGM’de tutuklanar

14 Şubat günü DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval, Pakize Aslan,

, Serkan Artim, Mithat Aydoğmuş, Hecer Kaya, 16 Şubat günü çıkartıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Van Cezaevine gönderildiler.

19 Şubat günü Belediye Başkan Adayı Mesut Öztürk’ü karşılama törenin ardından gözaltına alınan Süleyman
Demir, Hasan Alkpınar, Fehmi Akbulak, Cesim Şahin, Cüneyt Benek, Hazma Acar ve Leyla Benek, 20 Şubat
günü çıkartıldıkları Mahkeme tarafından “2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı

Maraş Caddesi ile Kültür İl Müdürlüğü önünde 31 Ocak akşamı yapılan tecrit karşıtı gösteri sonrasında
mahallelerin giriş çıkışlarını kontrol altında tutan polisler tarafından gözaltına alınan Emin Kaçak, “2911 sayılı

Yasası'na muhalefet” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından

DEHAP Van Kadın Kolları tarafından 14 Şubat günü Sanat sokağında "Savaşa hayır" adı altında yapılan basın
açıklamasının ardından Koçera Teker, Mehmet Sıddık Adar, Hacer Kaya, Tahsin Esmeray, Mithat Aydoğmuş,
Cafer Berge, Hurşit Tuncer, Sefer Artim, Serkan Artim, Aydın Öcal, İzzettin Semo, Turan Özgül, Suna Berge,
Pakize Aslan, Sabriye İnci ve Emine Kaval gözaltına alındı. Adı geçenler, Van Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan
sorgularının tamamlanmasının ardından 16 Şubat'ta Van Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Polis, "yasadışı
gösteri ve yürüyüş" yaptıklarının kanıtı olarak DEHAP'lıların robot resimlerini çizerek savcılığa verdi. Savcılık
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11.09.2004) (Radikal-

GEL militanı oldukları”
iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi, 22 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (23 Aralık

Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda evlerinde patlayıcı madde bulunduğu iddiasıyla
gözaltına alınan 7 DEHAP üyesi, 7 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (8 Aralık 2004/

ıkkale’de, polislerin “dur” ihtarına silahla karşılık vererek 2 polis memurunu yaraladıkları ve MLKP üyesi
Tokat’ta çıkarıldıkları mahkemede

Gel’in üyesi olduğu iddia edilen Ali
Çabuk’un ifadeleri doğrultusunda, 5 Temmuz günü Tunceli il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatan

Kotan, İsmail Atay, Hasan Arslan, Deniz
Şahin, İsmail Yeşil, Baki Karabulut, Veli Bağrıyanık, Hüseyin Şahin ve Yusuf Eroğlu adlı kişiler, 9 Temmuz
günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (12 Temmuz 2004/D.Bakır Söz) (09.07.2004-DİHA)

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haydar Çetinkaya, Kamer Aslan ile
Uğurhan Çetinkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (29 Temmuz 2004/Evrensel)

Ağustos günü düzenlenen operasyonda
Gel üyesi olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Suat T. ve Nevzat İ. adlı kişilerin tutuklandığı belirtildi.

GEL'e yardım ve yataklık ettikleri" yönündeki
iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan Soner Atmış, Zafer Aksoy, Binali Toğunç ve Kadir Aydoğmuş 11 Eylül

14 Şubat günü gözaltına alınan Cafer Berge, 16 Şubat günü çıkartıldığı DGM’de tutuklanarak Van Cezaevine

14 Şubat günü DEHAP İl binasında yapılan basın açıklamasından sonra parti binası dışında “Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan Koçero Teker, Sabri İncin, Emine Kaval, Pakize Aslan,

, Serkan Artim, Mithat Aydoğmuş, Hecer Kaya, 16 Şubat günü çıkartıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi
tarafından 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Van Cezaevine gönderildiler.

ılama törenin ardından gözaltına alınan Süleyman
Demir, Hasan Alkpınar, Fehmi Akbulak, Cesim Şahin, Cüneyt Benek, Hazma Acar ve Leyla Benek, 20 Şubat
günü çıkartıldıkları Mahkeme tarafından “2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandılar.

Maraş Caddesi ile Kültür İl Müdürlüğü önünde 31 Ocak akşamı yapılan tecrit karşıtı gösteri sonrasında
mahallelerin giriş çıkışlarını kontrol altında tutan polisler tarafından gözaltına alınan Emin Kaçak, “2911 sayılı

Yasası'na muhalefet” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından

okağında "Savaşa hayır" adı altında yapılan basın
r Kaya, Tahsin Esmeray, Mithat Aydoğmuş,

Cafer Berge, Hurşit Tuncer, Sefer Artim, Serkan Artim, Aydın Öcal, İzzettin Semo, Turan Özgül, Suna Berge,
Van Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan

sorgularının tamamlanmasının ardından 16 Şubat'ta Van Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Polis, "yasadışı
gösteri ve yürüyüş" yaptıklarının kanıtı olarak DEHAP'lıların robot resimlerini çizerek savcılığa verdi. Savcılık
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ise Koçera Teker, Mehmet Sıddık Adar
Kaval'ı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme, DEHAP üyelerinin 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanmasın
Avukatları Murat Timur, sözkonusu yasaya muhalefet
dağılmaları için ortam hazırlanması gerekiyor. Polis
resimle, fotoğrafla, slogan atıldığı ve gösteri yapıldığı yönündeki tespitler ne hukuki ne de yasaldır.
dayanarak cezai bir işlem de olmaz" diye konuştu.
20 Nisan günü, Van Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonlarda,
Kongra-Gel üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Aydın Değirmenci ile Mustafa Kemal Ege, çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandılar.

21 Nisan günü güvenlik kuvvetlerince, k
Burhan Çobanhan (37), Celaleddin Dağlar (35) ile Mehmet Nesim Dağlar (38), çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar.

25 Mayıs günü, Van şehirler arası o
Şubesi, kolluk görevlilerince gözaltına
168/2.maddesine muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
Abdullah Öcalan lehine sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan gruba müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan
Mehmet Çiftçi, Faruk Yalçı, Seyfettin Abi ve Enis Uygar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.
(05.09.2004-DIHA)

Tunceli merkezde 28 Ekim günü güvenlik
Kulbak, Kağan İnanç ve Derya Ulağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Elazığ)

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürürken polis tarafından gözalt
alınan Van Özgür Yurttaş Hareketi üyelerinden Naci Erkol, Salih Aral, Ramazan Şahin, Mehmet Cevdet Bozkurt
ile Cevat Düşün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

29 Kasım günü Van Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yap
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İskender Etler, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akıllı, Pınar Çaçan ve
Bülent Özkürkçüler, 3 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (4 Aralık 2004/Ülked
Gündem)

“KONGRA-GEL’e yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Van
merkezde büfe işletmecisi Hüseyin Doğan, 4 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (5 Aralık
2004/Ülkeden Özgür Gündem)
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ise Koçera Teker, Mehmet Sıddık Adar, Mithat Aydoğmuş, Cafer Berge, Pakize Aslan, Sab
Kaval'ı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme, DEHAP üyelerinin 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanmasın

sözkonusu yasaya muhalefet yoktur. Olsa da Emniyetin herkesi ikaz etmesi
dağılmaları için ortam hazırlanması gerekiyor. Polis, çembere aldıktan sonra ikaz ettiğini söylüyor. Ayrıca robot

slogan atıldığı ve gösteri yapıldığı yönündeki tespitler ne hukuki ne de yasaldır.
dayanarak cezai bir işlem de olmaz" diye konuştu.
20 Nisan günü, Van Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonlarda,

üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Aydın Değirmenci ile Mustafa Kemal Ege, çıkarıldıkları

ünü güvenlik kuvvetlerince, kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan; Ahmet Yıldız (49),
Çobanhan (37), Celaleddin Dağlar (35) ile Mehmet Nesim Dağlar (38), çıkarıldıkları mahkemece

, Van şehirler arası otobüs terminalinde saat 21.00’de, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi, kolluk görevlilerince gözaltına alındı. 26 Mayıs günü savcılığa çıkarıldıktan sonra,

muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan gruba müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan

Mehmet Çiftçi, Faruk Yalçı, Seyfettin Abi ve Enis Uygar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.

Tunceli merkezde 28 Ekim günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Hüseyin Özçelik, Özcan Doğan, Ziya
Kulbak, Kağan İnanç ve Derya Ulağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Elazığ)

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürürken polis tarafından gözalt
alınan Van Özgür Yurttaş Hareketi üyelerinden Naci Erkol, Salih Aral, Ramazan Şahin, Mehmet Cevdet Bozkurt
ile Cevat Düşün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

29 Kasım günü Van Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonda KONGRA-GEL’e yardım ve yataklık
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İskender Etler, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akıllı, Pınar Çaçan ve
Bülent Özkürkçüler, 3 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (4 Aralık 2004/Ülked

GEL’e yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Van
merkezde büfe işletmecisi Hüseyin Doğan, 4 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (5 Aralık
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, Mithat Aydoğmuş, Cafer Berge, Pakize Aslan, Sabriye İnci ve Emine
Kaval'ı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme, DEHAP üyelerinin 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

mniyetin herkesi ikaz etmesi, sonra da
çembere aldıktan sonra ikaz ettiğini söylüyor. Ayrıca robot

slogan atıldığı ve gösteri yapıldığı yönündeki tespitler ne hukuki ne de yasaldır.Buna

20 Nisan günü, Van Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Başkale ilçesinde yapılan operasyonlarda,
üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Aydın Değirmenci ile Mustafa Kemal Ege, çıkarıldıkları

açakçılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan; Ahmet Yıldız (49),
Çobanhan (37), Celaleddin Dağlar (35) ile Mehmet Nesim Dağlar (38), çıkarıldıkları mahkemece

, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
alındı. 26 Mayıs günü savcılığa çıkarıldıktan sonra, TCKnun

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 4 Eylül günü Belediye Garajı arkasında düzenlenen mitingin ardından
sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan gruba müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan

Mehmet Çiftçi, Faruk Yalçı, Seyfettin Abi ve Enis Uygar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.

kuvvetlerince gözaltına alınan Hüseyin Özçelik, Özcan Doğan, Ziya
Kulbak, Kağan İnanç ve Derya Ulağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (İHD Elazığ)

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürürken polis tarafından gözaltına
alınan Van Özgür Yurttaş Hareketi üyelerinden Naci Erkol, Salih Aral, Ramazan Şahin, Mehmet Cevdet Bozkurt
ile Cevat Düşün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

GEL’e yardım ve yataklık
ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İskender Etler, İsa Çiftçi, Hakan Ülgen, Serdar Akıllı, Pınar Çaçan ve
Bülent Özkürkçüler, 3 Aralık günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. (4 Aralık 2004/Ülkede Özgür

GEL’e yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince gözaltına alınan Van
merkezde büfe işletmecisi Hüseyin Doğan, 4 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (5 Aralık
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II.3. Cezaevleri

II.3.1. Cezaevlerinde İhlaller
Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
tarafından 7 Ocak günü yapılan açıklamada, yolda ve cezaevinde dövüldüğü için yaralanan mahkumların tedavi
edilmediği ve cezaevinde nerede tutulduğunun belli olmadığı, görüşe giden ailelere sürekli zorluk çıkartıldığı
belirtildi. 22 Aralık günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderilen
mahkumlardan İrfan Topgüç’ün ağabeyi Faysal Topgüç, “Ka
gördüm; ancak 15 dakika görüşebildik. Kendisine kağıt, kalem ve kitap verilmemiş. Sadece sigara ve kibrit
veriliyor. Bana çok kötü olduğunu, içinde bulunduğu koşulları kaldıramayacağını, intihar edebileceğini söy
Kardeşim bana, ‘Eğer koşullarım düzeltilmezse, kendimi yakacağım’ dedi.

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cebeli Akyol, Bursa H Tipi Cezaevi'nde kaldığı sırada, 10 Eylül
2003 tarihinde ziyaretine gelen annesiyle Kürtçe konuştuğu, bu yüzden
mektup almama, 1 ay kapalı görüşe çıkmama ve 1 yıl açık görüşe çıkmama cezalarına çarptırıldı. İHD Genel
Başkan Yardımcısı Av. Eren Keskin, cezaevi idaresi tarafından müvekkiline verilen cezanın İnfaz Hakimliği'nin
yanı sıra Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da onandığını belirtti.

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Selime Aydın, eşi Ali Musa Aydın’ın (1970)
hükümlü olarak bulunduğu Gebze Kapalı Cezaevi’nde ölüm oruçlarına katıldığını
Wernica Korsakoff hastalığı nedeniyle CMUK 399. madde gereğince tahliye edildiğini, cezasının 6 ay süre ile
ertelenmesi nedeniyle yapılan 2. başvurunun kabul edildiğini, 3. kez erteleme talebinin ise hastaneden kaynaklı
gecikme gerekçe gösterilerek reddedildiğini ve eşinin 11 Ağustos 2003 tarihinde tutuklanarak, Edirne F Tipi
Kapalı Cezaevi’ne konulduğunu, eşinin ölüm orucundan kaynaklı unutkanlık, yürümede yavaşlık ve aksama
rahatsızlıkları olduğunu, sağlık durumu nedeniyle tahl

Ayşe Coşkun, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan oğlu
Murat Coşkun’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipi cezaevine götürüldüğünü 12
Ocak günü Kürkçüler F Tipinde oğluyla yaptığı görüşmede kitap, gazete vb. şeylerin kendilerine verilmeyip
insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, kendilerine yoğun bir tecrit uygulandığını, tecritten kaynaklı tutukluların
birbirlerini göremediklerini belirttiği ba
geçirildiklerini, aramalarda insanlık dışı uygulamalara tabi tutulduklarını; kameraya alındıklarını, fotoğraflarının
çekildiğini, kızı Gamze Coşkun’un bayan gardiyanlar tarafından soyuld
dolaba konulduğunu, bu aşağılık aramaya karşı geldiklerinde ise bir daha iç çamaşır giymeden gelmelerini
istediklerini belirttiler.

Hacı Çiçek, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Adana Ceyhan Cezaev
Davasından tutuklu bulunan kardeşi Soner Çiçek’in 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan ani baskında bir çok
tutukluyla birlikte Adana Kürkçüler F Tipi’ne götürüldüğünü, hiçbir eşyasının yanına alınmasına izin
verilmediğini, insanlık dışı aramala
insanlık dışı aramaları kabul etmediği için baskılara maruz kaldığını, getirildiği F Tipi cezaevinde insani
ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir şeyin olmadığını, sayımlarda 3 kişi olm
alınmak istendiğini, sıcak suyun kesintiyle verildiğini ve bu cezaevinde yoğun bir tecrit uyguladığını, 12 Ocak
günü kardeşiyle yaptığı görüşte bu bilgileri,kendisine aktardığını belirterek, başvurusunda, kardeşinin g
girerken 4 ayrı arama noktasında arandığını, 4 bir yandan kameraya çekildiklerini, fotoğraflarının çekildiğini, bu
aramalarının tümünün insanlık dışı olduğunu belirtti.

Nuriye Aksoy, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan cezae
İbrahim Aksoy’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü,
12.01.2004 günü Kürkçüler F Tipinde babasıyla yaptığı görüşün ardından babasına ve tüm tutuklulara yoğun bir
tecritin uygulandığını, hiçbir insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, görüşe giden ailelere de arama adı altında
insanlık dışı uygulamaların yapıldığını belirtti.

12 Ocak günü Bursa, Gebze ve Bartın cezaevlerinden, Kandıra F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların görüş
süresinin kısıtlandığı ve mahkumların birbirleriyle ilişkisinin kesildiği belirtildi. Mahkumlardan Nihat Doğan’ın
ağabeyi Abidin Doğan, “Son görüşe gittiğimizde ışıkları açmadılar, birbirimizi görmemiz mümkün olmadı.
Görüş saatleri kısıtlı tutuluyor. Bir saa
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II.3.1. Cezaevlerinde İhlaller
Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
tarafından 7 Ocak günü yapılan açıklamada, yolda ve cezaevinde dövüldüğü için yaralanan mahkumların tedavi

ezaevinde nerede tutulduğunun belli olmadığı, görüşe giden ailelere sürekli zorluk çıkartıldığı
belirtildi. 22 Aralık günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderilen
mahkumlardan İrfan Topgüç’ün ağabeyi Faysal Topgüç, “Kardeşim tanınmaz haldeydi. Çok zayıfladığını
gördüm; ancak 15 dakika görüşebildik. Kendisine kağıt, kalem ve kitap verilmemiş. Sadece sigara ve kibrit
veriliyor. Bana çok kötü olduğunu, içinde bulunduğu koşulları kaldıramayacağını, intihar edebileceğini söy
Kardeşim bana, ‘Eğer koşullarım düzeltilmezse, kendimi yakacağım’ dedi.

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cebeli Akyol, Bursa H Tipi Cezaevi'nde kaldığı sırada, 10 Eylül
2003 tarihinde ziyaretine gelen annesiyle Kürtçe konuştuğu, bu yüzden disiplin suçu işlediği gerekçesiyle 1 ay
mektup almama, 1 ay kapalı görüşe çıkmama ve 1 yıl açık görüşe çıkmama cezalarına çarptırıldı. İHD Genel
Başkan Yardımcısı Av. Eren Keskin, cezaevi idaresi tarafından müvekkiline verilen cezanın İnfaz Hakimliği'nin
yanı sıra Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da onandığını belirtti.

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Selime Aydın, eşi Ali Musa Aydın’ın (1970)
hükümlü olarak bulunduğu Gebze Kapalı Cezaevi’nde ölüm oruçlarına katıldığını, 210 günlük eylemi sonrası
Wernica Korsakoff hastalığı nedeniyle CMUK 399. madde gereğince tahliye edildiğini, cezasının 6 ay süre ile
ertelenmesi nedeniyle yapılan 2. başvurunun kabul edildiğini, 3. kez erteleme talebinin ise hastaneden kaynaklı

gerekçe gösterilerek reddedildiğini ve eşinin 11 Ağustos 2003 tarihinde tutuklanarak, Edirne F Tipi
Kapalı Cezaevi’ne konulduğunu, eşinin ölüm orucundan kaynaklı unutkanlık, yürümede yavaşlık ve aksama
rahatsızlıkları olduğunu, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Ayşe Coşkun, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan oğlu
Murat Coşkun’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipi cezaevine götürüldüğünü 12

ü Kürkçüler F Tipinde oğluyla yaptığı görüşmede kitap, gazete vb. şeylerin kendilerine verilmeyip
insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, kendilerine yoğun bir tecrit uygulandığını, tecritten kaynaklı tutukluların
birbirlerini göremediklerini belirttiği başvurusunda kendilerinin de görüşe girerken 4 ayrı noktada aramalardan
geçirildiklerini, aramalarda insanlık dışı uygulamalara tabi tutulduklarını; kameraya alındıklarını, fotoğraflarının
çekildiğini, kızı Gamze Coşkun’un bayan gardiyanlar tarafından soyulduğunu, kızının iç çamaşırları çıkartılıp
dolaba konulduğunu, bu aşağılık aramaya karşı geldiklerinde ise bir daha iç çamaşır giymeden gelmelerini

Hacı Çiçek, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Adana Ceyhan Cezaev
Davasından tutuklu bulunan kardeşi Soner Çiçek’in 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan ani baskında bir çok
tutukluyla birlikte Adana Kürkçüler F Tipi’ne götürüldüğünü, hiçbir eşyasının yanına alınmasına izin
verilmediğini, insanlık dışı aramalardan geçirildiğini hatta ağzının içine bakılmak istendiğini; ancak bu şube
insanlık dışı aramaları kabul etmediği için baskılara maruz kaldığını, getirildiği F Tipi cezaevinde insani
ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir şeyin olmadığını, sayımlarda 3 kişi olmalarına rağmen askeri disiplinle sayım
alınmak istendiğini, sıcak suyun kesintiyle verildiğini ve bu cezaevinde yoğun bir tecrit uyguladığını, 12 Ocak
günü kardeşiyle yaptığı görüşte bu bilgileri,kendisine aktardığını belirterek, başvurusunda, kardeşinin g
girerken 4 ayrı arama noktasında arandığını, 4 bir yandan kameraya çekildiklerini, fotoğraflarının çekildiğini, bu
aramalarının tümünün insanlık dışı olduğunu belirtti.

Nuriye Aksoy, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan cezaevinde tutuklu bulunan babası
İbrahim Aksoy’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü,
12.01.2004 günü Kürkçüler F Tipinde babasıyla yaptığı görüşün ardından babasına ve tüm tutuklulara yoğun bir

ını, hiçbir insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, görüşe giden ailelere de arama adı altında
insanlık dışı uygulamaların yapıldığını belirtti.

12 Ocak günü Bursa, Gebze ve Bartın cezaevlerinden, Kandıra F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların görüş
resinin kısıtlandığı ve mahkumların birbirleriyle ilişkisinin kesildiği belirtildi. Mahkumlardan Nihat Doğan’ın

ağabeyi Abidin Doğan, “Son görüşe gittiğimizde ışıkları açmadılar, birbirimizi görmemiz mümkün olmadı.
Görüş saatleri kısıtlı tutuluyor. Bir saat olan görüş 20 dakikaya düşürülmüş. Görüşler telefonla ve çok kalın
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Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinden, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların yakınları
tarafından 7 Ocak günü yapılan açıklamada, yolda ve cezaevinde dövüldüğü için yaralanan mahkumların tedavi

ezaevinde nerede tutulduğunun belli olmadığı, görüşe giden ailelere sürekli zorluk çıkartıldığı
belirtildi. 22 Aralık günü Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderilen

rdeşim tanınmaz haldeydi. Çok zayıfladığını
gördüm; ancak 15 dakika görüşebildik. Kendisine kağıt, kalem ve kitap verilmemiş. Sadece sigara ve kibrit
veriliyor. Bana çok kötü olduğunu, içinde bulunduğu koşulları kaldıramayacağını, intihar edebileceğini söyledi.

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cebeli Akyol, Bursa H Tipi Cezaevi'nde kaldığı sırada, 10 Eylül
disiplin suçu işlediği gerekçesiyle 1 ay

mektup almama, 1 ay kapalı görüşe çıkmama ve 1 yıl açık görüşe çıkmama cezalarına çarptırıldı. İHD Genel
Başkan Yardımcısı Av. Eren Keskin, cezaevi idaresi tarafından müvekkiline verilen cezanın İnfaz Hakimliği'nin

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Selime Aydın, eşi Ali Musa Aydın’ın (1970)
, 210 günlük eylemi sonrası

Wernica Korsakoff hastalığı nedeniyle CMUK 399. madde gereğince tahliye edildiğini, cezasının 6 ay süre ile
ertelenmesi nedeniyle yapılan 2. başvurunun kabul edildiğini, 3. kez erteleme talebinin ise hastaneden kaynaklı

gerekçe gösterilerek reddedildiğini ve eşinin 11 Ağustos 2003 tarihinde tutuklanarak, Edirne F Tipi
Kapalı Cezaevi’ne konulduğunu, eşinin ölüm orucundan kaynaklı unutkanlık, yürümede yavaşlık ve aksama

Ayşe Coşkun, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan oğlu
Murat Coşkun’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipi cezaevine götürüldüğünü 12

ü Kürkçüler F Tipinde oğluyla yaptığı görüşmede kitap, gazete vb. şeylerin kendilerine verilmeyip
insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, kendilerine yoğun bir tecrit uygulandığını, tecritten kaynaklı tutukluların

şvurusunda kendilerinin de görüşe girerken 4 ayrı noktada aramalardan
geçirildiklerini, aramalarda insanlık dışı uygulamalara tabi tutulduklarını; kameraya alındıklarını, fotoğraflarının

uğunu, kızının iç çamaşırları çıkartılıp
dolaba konulduğunu, bu aşağılık aramaya karşı geldiklerinde ise bir daha iç çamaşır giymeden gelmelerini

Hacı Çiçek, 12 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda Adana Ceyhan Cezaevinde MLKP
Davasından tutuklu bulunan kardeşi Soner Çiçek’in 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan ani baskında bir çok
tutukluyla birlikte Adana Kürkçüler F Tipi’ne götürüldüğünü, hiçbir eşyasının yanına alınmasına izin

rdan geçirildiğini hatta ağzının içine bakılmak istendiğini; ancak bu şube
insanlık dışı aramaları kabul etmediği için baskılara maruz kaldığını, getirildiği F Tipi cezaevinde insani

alarına rağmen askeri disiplinle sayım
alınmak istendiğini, sıcak suyun kesintiyle verildiğini ve bu cezaevinde yoğun bir tecrit uyguladığını, 12 Ocak
günü kardeşiyle yaptığı görüşte bu bilgileri,kendisine aktardığını belirterek, başvurusunda, kardeşinin görüşüne
girerken 4 ayrı arama noktasında arandığını, 4 bir yandan kameraya çekildiklerini, fotoğraflarının çekildiğini, bu

vinde tutuklu bulunan babası
İbrahim Aksoy’un, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü,
12.01.2004 günü Kürkçüler F Tipinde babasıyla yaptığı görüşün ardından babasına ve tüm tutuklulara yoğun bir

ını, hiçbir insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, görüşe giden ailelere de arama adı altında

12 Ocak günü Bursa, Gebze ve Bartın cezaevlerinden, Kandıra F Tipi Cezaevi’ne nakledilen mahkumların görüş
resinin kısıtlandığı ve mahkumların birbirleriyle ilişkisinin kesildiği belirtildi. Mahkumlardan Nihat Doğan’ın

ağabeyi Abidin Doğan, “Son görüşe gittiğimizde ışıkları açmadılar, birbirimizi görmemiz mümkün olmadı.
t olan görüş 20 dakikaya düşürülmüş. Görüşler telefonla ve çok kalın
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camlar arasında yapılıyor” dedi. Tutuklu yakınları, mahkumların üzerlerinde para bulundurmalarının ve
birbirlerine yardım etmesinin engellendiğini, yılbaşı nedeniyle yapılan açık görüş sı
tutuklunun oturmasına izin verilmediğini, görüş sırasında tutukluların birbirleriyle konuşmasının yasaklandığını
da ifade ettiler.

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Fikri Öztürk, kardeşi Nevzat Öztürk’ün
yılında hüküm giydiğini, 29 Aralık 2003 tarihinde de Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine nakledildiğini, 11 Ocak
günü kardeşi ile yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine cezaevinde sıcak su olmadığını, kaloriferlerin
çalışmadığını, idarenin uygulamadaki ak
kaynaklandığını ifade ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ömer Yılmaz’ın (1981) babası, Aydın E Tipi Cezaevinde
yatmakta olan oğlunun iki kez, altı ay disiplin cezasına çarptırıldığını ve oğluna görüş yasağı uygulandığını,
oğlunun halen tek kişilik hücrede tutulmakta olduğunu belirtti.

13 Ocak günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Ali Çintay, Malatya cezaevinde yatmakta olan oğlu
Sinan Çintay’ın açık görüş sırasında, onur kırıcı aramalara maruz kaldığını, arama sırasında pantolonunun
çıkartıldığını, diş protezlerinin çıkartılarak a
hükümlü olarak bulunan oğlu Taylan Çintay’ı görüşe gittiğinde beraberinde götürdüğü iç çamaşırı, çorap ve
berenin içeri alınmadığını, bunların cezaevi kantininde yüksek fiyatla satıldığı
Cezaevi Komisyonu tarafından Malatya Kapalı E Tipi cezaevi ile ilgili olarak 17 Ocak tarihinde hazırlanan
raporda, tutuklu ve hükümlülere tutuklu ve hükümlülere sudan sebeplerle disiplin cezası verildiği, bu cezalara
yönelik itirazların cezaevi idaresi kanalıyla infaz hakimliğine gönderildiği, ancak bu itirazların yerine ulaşıp
ulaşmadığından emin olunamadığı, tüm kararların infaz hakimliği tarafından onandığı, üst üste uygulanan
disiplin cezaları ile 6 ay kesintisiz mektup

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan A. Mecit İlhan, kardeşi Cemal İlhan’ın (1975) 1992
yılından bu yana PKK davasından hükümlü olduğunu, 26 Aralık 2003 tarihinde Bartın Cezaevinden, 15 a
ile birlikte Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, cezaevinde tecrit uygulandığını, birer ve üçer kişilik
odalarda tutuldukları, spor ve benzeri etkinliklerden yararlanmadıkları, diğer arkadaşlarıyla görüşmedikleri,
hesaplarında para bulunmayan tutukluların hiçbir ihtiyaçlarının karşılanmadığı, cezaevi önünde bekleyen
ziyaretçilerin bekleme yerlerinin olmadığını beyan etti.

Mehmet Baz, 19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Serhat Baz’ın (1980) 1.5 yıldır
tutuklu olduğunu ve şu anda Diyarbakır Cezaevinde bulunduğunu, oğlunun madde bağımlısı ve akli dengesinin
bozuk olduğunu, gardiyanlar tarafından sürekli dövüldüğünü, son olarak 10 günlük hücre cezasına çarptırıldığını,
ayrıca 1 yıl açık görüş 2 ay da kapalı görüş ya
belirtti.

Kahramanmaraş E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Aydın Kalkan’ın ailesi tarafından 2 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine yapılan başvuruda, Kalkan’ın ve arkadaşlarının cezaevinde
kaldıkları, gecenin geç saatlerinde keyfi olarak yapılan aramalar sırasında kendilerine kötü muamelede
bulunulduğu belirtildi.

19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Kapar, Mardin cezaevinde hükümlü olarak
bulunan eşi M. Ali Kapar’a, daha önce açlık grevine katılması nedeni ile cezaevi idaresince baskı yapıldığını,
eşinin 4-5 haftadır görüşe çıkarılmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mahmut Akıllı,
Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda, üç kişilik odalarda kaldıklarını, diğer arkadaşlarıyla hiçbir
şekilde iletişime geçemediklerini, tutukluların kaldıkları odada sigara içmek zorunda kaldıklarını
bronşit, faranjit, astım vb. hastalıkları olan arkadaşlarının bundan dolayı sağlıklarının bozulduğunu, revir ve
kantin ihtiyaçlarını gidermeleri için sadece bir gün ayrıldığını, içeriye ütü verilmediğini, terzi işlerini yapabilmek
için malzemelerinin olmadığını, yemeklerin kalitesinin düşük ve yetersiz olduğunu, çoğu zaman yiyemediklerini
ve aç kaldıklarını, mektup göndermek için bile idareye dilekçe yazmak zorunda olduklarını, idare tarafından
karşılanması gereken deterjan, sabun vb. ihtiyaçları
arkadaşlarının 3-4 gün boyunca tek hücrede tutulduğunu daha sonra aralarına girebildiğini, mahkeme, hastane,
sınav vb. yerlere gidildiği zaman, onur kırıcı aramalara maruz kaldıklarını, ağız arama
dayak atma gibi rencide edici uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.
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camlar arasında yapılıyor” dedi. Tutuklu yakınları, mahkumların üzerlerinde para bulundurmalarının ve
birbirlerine yardım etmesinin engellendiğini, yılbaşı nedeniyle yapılan açık görüş sırasında aynı masaya iki
tutuklunun oturmasına izin verilmediğini, görüş sırasında tutukluların birbirleriyle konuşmasının yasaklandığını

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Fikri Öztürk, kardeşi Nevzat Öztürk’ün
yılında hüküm giydiğini, 29 Aralık 2003 tarihinde de Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine nakledildiğini, 11 Ocak
günü kardeşi ile yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine cezaevinde sıcak su olmadığını, kaloriferlerin
çalışmadığını, idarenin uygulamadaki aksaklıklar ve keyfiliklerin kendilerinden değil Adalet Bakanlığı’ndan
kaynaklandığını ifade ettiğini belirterek hukuki yardım talep etti.

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ömer Yılmaz’ın (1981) babası, Aydın E Tipi Cezaevinde
oğlunun iki kez, altı ay disiplin cezasına çarptırıldığını ve oğluna görüş yasağı uygulandığını,

oğlunun halen tek kişilik hücrede tutulmakta olduğunu belirtti.

13 Ocak günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Ali Çintay, Malatya cezaevinde yatmakta olan oğlu
Sinan Çintay’ın açık görüş sırasında, onur kırıcı aramalara maruz kaldığını, arama sırasında pantolonunun
çıkartıldığını, diş protezlerinin çıkartılarak ağzının arandığını belirtti. Ali Çintay, Gaziantep Özel Tip cezaevinde
hükümlü olarak bulunan oğlu Taylan Çintay’ı görüşe gittiğinde beraberinde götürdüğü iç çamaşırı, çorap ve
berenin içeri alınmadığını, bunların cezaevi kantininde yüksek fiyatla satıldığını ifade etti. İHD Malatya şubesi
Cezaevi Komisyonu tarafından Malatya Kapalı E Tipi cezaevi ile ilgili olarak 17 Ocak tarihinde hazırlanan
raporda, tutuklu ve hükümlülere tutuklu ve hükümlülere sudan sebeplerle disiplin cezası verildiği, bu cezalara

ik itirazların cezaevi idaresi kanalıyla infaz hakimliğine gönderildiği, ancak bu itirazların yerine ulaşıp
ulaşmadığından emin olunamadığı, tüm kararların infaz hakimliği tarafından onandığı, üst üste uygulanan
disiplin cezaları ile 6 ay kesintisiz mektup yasağı, aylarca görüş yasağı uygulandığı belirtildi.

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan A. Mecit İlhan, kardeşi Cemal İlhan’ın (1975) 1992
yılından bu yana PKK davasından hükümlü olduğunu, 26 Aralık 2003 tarihinde Bartın Cezaevinden, 15 a
ile birlikte Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, cezaevinde tecrit uygulandığını, birer ve üçer kişilik
odalarda tutuldukları, spor ve benzeri etkinliklerden yararlanmadıkları, diğer arkadaşlarıyla görüşmedikleri,

unmayan tutukluların hiçbir ihtiyaçlarının karşılanmadığı, cezaevi önünde bekleyen
ziyaretçilerin bekleme yerlerinin olmadığını beyan etti.

Mehmet Baz, 19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Serhat Baz’ın (1980) 1.5 yıldır
duğunu ve şu anda Diyarbakır Cezaevinde bulunduğunu, oğlunun madde bağımlısı ve akli dengesinin

bozuk olduğunu, gardiyanlar tarafından sürekli dövüldüğünü, son olarak 10 günlük hücre cezasına çarptırıldığını,
ayrıca 1 yıl açık görüş 2 ay da kapalı görüş yasağı verildiğini belirterek oğlunun hayatından endişe duyduklarını

Kahramanmaraş E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Aydın Kalkan’ın ailesi tarafından 2 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine yapılan başvuruda, Kalkan’ın ve arkadaşlarının cezaevinde kötü muameleye maruz
kaldıkları, gecenin geç saatlerinde keyfi olarak yapılan aramalar sırasında kendilerine kötü muamelede

19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Kapar, Mardin cezaevinde hükümlü olarak
nan eşi M. Ali Kapar’a, daha önce açlık grevine katılması nedeni ile cezaevi idaresince baskı yapıldığını,

5 haftadır görüşe çıkarılmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mahmut Akıllı, Sedat Akgök ve İzzet Özcan, 19 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda, üç kişilik odalarda kaldıklarını, diğer arkadaşlarıyla hiçbir
şekilde iletişime geçemediklerini, tutukluların kaldıkları odada sigara içmek zorunda kaldıklarını
bronşit, faranjit, astım vb. hastalıkları olan arkadaşlarının bundan dolayı sağlıklarının bozulduğunu, revir ve
kantin ihtiyaçlarını gidermeleri için sadece bir gün ayrıldığını, içeriye ütü verilmediğini, terzi işlerini yapabilmek

rinin olmadığını, yemeklerin kalitesinin düşük ve yetersiz olduğunu, çoğu zaman yiyemediklerini
ve aç kaldıklarını, mektup göndermek için bile idareye dilekçe yazmak zorunda olduklarını, idare tarafından
karşılanması gereken deterjan, sabun vb. ihtiyaçlarının karşılanmadığını, sorgudan veya başka cezaevinden gelen

4 gün boyunca tek hücrede tutulduğunu daha sonra aralarına girebildiğini, mahkeme, hastane,
sınav vb. yerlere gidildiği zaman, onur kırıcı aramalara maruz kaldıklarını, ağız arama, çırılçıplak soyma, kaba
dayak atma gibi rencide edici uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.
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camlar arasında yapılıyor” dedi. Tutuklu yakınları, mahkumların üzerlerinde para bulundurmalarının ve
rasında aynı masaya iki

tutuklunun oturmasına izin verilmediğini, görüş sırasında tutukluların birbirleriyle konuşmasının yasaklandığını

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Fikri Öztürk, kardeşi Nevzat Öztürk’ün 1992
yılında hüküm giydiğini, 29 Aralık 2003 tarihinde de Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine nakledildiğini, 11 Ocak
günü kardeşi ile yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine cezaevinde sıcak su olmadığını, kaloriferlerin

saklıklar ve keyfiliklerin kendilerinden değil Adalet Bakanlığı’ndan

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ömer Yılmaz’ın (1981) babası, Aydın E Tipi Cezaevinde
oğlunun iki kez, altı ay disiplin cezasına çarptırıldığını ve oğluna görüş yasağı uygulandığını,

13 Ocak günü İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Ali Çintay, Malatya cezaevinde yatmakta olan oğlu
Sinan Çintay’ın açık görüş sırasında, onur kırıcı aramalara maruz kaldığını, arama sırasında pantolonunun

ğzının arandığını belirtti. Ali Çintay, Gaziantep Özel Tip cezaevinde
hükümlü olarak bulunan oğlu Taylan Çintay’ı görüşe gittiğinde beraberinde götürdüğü iç çamaşırı, çorap ve

nı ifade etti. İHD Malatya şubesi
Cezaevi Komisyonu tarafından Malatya Kapalı E Tipi cezaevi ile ilgili olarak 17 Ocak tarihinde hazırlanan
raporda, tutuklu ve hükümlülere tutuklu ve hükümlülere sudan sebeplerle disiplin cezası verildiği, bu cezalara

ik itirazların cezaevi idaresi kanalıyla infaz hakimliğine gönderildiği, ancak bu itirazların yerine ulaşıp
ulaşmadığından emin olunamadığı, tüm kararların infaz hakimliği tarafından onandığı, üst üste uygulanan

yasağı, aylarca görüş yasağı uygulandığı belirtildi.

13 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan A. Mecit İlhan, kardeşi Cemal İlhan’ın (1975) 1992
yılından bu yana PKK davasından hükümlü olduğunu, 26 Aralık 2003 tarihinde Bartın Cezaevinden, 15 arkadaşı
ile birlikte Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, cezaevinde tecrit uygulandığını, birer ve üçer kişilik
odalarda tutuldukları, spor ve benzeri etkinliklerden yararlanmadıkları, diğer arkadaşlarıyla görüşmedikleri,

unmayan tutukluların hiçbir ihtiyaçlarının karşılanmadığı, cezaevi önünde bekleyen

Mehmet Baz, 19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Serhat Baz’ın (1980) 1.5 yıldır
duğunu ve şu anda Diyarbakır Cezaevinde bulunduğunu, oğlunun madde bağımlısı ve akli dengesinin

bozuk olduğunu, gardiyanlar tarafından sürekli dövüldüğünü, son olarak 10 günlük hücre cezasına çarptırıldığını,
sağı verildiğini belirterek oğlunun hayatından endişe duyduklarını

Kahramanmaraş E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Aydın Kalkan’ın ailesi tarafından 2 Ocak günü İHD
kötü muameleye maruz

kaldıkları, gecenin geç saatlerinde keyfi olarak yapılan aramalar sırasında kendilerine kötü muamelede

19 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Fatma Kapar, Mardin cezaevinde hükümlü olarak
nan eşi M. Ali Kapar’a, daha önce açlık grevine katılması nedeni ile cezaevi idaresince baskı yapıldığını,

Sedat Akgök ve İzzet Özcan, 19 Ocak günü İHD
Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda, üç kişilik odalarda kaldıklarını, diğer arkadaşlarıyla hiçbir
şekilde iletişime geçemediklerini, tutukluların kaldıkları odada sigara içmek zorunda kaldıklarını ve kronik
bronşit, faranjit, astım vb. hastalıkları olan arkadaşlarının bundan dolayı sağlıklarının bozulduğunu, revir ve
kantin ihtiyaçlarını gidermeleri için sadece bir gün ayrıldığını, içeriye ütü verilmediğini, terzi işlerini yapabilmek

rinin olmadığını, yemeklerin kalitesinin düşük ve yetersiz olduğunu, çoğu zaman yiyemediklerini
ve aç kaldıklarını, mektup göndermek için bile idareye dilekçe yazmak zorunda olduklarını, idare tarafından

nın karşılanmadığını, sorgudan veya başka cezaevinden gelen
4 gün boyunca tek hücrede tutulduğunu daha sonra aralarına girebildiğini, mahkeme, hastane,

, çırılçıplak soyma, kaba
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20 Ocak günü İzmir Kırklar 2 Nolu-
hükümlü, 15 Şubat 2004 tarihine kadar 3’er

İHD Elazığ şubesine 21 Ocak günü telefonla başvuruda bulunan Ferdi Kılınç, Elazığ Çocuk Islahevinde
kaldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Muş E Tipi Cezaevi’ne ziyarete giden tutuklu yakınlarının bileklerine, ‘terör’ damgası vurulduğu belirtildi. Bu
durumun infaz hukukuna aykırı olduğunu belirten Tunceli Baro Başkanı Av. Hüseyin Aygün, işlemi yapan kamu
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunup, maddi ve manevi tazmin

26 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Kurban, kardeşi Ali Kurban’ın tutuklu
bulunduğu Kırklareli Cezaevinde, 9 ay önce sağlık sorunları nedeniyle CMUK 399. maddesi gereğince tahliye
edildiğini, ikinci erteleme için başvuruda bulunduğu halde tutuklanarak Kartal Cezaevine götürüldüğünü belirtti.

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zengül (1963), “12 Eylül 1991 tarihinde
tutuklandığını, cezaevindeyken birkaç kere açlık grevine
23 Nisan 2003 tarihinde CMUK 399. madde gereğince tahliye olduğunu, rapor süresi bittikten sonra raporun
uzatılması için Adli Tıp Kurumuna başvuruda bulunduğunu; fakat sonucun kendisine bildirilmedi
sonra raporunun Kadıköy Savcılığına oradan da Edirne F tipi cezaevine gönderildiğini belirterek hukuki yardım
talebinde bulundu.

Selma Özkan, 28 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan babası
M. Emin Özkan’ın, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü, 12 Ocak
günü Kürkçüler F tipinde babasıyla yaptığı görüşte, babasının burada kendilerine yoğun bir tecrittin
uygulandığını, hiçbir insani ihtiyaçlarının karşılanmadığı

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nedime Yıldırım, eşi Hüseyin Yıldırım’ın (1960)
geçirdiği bir trafik kazısı sonucu felç olduğunu, bir soruşturma sonucunda “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Temmuz
2001 tarihinde Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandığını, halen F Tipi Kapalı Cezaevinde olduğunu,
yaşamını tek başına sürdüremediğini, sağlık durumunun cezaevi koşulları nedeniyle giderek kötüleştiğini, Adli
Tıp tarafından verilen “cezaevinde kalması hayati tehli
belirterek yardım talebinde bulundu.

9 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Kılıçoğlu, oğlu Murat Kılıçoğlu’nun 24 aralık 2003
tarihinde Tekirdağ 2 nolu Kapalı Cezaevine nakledildiğini,
bilmediği için oğlu ile Kürtçe konuştuğunu, bunun üzerine telefondan oğluna hakaret edip bağırıldığını
duyduğunu, oğlunun kendisine bundan böyle telefon açamayacağını belirterek telefonu kapattığını belirt
Kılıçoğlu, Kürt olduğunu, oğlu ile kendi dilinde konuşabildiğini, oğlu ile Türkçe bilmediği için görüşemediğini
belirtti.

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yusuf Bakla, oğlunun İzmit Kandıra F Tipi Kapalı
Cezaevine sevk edildiğini, 11 Ocak günü ziyarete gittiği oğlu ile 1 saatlik görüşme hakları olmasına rağmen
ancak 5 dakika görüşebildiklerini, bu süre içi
yetersiz su verildiğini, sıcak suyun olmadığını, kaloriferlerin yanmadığını, tek kişilik hücrede tutulduğunu ve
sevk sırasında özel eşyalarının kendisine verilmediğini ifade ettiği belirtildi.

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan avukat Sevim Akat, müvekkili Cafer Gürbüz’ün sağlık
sorunları nedeniyle CMUK’un 399. maddesi gereğince bir süre önce cezasının infazının ertelenerek tahliye
edildiğini, ancak son dönemde yapılan Adli
tarafından yeniden yakalama emri çıkarıldığını, müvekkilinin sağlık sorunlarının ciddi olduğunu belirtti.

Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği (ATHAYD
Aksoy, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 80 PRD'li tutuklu ve hükümlüye, Kurban Bayramı'nda
görüşe çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Görüş yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi almak için Kürkçüler F
Tipi Cezaevi yetkilileri ile telefonla görüştüklerini anlatan Aksoy, “PRD'li tutuklu ve hükümlülere daha önce
açlık grevi yaptıkları için disiplin cezası verildiği belirtildi. Ceza nedeni ile Kurban Bayramı'ndaki açık görüş
dahil olmak üzere 80 PRD'linin, bir ay boyunca görüşe çıkmasına izin
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-Bergama ve Uşak Cezaevinde bulunan PKK/KADEK davası 215 tutuklu ve
hükümlü, 15 Şubat 2004 tarihine kadar 3’er günlük dönüşümlü açlık grevine başladıklarını belirttiler.

İHD Elazığ şubesine 21 Ocak günü telefonla başvuruda bulunan Ferdi Kılınç, Elazığ Çocuk Islahevinde
kaldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

giden tutuklu yakınlarının bileklerine, ‘terör’ damgası vurulduğu belirtildi. Bu
durumun infaz hukukuna aykırı olduğunu belirten Tunceli Baro Başkanı Av. Hüseyin Aygün, işlemi yapan kamu
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini belirtti.

26 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Kurban, kardeşi Ali Kurban’ın tutuklu
bulunduğu Kırklareli Cezaevinde, 9 ay önce sağlık sorunları nedeniyle CMUK 399. maddesi gereğince tahliye

nci erteleme için başvuruda bulunduğu halde tutuklanarak Kartal Cezaevine götürüldüğünü belirtti.

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zengül (1963), “12 Eylül 1991 tarihinde
tutuklandığını, cezaevindeyken birkaç kere açlık grevine katıldığını, sağlık sorunları sebebiyle, raporlu olarak
23 Nisan 2003 tarihinde CMUK 399. madde gereğince tahliye olduğunu, rapor süresi bittikten sonra raporun
uzatılması için Adli Tıp Kurumuna başvuruda bulunduğunu; fakat sonucun kendisine bildirilmedi
sonra raporunun Kadıköy Savcılığına oradan da Edirne F tipi cezaevine gönderildiğini belirterek hukuki yardım

Selma Özkan, 28 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan babası
kan’ın, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü, 12 Ocak

günü Kürkçüler F tipinde babasıyla yaptığı görüşte, babasının burada kendilerine yoğun bir tecrittin
uygulandığını, hiçbir insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtini ifade etti.

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nedime Yıldırım, eşi Hüseyin Yıldırım’ın (1960)
geçirdiği bir trafik kazısı sonucu felç olduğunu, bir soruşturma sonucunda “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Temmuz

let Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandığını, halen F Tipi Kapalı Cezaevinde olduğunu,
yaşamını tek başına sürdüremediğini, sağlık durumunun cezaevi koşulları nedeniyle giderek kötüleştiğini, Adli
Tıp tarafından verilen “cezaevinde kalması hayati tehlike yaratır” raporuna rağmen serbest bırakılmadığını
belirterek yardım talebinde bulundu.

9 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Kılıçoğlu, oğlu Murat Kılıçoğlu’nun 24 aralık 2003
tarihinde Tekirdağ 2 nolu Kapalı Cezaevine nakledildiğini, 8 Ocak günü oğlunun eve telefon açtığını, Türkçe
bilmediği için oğlu ile Kürtçe konuştuğunu, bunun üzerine telefondan oğluna hakaret edip bağırıldığını
duyduğunu, oğlunun kendisine bundan böyle telefon açamayacağını belirterek telefonu kapattığını belirt
Kılıçoğlu, Kürt olduğunu, oğlu ile kendi dilinde konuşabildiğini, oğlu ile Türkçe bilmediği için görüşemediğini

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yusuf Bakla, oğlunun İzmit Kandıra F Tipi Kapalı
Cezaevine sevk edildiğini, 11 Ocak günü ziyarete gittiği oğlu ile 1 saatlik görüşme hakları olmasına rağmen
ancak 5 dakika görüşebildiklerini, bu süre içinde oğlunun cezaevi koşullarının kötülüğünden söz ettiğini, çok
yetersiz su verildiğini, sıcak suyun olmadığını, kaloriferlerin yanmadığını, tek kişilik hücrede tutulduğunu ve
sevk sırasında özel eşyalarının kendisine verilmediğini ifade ettiği belirtildi.

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan avukat Sevim Akat, müvekkili Cafer Gürbüz’ün sağlık
sorunları nedeniyle CMUK’un 399. maddesi gereğince bir süre önce cezasının infazının ertelenerek tahliye
edildiğini, ancak son dönemde yapılan Adli Tıp muayenesinde tersine bir karar çıkması nedeniyle mahkeme
tarafından yeniden yakalama emri çıkarıldığını, müvekkilinin sağlık sorunlarının ciddi olduğunu belirtti.

Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği (ATHAYD-DER) Sekreteri N
Aksoy, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 80 PRD'li tutuklu ve hükümlüye, Kurban Bayramı'nda
görüşe çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Görüş yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi almak için Kürkçüler F

a görüştüklerini anlatan Aksoy, “PRD'li tutuklu ve hükümlülere daha önce
açlık grevi yaptıkları için disiplin cezası verildiği belirtildi. Ceza nedeni ile Kurban Bayramı'ndaki açık görüş
dahil olmak üzere 80 PRD'linin, bir ay boyunca görüşe çıkmasına izin verilmeyeceği iletildi” dedi.
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Bergama ve Uşak Cezaevinde bulunan PKK/KADEK davası 215 tutuklu ve
günlük dönüşümlü açlık grevine başladıklarını belirttiler.

İHD Elazığ şubesine 21 Ocak günü telefonla başvuruda bulunan Ferdi Kılınç, Elazığ Çocuk Islahevinde

giden tutuklu yakınlarının bileklerine, ‘terör’ damgası vurulduğu belirtildi. Bu
durumun infaz hukukuna aykırı olduğunu belirten Tunceli Baro Başkanı Av. Hüseyin Aygün, işlemi yapan kamu

at davası açılabileceğini belirtti.

26 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aydın Kurban, kardeşi Ali Kurban’ın tutuklu
bulunduğu Kırklareli Cezaevinde, 9 ay önce sağlık sorunları nedeniyle CMUK 399. maddesi gereğince tahliye

nci erteleme için başvuruda bulunduğu halde tutuklanarak Kartal Cezaevine götürüldüğünü belirtti.

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Zengül (1963), “12 Eylül 1991 tarihinde
katıldığını, sağlık sorunları sebebiyle, raporlu olarak

23 Nisan 2003 tarihinde CMUK 399. madde gereğince tahliye olduğunu, rapor süresi bittikten sonra raporun
uzatılması için Adli Tıp Kurumuna başvuruda bulunduğunu; fakat sonucun kendisine bildirilmediğini, daha
sonra raporunun Kadıköy Savcılığına oradan da Edirne F tipi cezaevine gönderildiğini belirterek hukuki yardım

Selma Özkan, 28 Ocak günü İHD Adana şubesine yaptığı başvuruda, Ceyhan Cezaevinde tutuklu bulunan babası
kan’ın, 22.12.2003 tarihinde koğuşuna yapılan baskınla Kürkçüler F Tipine götürüldüğünü, 12 Ocak

günü Kürkçüler F tipinde babasıyla yaptığı görüşte, babasının burada kendilerine yoğun bir tecrittin

7 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nedime Yıldırım, eşi Hüseyin Yıldırım’ın (1960)
geçirdiği bir trafik kazısı sonucu felç olduğunu, bir soruşturma sonucunda “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Temmuz

let Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandığını, halen F Tipi Kapalı Cezaevinde olduğunu,
yaşamını tek başına sürdüremediğini, sağlık durumunun cezaevi koşulları nedeniyle giderek kötüleştiğini, Adli

ke yaratır” raporuna rağmen serbest bırakılmadığını

9 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayşe Kılıçoğlu, oğlu Murat Kılıçoğlu’nun 24 aralık 2003
8 Ocak günü oğlunun eve telefon açtığını, Türkçe

bilmediği için oğlu ile Kürtçe konuştuğunu, bunun üzerine telefondan oğluna hakaret edip bağırıldığını
duyduğunu, oğlunun kendisine bundan böyle telefon açamayacağını belirterek telefonu kapattığını belirtti. Ayşe
Kılıçoğlu, Kürt olduğunu, oğlu ile kendi dilinde konuşabildiğini, oğlu ile Türkçe bilmediği için görüşemediğini

12 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Yusuf Bakla, oğlunun İzmit Kandıra F Tipi Kapalı
Cezaevine sevk edildiğini, 11 Ocak günü ziyarete gittiği oğlu ile 1 saatlik görüşme hakları olmasına rağmen

nde oğlunun cezaevi koşullarının kötülüğünden söz ettiğini, çok
yetersiz su verildiğini, sıcak suyun olmadığını, kaloriferlerin yanmadığını, tek kişilik hücrede tutulduğunu ve

15 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan avukat Sevim Akat, müvekkili Cafer Gürbüz’ün sağlık
sorunları nedeniyle CMUK’un 399. maddesi gereğince bir süre önce cezasının infazının ertelenerek tahliye

Tıp muayenesinde tersine bir karar çıkması nedeniyle mahkeme
tarafından yeniden yakalama emri çıkarıldığını, müvekkilinin sağlık sorunlarının ciddi olduğunu belirtti.

DER) Sekreteri Nuriye
Aksoy, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 80 PRD'li tutuklu ve hükümlüye, Kurban Bayramı'nda
görüşe çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Görüş yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi almak için Kürkçüler F

a görüştüklerini anlatan Aksoy, “PRD'li tutuklu ve hükümlülere daha önce
açlık grevi yaptıkları için disiplin cezası verildiği belirtildi. Ceza nedeni ile Kurban Bayramı'ndaki açık görüş

verilmeyeceği iletildi” dedi.
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Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunun tutuklulara ilişkin olarak, tutuklu aileleri adına yazılı açıklamada bulunan
Barış Özçelik, Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinde yapılan operasyonlarla sonrası, Tekirdağ F Tipi
Cezaevi'ne götürülen KADEK'li tutukluların tek kişilik hücrelere konulduklarını, bazılarının iki en fazla üç
kişilik hücrelerde tutulduğunu, yemeklerin soğuk plastik bir kapta ve yetersiz olarak verildiğini, banyo ve
temizlik maddeleri verilmeyen tutukluların permati
eski eşyalarının verilmediğini, her şeyin kantinden alınmasına teşvik edildiğini belirterek, cezaevinde
MHP'lilerden oluşan ve “A Takımı” adı verilen bir grubun tutuklulara küfür, taciz gibi sa
bulunduklarını, 25 dakika olan görüş için cezaevine giden ailelere sürekli zorluklar çıkartıldığını, hakaretlere
maruz kaldıklarını belirtti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde “yardım ve yataklık” iddiasıyla 29 Aralık 2003 günü tutuklanan İsmail D
kızkardeşi Saadet Duman, 3 Ocak günü yaptığı görüşmede abisinin kendisine PRD tutuklularının koğuşunda
kalmak istediğini; ancak cezaevi idaresinin buna izin vermeyerek tek kişilik hücreye koyduğunu, daha sonra
cezaevi savcısı ile görüştüğünü, savcı
vermediği için müşahede altında tutulduğunu söylediğini belirtti.

29 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Haldun Özkan, kardeşi İhsan Özkan ve 15
arkadaşının Bursa H-2 Cezaevinden habersiz; zorla ve özel eşyalarını bile olmadan İzmit F
edildiklerini; temel ihtiyaçlarını cezaevinin kantininden gidermeye zorlandıklarını, kırmızı ve lacivert renkteki
elbiselere izin verilmediğini, kendilerine psikolojik ba
sınırlandırıldığını belirterek, hukuki yardım talebinde bulundu.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Muş E Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve hükümlü yakınları
ile görüşmeye gittiklerinde, aramadan geçirildikten sonra kollarına “terör” mühürü vurulmasının insan hakları
ihlali olduğunu belirtti. Yalçındağ, “Muş Cezaevi'ne giden mahkûm yakınlarının kollarının 'terör' yazısıyla
mühürlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Mille
Düşürücü Davranış Sözleşmesi'ne göre insan onuruna aykırı kötü muameledir. Bu muamelenin, güvenlik gibi bir
gerekçesi de olamaz. Uygulamayı protesto ediyoruz” dedi.

5 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulu
bulunduğunu, oğlunun Wernica Korsakoff hastası olduğunu, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek,
yardım talep etti.

11 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Sabiha Endakçı, Bitlis
olarak bulunan eşi Selahattin Endakçı’nın, tekbaşına bir hücrede tutulduğunu, görüş gününün Cuma olması ve
Van’dan sadece tutuklu ailesi olarak kendisinin gitmesi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek
sevk talebi konusunda hukuki yardım talebinde bulundu.

İpek Taşlı, 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine
tutuklu bulunan abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968) ziyaretine gittiğini, abisinin vücudunun d
verilen yemeklerin alerji yapması nedeniyle vücudunda morluklar olduğunu, tutuklulara sağlıksız yiyecekler
verildiğini, cezaevine iki takım elbise dışında kıyafet götüremediklerini, doktor önermediği sürece atkı, eldiven
ve bere gibi giyim eşyalarının cezaevi yönetimi tarafından kabul edilmediğini ve özel eşyalarını kendilerine
vermediklerini belirtti.

Sabri Taşlı 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968),
Sincan 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu olduğunu, 12 Şubat günü kendilerini ev telefonundan aradığını,
telefonda Kürtçe konuştuğunu ancak yanında bulunan yetkilinin ısrarla Türkçe konuşmasını istediğini, bunun
üzerine abisinin bu durumu protesto ederek telefonu kapattığını belirtti.

Nesrin Birtane, 9 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
26 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, 6 Şubat günü kendisi ile yaptığı
açık görüşte abisinin, infaz koruma mem
kaldıklarını, cezaevi personelinin son derece keyfi tutumlar sergilediklerini, cezaevi yönetiminin bu tür
uygulamalara göz yumduğunu, ayrıca cezaevine haftada 2 saat sıcak su verildiğini, ru
karşılayamadıklarını belirttiğini ifade etti.

Murat Balyeci, 7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine
Cezaevinde bulunan kardeşi Yücel Balyeci’nin (1974) ziyaretine gittiğini, kardeşi
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Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunun tutuklulara ilişkin olarak, tutuklu aileleri adına yazılı açıklamada bulunan
Barış Özçelik, Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinde yapılan operasyonlarla sonrası, Tekirdağ F Tipi

götürülen KADEK'li tutukluların tek kişilik hücrelere konulduklarını, bazılarının iki en fazla üç
kişilik hücrelerde tutulduğunu, yemeklerin soğuk plastik bir kapta ve yetersiz olarak verildiğini, banyo ve
temizlik maddeleri verilmeyen tutukluların permatik jiletlerle saç tıraşı olmak zorunda kaldıkları, tutukluların
eski eşyalarının verilmediğini, her şeyin kantinden alınmasına teşvik edildiğini belirterek, cezaevinde
MHP'lilerden oluşan ve “A Takımı” adı verilen bir grubun tutuklulara küfür, taciz gibi sa
bulunduklarını, 25 dakika olan görüş için cezaevine giden ailelere sürekli zorluklar çıkartıldığını, hakaretlere

Hatay’ın İskenderun ilçesinde “yardım ve yataklık” iddiasıyla 29 Aralık 2003 günü tutuklanan İsmail D
kızkardeşi Saadet Duman, 3 Ocak günü yaptığı görüşmede abisinin kendisine PRD tutuklularının koğuşunda
kalmak istediğini; ancak cezaevi idaresinin buna izin vermeyerek tek kişilik hücreye koyduğunu, daha sonra
cezaevi savcısı ile görüştüğünü, savcının kendisine ağabeyi İsmail Duman’ın karakolda ve mahkemede ifade
vermediği için müşahede altında tutulduğunu söylediğini belirtti.

29 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Haldun Özkan, kardeşi İhsan Özkan ve 15
Cezaevinden habersiz; zorla ve özel eşyalarını bile olmadan İzmit F

edildiklerini; temel ihtiyaçlarını cezaevinin kantininden gidermeye zorlandıklarını, kırmızı ve lacivert renkteki
elbiselere izin verilmediğini, kendilerine psikolojik baskıların yapıldığını ve görüşlerin hafta içi bir saatle
sınırlandırıldığını belirterek, hukuki yardım talebinde bulundu.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Muş E Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve hükümlü yakınları
e, aramadan geçirildikten sonra kollarına “terör” mühürü vurulmasının insan hakları

ihlali olduğunu belirtti. Yalçındağ, “Muş Cezaevi'ne giden mahkûm yakınlarının kollarının 'terör' yazısıyla
mühürlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkence ve Gayri İnsani veya Küçük
Düşürücü Davranış Sözleşmesi'ne göre insan onuruna aykırı kötü muameledir. Bu muamelenin, güvenlik gibi bir
gerekçesi de olamaz. Uygulamayı protesto ediyoruz” dedi.

5 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aynur Kör, oğlu Savaş Kör’ün Bayrampaşa Cezaevinde
bulunduğunu, oğlunun Wernica Korsakoff hastası olduğunu, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek,

11 Şubat günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Sabiha Endakçı, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu
olarak bulunan eşi Selahattin Endakçı’nın, tekbaşına bir hücrede tutulduğunu, görüş gününün Cuma olması ve
Van’dan sadece tutuklu ailesi olarak kendisinin gitmesi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek

vk talebi konusunda hukuki yardım talebinde bulundu.

günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 3 Şubat günü Sincan 2 No’lu Cezaevi’nde
tutuklu bulunan abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968) ziyaretine gittiğini, abisinin vücudunun d
verilen yemeklerin alerji yapması nedeniyle vücudunda morluklar olduğunu, tutuklulara sağlıksız yiyecekler
verildiğini, cezaevine iki takım elbise dışında kıyafet götüremediklerini, doktor önermediği sürece atkı, eldiven

im eşyalarının cezaevi yönetimi tarafından kabul edilmediğini ve özel eşyalarını kendilerine

Sabri Taşlı 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968),
e tutuklu olduğunu, 12 Şubat günü kendilerini ev telefonundan aradığını,

telefonda Kürtçe konuştuğunu ancak yanında bulunan yetkilinin ısrarla Türkçe konuşmasını istediğini, bunun
üzerine abisinin bu durumu protesto ederek telefonu kapattığını belirtti.

Nesrin Birtane, 9 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Murat Kılıçoğlu’nun (1968)
26 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, 6 Şubat günü kendisi ile yaptığı
açık görüşte abisinin, infaz koruma memurları tarafından sürekli tehdit edildiklerini, hakaretlere maruz
kaldıklarını, cezaevi personelinin son derece keyfi tutumlar sergilediklerini, cezaevi yönetiminin bu tür
uygulamalara göz yumduğunu, ayrıca cezaevine haftada 2 saat sıcak su verildiğini, rutin banyo ihtiyaçlarını bile
karşılayamadıklarını belirttiğini ifade etti.

Murat Balyeci, 7 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 6 Şubat günü Elazığ E Tipi
Cezaevinde bulunan kardeşi Yücel Balyeci’nin (1974) ziyaretine gittiğini, kardeşinin durumunun kötü olduğunu
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Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunun tutuklulara ilişkin olarak, tutuklu aileleri adına yazılı açıklamada bulunan
Barış Özçelik, Ümraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinde yapılan operasyonlarla sonrası, Tekirdağ F Tipi

götürülen KADEK'li tutukluların tek kişilik hücrelere konulduklarını, bazılarının iki en fazla üç
kişilik hücrelerde tutulduğunu, yemeklerin soğuk plastik bir kapta ve yetersiz olarak verildiğini, banyo ve

k jiletlerle saç tıraşı olmak zorunda kaldıkları, tutukluların
eski eşyalarının verilmediğini, her şeyin kantinden alınmasına teşvik edildiğini belirterek, cezaevinde
MHP'lilerden oluşan ve “A Takımı” adı verilen bir grubun tutuklulara küfür, taciz gibi saldırılarda
bulunduklarını, 25 dakika olan görüş için cezaevine giden ailelere sürekli zorluklar çıkartıldığını, hakaretlere

Hatay’ın İskenderun ilçesinde “yardım ve yataklık” iddiasıyla 29 Aralık 2003 günü tutuklanan İsmail Duman’ın
kızkardeşi Saadet Duman, 3 Ocak günü yaptığı görüşmede abisinin kendisine PRD tutuklularının koğuşunda
kalmak istediğini; ancak cezaevi idaresinin buna izin vermeyerek tek kişilik hücreye koyduğunu, daha sonra

nın kendisine ağabeyi İsmail Duman’ın karakolda ve mahkemede ifade

29 Ocak günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Haldun Özkan, kardeşi İhsan Özkan ve 15
Cezaevinden habersiz; zorla ve özel eşyalarını bile olmadan İzmit F-2 Cezaevine sevk

edildiklerini; temel ihtiyaçlarını cezaevinin kantininden gidermeye zorlandıklarını, kırmızı ve lacivert renkteki
skıların yapıldığını ve görüşlerin hafta içi bir saatle

İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Muş E Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutuklu ve hükümlü yakınları
e, aramadan geçirildikten sonra kollarına “terör” mühürü vurulmasının insan hakları

ihlali olduğunu belirtti. Yalçındağ, “Muş Cezaevi'ne giden mahkûm yakınlarının kollarının 'terör' yazısıyla
tler İşkence ve Gayri İnsani veya Küçük

Düşürücü Davranış Sözleşmesi'ne göre insan onuruna aykırı kötü muameledir. Bu muamelenin, güvenlik gibi bir

nan Aynur Kör, oğlu Savaş Kör’ün Bayrampaşa Cezaevinde
bulunduğunu, oğlunun Wernica Korsakoff hastası olduğunu, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek,

E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu
olarak bulunan eşi Selahattin Endakçı’nın, tekbaşına bir hücrede tutulduğunu, görüş gününün Cuma olması ve
Van’dan sadece tutuklu ailesi olarak kendisinin gitmesi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirterek

yaptığı başvuruda, 3 Şubat günü Sincan 2 No’lu Cezaevi’nde
tutuklu bulunan abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968) ziyaretine gittiğini, abisinin vücudunun değişik yerlerinde,
verilen yemeklerin alerji yapması nedeniyle vücudunda morluklar olduğunu, tutuklulara sağlıksız yiyecekler
verildiğini, cezaevine iki takım elbise dışında kıyafet götüremediklerini, doktor önermediği sürece atkı, eldiven

im eşyalarının cezaevi yönetimi tarafından kabul edilmediğini ve özel eşyalarını kendilerine

Sabri Taşlı 12 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, abisi Mehmet Ali Taşlı’nın (1968),
e tutuklu olduğunu, 12 Şubat günü kendilerini ev telefonundan aradığını,

telefonda Kürtçe konuştuğunu ancak yanında bulunan yetkilinin ısrarla Türkçe konuşmasını istediğini, bunun

kardeşi Murat Kılıçoğlu’nun (1968)
26 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, 6 Şubat günü kendisi ile yaptığı

urları tarafından sürekli tehdit edildiklerini, hakaretlere maruz
kaldıklarını, cezaevi personelinin son derece keyfi tutumlar sergilediklerini, cezaevi yönetiminin bu tür

tin banyo ihtiyaçlarını bile

6 Şubat günü Elazığ E Tipi
nin durumunun kötü olduğunu
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ve vücudunda morluklar olduğunu, cezaevi personeli tarafından tüm tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu
belirtti.

Bolu F tipi cezaevinden, 9 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazdığı mektupta Bayram Demirsoy, kamu malına
zarar vermekten dolayı tutuklanarak Bolu F tipi cezaevine getirildiğini, burada 15 gün hücre cezası aldığını, 1 yıl
boyunca açık görüşten ve haftalık telefon etme haklarından mahrun bırakıldığını belirterek hukuki yardım
talebinde bulundu.

16 Şubat günü tutuklanan A.K.K. (16) ve K.K. (16), aileleri aracılığıyla, cezaevinde bir gardiyan tarafından
baskıya maruz kaldıklarını belirttiler.

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden mektup gönderen Kemal Aydın,
cezaevinde koşulların sağlıksız olduğunu; spor yapmalarının kısıtlı olduğunu, avukatlarıyla yapılan
görüşmelerinde; kağıt, kalem, sigara vb. zaruri malzemelerinin alındığını ve mektuplarının muhataplarına
ulaştırılmadığını belirtti.

Adana Tutuklu ve Hükümlü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ATHAYD
tarafından, 15 Şubat günü yapılan yazılı açıklamada; Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde 88 kişiye bir ay kapalı görüş
ve 6 ay açık görüş yasağı verildiği belirtildi.

Siirt F Tipi; C-31, D-39, D-38, C-32, D
Mart ayında mektupla yaptıkları başvuruda, görüşlerine gelen ailelerinin arama noktalarında sıkıntı çektiklerini,
bayan gardiyan tarafından yapılması gereken arama ve kontr
arama ve kimlik tespit işlemlerinin bayan görevli tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Tutuklu Hükümlü Aileleri Demokratik Hukuk ve Dayanışma Derneği (TUHAD
Askeri Tezer, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 20 Ocak günü, “tecrit ve izolasyona karşı” kendini yakan Mehmet
Pirinç adlı tutukluya, 3 ay kapalı, 6 ay açık görüş yapmama cezası verildiğini, ayrıca telefonla konuşma hakkının
da elinden alındığını belirtti.

İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, F tipi cezaevlerini açmak amacıyla 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen ve 28
kişinin hayatını yitirdiği operasyonu yaşayan siyasi tutuklu ve hükümlüler operasyonunun yıl dönümünde
protesto amcıyla üç günlük açlık grevler
yönetimi cezayı, Ceza ve İnfaz Kurumları Yönetmeliği, Cezaların İnfazına Dair Tüzük ve söz konusu davranışın
diğer tutuklu ve hükümlülere “kötü örnek” olacağı gerekçelerine dayanarak ver
mahkumların isimleri şunlar: Mehmet İnan Işık, Süleyman Erol, Bülent Ersoy, Raşit Dörtyol, Şeyhmus Poyzar,
Alican Kaya, Metin Koç, Ercan Yıldız, Fesih Yavaş, Kemal Serinkaya, Devrim Türkmen, Hasan Atar, Bülent
Parmaksız, İnanç Özen, Fırat Şimşek, Deniz Kısmetli, Özgür Taşyürek, Vatan Örak ve Zaki Özbil’e bir ay
mektup altı ay ise görüş yasağı cezası verdi.

Diyarbakır D tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Nurettin Özcan ve M. Şefik Temel, 5 Mart günü İHD Diyarbakır
şubesine mektupla yaptıkları başvuruda; küçük bir odada kaldıklarını, odanın havalandırma sisteminin
olmadığını, sadece önlerinde bulunan koridordan odanın hava alabildiğini; ancak bu koridorun da, sırf aşağıdaki
mahkumları görebildikleri için kapatılacağını belirterek, bu
hava alamayacağı ve bunun hastalıklarına neden olacağını ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını
istediler.

18 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Derya Ulu, eşi Turgay Ulu’nun Ka
Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğunu, eşine başgardiyan ve memurlar tarafından kötü muamele
yapıldığını, eşine diğer tutuklulara göre daha az yemek verildiğini, ayakkabılarının zorla çıkartıldığını, eşinin 7
gardiyan tarafından zorla tuvalete sokularak dövülmeye çalışıldığını ve dayak yemekten slogan atarak
kurtulduğunu, eşinin gardiyanlar tarafından bir daha görüşe çıkamayacaksın şeklinde tehdit edildiğini belirtti.

Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada,
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz
altına alınıp cezaevine konuldukları, Baki Yaş’dan; Cumhurbaşkanı’na müracaat edip af talebinde bulunmas
istendiğini, Adli Tıp Kurumunun 10 Nisan 2003 tarihinde Baki Yaş’ın hastalığının infazını etkileyecek durum
arz ettiği, vakanın kronisite kazanmış olduğu dikkate alındığında şifasının tıbben beklenemeyeceğinin klasik
bilgiden olduğunun belirtilmesine ve
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ve vücudunda morluklar olduğunu, cezaevi personeli tarafından tüm tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu

Bolu F tipi cezaevinden, 9 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazdığı mektupta Bayram Demirsoy, kamu malına
ar vermekten dolayı tutuklanarak Bolu F tipi cezaevine getirildiğini, burada 15 gün hücre cezası aldığını, 1 yıl

boyunca açık görüşten ve haftalık telefon etme haklarından mahrun bırakıldığını belirterek hukuki yardım

16 Şubat günü tutuklanan A.K.K. (16) ve K.K. (16), aileleri aracılığıyla, cezaevinde bir gardiyan tarafından
baskıya maruz kaldıklarını belirttiler.

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden mektup gönderen Kemal Aydın,
aevinde koşulların sağlıksız olduğunu; spor yapmalarının kısıtlı olduğunu, avukatlarıyla yapılan

görüşmelerinde; kağıt, kalem, sigara vb. zaruri malzemelerinin alındığını ve mektuplarının muhataplarına

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ATHAYD-DER) Başkanı Esmer Doster
tarafından, 15 Şubat günü yapılan yazılı açıklamada; Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde 88 kişiye bir ay kapalı görüş
ve 6 ay açık görüş yasağı verildiği belirtildi.

32, D-37, D-40 koğuşlarında yatan Tutuklu ve Hükümlüler, İHD Siirt şubesine
Mart ayında mektupla yaptıkları başvuruda, görüşlerine gelen ailelerinin arama noktalarında sıkıntı çektiklerini,
bayan gardiyan tarafından yapılması gereken arama ve kontrollerin askerler tarafından yapılmakta olduğunu, üst
arama ve kimlik tespit işlemlerinin bayan görevli tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Tutuklu Hükümlü Aileleri Demokratik Hukuk ve Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) Diyarbakır Şube Başkan
Askeri Tezer, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 20 Ocak günü, “tecrit ve izolasyona karşı” kendini yakan Mehmet
Pirinç adlı tutukluya, 3 ay kapalı, 6 ay açık görüş yapmama cezası verildiğini, ayrıca telefonla konuşma hakkının

İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, F tipi cezaevlerini açmak amacıyla 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen ve 28
kişinin hayatını yitirdiği operasyonu yaşayan siyasi tutuklu ve hükümlüler operasyonunun yıl dönümünde
protesto amcıyla üç günlük açlık grevleri yapan 19 mahkum bir ay mektup ve altı ay görüş yasağı aldı. Cezaevi
yönetimi cezayı, Ceza ve İnfaz Kurumları Yönetmeliği, Cezaların İnfazına Dair Tüzük ve söz konusu davranışın
diğer tutuklu ve hükümlülere “kötü örnek” olacağı gerekçelerine dayanarak verdiğini açıkladı. Ceza alan
mahkumların isimleri şunlar: Mehmet İnan Işık, Süleyman Erol, Bülent Ersoy, Raşit Dörtyol, Şeyhmus Poyzar,
Alican Kaya, Metin Koç, Ercan Yıldız, Fesih Yavaş, Kemal Serinkaya, Devrim Türkmen, Hasan Atar, Bülent

en, Fırat Şimşek, Deniz Kısmetli, Özgür Taşyürek, Vatan Örak ve Zaki Özbil’e bir ay
mektup altı ay ise görüş yasağı cezası verdi.

Diyarbakır D tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Nurettin Özcan ve M. Şefik Temel, 5 Mart günü İHD Diyarbakır
yaptıkları başvuruda; küçük bir odada kaldıklarını, odanın havalandırma sisteminin

olmadığını, sadece önlerinde bulunan koridordan odanın hava alabildiğini; ancak bu koridorun da, sırf aşağıdaki
mahkumları görebildikleri için kapatılacağını belirterek, bu koridorun kapatılması halinde basık olan odalarının
hava alamayacağı ve bunun hastalıklarına neden olacağını ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını

18 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Derya Ulu, eşi Turgay Ulu’nun Ka
Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğunu, eşine başgardiyan ve memurlar tarafından kötü muamele
yapıldığını, eşine diğer tutuklulara göre daha az yemek verildiğini, ayakkabılarının zorla çıkartıldığını, eşinin 7

orla tuvalete sokularak dövülmeye çalışıldığını ve dayak yemekten slogan atarak
kurtulduğunu, eşinin gardiyanlar tarafından bir daha görüşe çıkamayacaksın şeklinde tehdit edildiğini belirtti.

Adar Hukuk Bürosu tarafından 20 Şubat günü yapılan açıklamada, müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz
altına alınıp cezaevine konuldukları, Baki Yaş’dan; Cumhurbaşkanı’na müracaat edip af talebinde bulunmas
istendiğini, Adli Tıp Kurumunun 10 Nisan 2003 tarihinde Baki Yaş’ın hastalığının infazını etkileyecek durum
arz ettiği, vakanın kronisite kazanmış olduğu dikkate alındığında şifasının tıbben beklenemeyeceğinin klasik
bilgiden olduğunun belirtilmesine ve bu nedenle infazın süresiz ertelenmesine rağmen, müvekkillerinin zorla af
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ve vücudunda morluklar olduğunu, cezaevi personeli tarafından tüm tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu

Bolu F tipi cezaevinden, 9 Şubat günü İHD İstanbul şubesine yazdığı mektupta Bayram Demirsoy, kamu malına
ar vermekten dolayı tutuklanarak Bolu F tipi cezaevine getirildiğini, burada 15 gün hücre cezası aldığını, 1 yıl

boyunca açık görüşten ve haftalık telefon etme haklarından mahrun bırakıldığını belirterek hukuki yardım

16 Şubat günü tutuklanan A.K.K. (16) ve K.K. (16), aileleri aracılığıyla, cezaevinde bir gardiyan tarafından

26 Şubat günü İHD İstanbul şubesine, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden mektup gönderen Kemal Aydın,
aevinde koşulların sağlıksız olduğunu; spor yapmalarının kısıtlı olduğunu, avukatlarıyla yapılan

görüşmelerinde; kağıt, kalem, sigara vb. zaruri malzemelerinin alındığını ve mektuplarının muhataplarına

DER) Başkanı Esmer Doster
tarafından, 15 Şubat günü yapılan yazılı açıklamada; Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde 88 kişiye bir ay kapalı görüş

40 koğuşlarında yatan Tutuklu ve Hükümlüler, İHD Siirt şubesine
Mart ayında mektupla yaptıkları başvuruda, görüşlerine gelen ailelerinin arama noktalarında sıkıntı çektiklerini,

ollerin askerler tarafından yapılmakta olduğunu, üst
arama ve kimlik tespit işlemlerinin bayan görevli tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirttiler.

DER) Diyarbakır Şube Başkanı
Askeri Tezer, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde 20 Ocak günü, “tecrit ve izolasyona karşı” kendini yakan Mehmet
Pirinç adlı tutukluya, 3 ay kapalı, 6 ay açık görüş yapmama cezası verildiğini, ayrıca telefonla konuşma hakkının

İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, F tipi cezaevlerini açmak amacıyla 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen ve 28
kişinin hayatını yitirdiği operasyonu yaşayan siyasi tutuklu ve hükümlüler operasyonunun yıl dönümünde

i yapan 19 mahkum bir ay mektup ve altı ay görüş yasağı aldı. Cezaevi
yönetimi cezayı, Ceza ve İnfaz Kurumları Yönetmeliği, Cezaların İnfazına Dair Tüzük ve söz konusu davranışın

diğini açıkladı. Ceza alan
mahkumların isimleri şunlar: Mehmet İnan Işık, Süleyman Erol, Bülent Ersoy, Raşit Dörtyol, Şeyhmus Poyzar,
Alican Kaya, Metin Koç, Ercan Yıldız, Fesih Yavaş, Kemal Serinkaya, Devrim Türkmen, Hasan Atar, Bülent

en, Fırat Şimşek, Deniz Kısmetli, Özgür Taşyürek, Vatan Örak ve Zaki Özbil’e bir ay

Diyarbakır D tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Nurettin Özcan ve M. Şefik Temel, 5 Mart günü İHD Diyarbakır
yaptıkları başvuruda; küçük bir odada kaldıklarını, odanın havalandırma sisteminin

olmadığını, sadece önlerinde bulunan koridordan odanın hava alabildiğini; ancak bu koridorun da, sırf aşağıdaki
koridorun kapatılması halinde basık olan odalarının

hava alamayacağı ve bunun hastalıklarına neden olacağını ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını

18 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Derya Ulu, eşi Turgay Ulu’nun Kandıra F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğunu, eşine başgardiyan ve memurlar tarafından kötü muamele
yapıldığını, eşine diğer tutuklulara göre daha az yemek verildiğini, ayakkabılarının zorla çıkartıldığını, eşinin 7

orla tuvalete sokularak dövülmeye çalışıldığını ve dayak yemekten slogan atarak
kurtulduğunu, eşinin gardiyanlar tarafından bir daha görüşe çıkamayacaksın şeklinde tehdit edildiğini belirtti.

müvekkilleri olan Elif Vural ile Baki Yaş’ın
cezalarının infazının CMUK 399. maddesine göre ertelendiğini, müvekkillerinin 17 Şubat 2004 tarihinde göz
altına alınıp cezaevine konuldukları, Baki Yaş’dan; Cumhurbaşkanı’na müracaat edip af talebinde bulunması
istendiğini, Adli Tıp Kurumunun 10 Nisan 2003 tarihinde Baki Yaş’ın hastalığının infazını etkileyecek durum
arz ettiği, vakanın kronisite kazanmış olduğu dikkate alındığında şifasının tıbben beklenemeyeceğinin klasik

bu nedenle infazın süresiz ertelenmesine rağmen, müvekkillerinin zorla af
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talebinde bulunması istendiğini, müvekkilleri olan Elif Vural’ın ise daha önceki raporlarında Wernica
Korsakoffun tıbben iyileşemeyeceğini belirten Adlı Tıp Kurumu bu kez kendi rapor
iyileştiği yönünde rapor düzenlediğini, müvekkili olan Elif Vural’ın Antalya E tipi cezaevinde olduğunu, Baki
Yaş’ın ise hücre kapısının hiç açılmadığı, ısınmanın olmadığı, çay dahil olmak üzere her şeyin yasak olduğunu,
çarşaf masa sandalye gibi hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını ve müşahade altında tutulduğunu belirttiler.

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
DKPC davasından yargılanarak 16 yıl hüküm
katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle; CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
edilmesini sağlayan raporun 3 kez uzatıldığını; ancak 30 Ocak 2004 tarihinde “iyileş
kardeşinde ciddi hafıza kaybı olduğunu ve hastalığının devam ettiğini, iyileşmeden tutuklanmasının yaşamını
tehdit ettiğini belirtti.

Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevi’nden, Mart ayında mektupla İHD İstanbul şubesine başvuruda
Çınar ve M. Bahri Kurt, cezaevinde sosyal etkinliklerden haftada 5 saat yararlanma hakları olduğu halde ayda 1
saat yararlanabildiklerini, sosyal etkinliklere 10 kişilik kota getirildiği ve ziyaret kabinleri 3 kişilik olduğu için
arkadaşları ile görüşemediklerini, ellerindeki dergilere keyfi olarak el konulduğunu, kitapların 3 adet ile
sınırlandırıldığını, iaşe bedeli yetersiz olduğu için ailelerinden para almak zorunda kaldıklarını belirttiler.

29 Mart günü İHD İzmir şubesine mektupla y
Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, cezaevine haftada bir gelen doktora çıktıklarını; ilaç yazılmasına rağmen
ilaçlarının cezaevi tarafından karşılanmadığı ve parası olmayan mahkumların tedavisinin bu nedenle
iddiasında bulundu. Muğurtay ayrıca, hastaneye sevklerin zamanında yapılmadığı ve bundan dolayı mağduriyet
yaşadıklarını, cezaevi personeli tarafından kimi dönemler şiddet uygulandığını, kendisinin de 5 gardiyan
tarafından dövüldüğünü ve bir hafta boyunca kulaklarının duymadığını; cezaevine gelen gıdaların günü geçmiş
yada bayat olmasından dolayı sağlıklarının bozulduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da hasta bir tutukluyu, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca askerleri odadan çıkararak muayene
eden doktor sürgüne gönderildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan ve ölüm oruçları nedeniyle Korsakoff
belirtileri gösteren bir tutuklu, 26 Aralık 2003 gecesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Nöbetçi
doktor İlker Meşe, asker ve polislerde
kim olursa olsun normal ve serbest bir ortamda muayene hakkının olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ekim 2003
tarihinde konuyla ilgili bir genelgesi bulunduğunu anlattı. Ancak askerl
bakanlık genelgesinde, “Güvenlik görevlileri tutukluyu göremeyecekleri ve duyamayacakları bir yerde beklerler”
hükmünün bulunduğunu, buna uyulmayacaksa hastayı geri götürmelerini istedi. Bir süre tartışan askerler, daha
sonra muayene odasını terk etti. Muayeneden sonra tutuklu; gerekli tedavisi yapılarak cezaevine geri götürüldü.
Olaydan dört gün sonra 30 Aralık günü, doktor Meşe, suçlamanın görevden alınarak 4 No'lu Sağlık Ocağı'na
gönderildi ve hakkında soruşturma açıl
askerlere hakaret etmek” ve “Tutuklu mahkûmu asker kontrolünde muayene ettirmemek”ten açılan
soruşturmada, ifade verdi. Meşe, aksine kendisine hakaret edildiğini, hasta muayenesiyle
Bakanlığı'nın genelgesine uyduğunu söyledi. Ancak müfettişler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının üçlü
protokol uyarınca yayımladığı yeni bir genelgede, “siyasi mahkûmların muayenesinde askerlerin paravan ya da
perde arkasında durabileceğinin” düzenlendiğini belirterek, Meşe'yi bu genelgeye uymamakla suçladı. Meşe, bu
genelgeden haberi olmadığını belirtti. Olaydan sonra psikolojisi bozulan Dr. Meşe'ye, “postravmatik stres
bozukluğu” tanısıyla 45 gün yatak istirahati verildi.
soruşturma açılmasına neden olan genelge ise olaydan yaklaşık üç hafta sonra 15 Ocak 2004 günü Tekirdağ'daki
ilgili tüm sağlık kurullarına dağıtıldı.

İHD İzmir Şubesi’ne başvuruda bulunan Abdülhalim Güneş
yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını,
askerler ve gardiyanlar tarafından beton üzerinde
sıcak su verilmediği için banyo yapamadığını, yemeklerin çok kötü olduğu
göstermeleri nedeniyle cezaevi idaresin
ettiklerini belirtti.

28 Nisan günü İHD’ye başvuran Tevrat Serinkaya; Kır
Serinkaya’nın, yoğun baskılara maruz kaldığını, banyo günlerinde kasıtlı olarak suların kesilerek sıcak su
verilmediğini, kantinden özellikle kağıt
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talebinde bulunması istendiğini, müvekkilleri olan Elif Vural’ın ise daha önceki raporlarında Wernica
Korsakoffun tıbben iyileşemeyeceğini belirten Adlı Tıp Kurumu bu kez kendi raporlarıyla çelişerek bu hastalığın
iyileştiği yönünde rapor düzenlediğini, müvekkili olan Elif Vural’ın Antalya E tipi cezaevinde olduğunu, Baki
Yaş’ın ise hücre kapısının hiç açılmadığı, ısınmanın olmadığı, çay dahil olmak üzere her şeyin yasak olduğunu,

şaf masa sandalye gibi hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını ve müşahade altında tutulduğunu belirttiler.

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
DKPC davasından yargılanarak 16 yıl hüküm giydiğini, 2002 yılında F Tipi Cezaevlerindeki ölüm oruçlarına
katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle; CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
edilmesini sağlayan raporun 3 kez uzatıldığını; ancak 30 Ocak 2004 tarihinde “iyileştiği” gerekçesi tutuklandığı,
kardeşinde ciddi hafıza kaybı olduğunu ve hastalığının devam ettiğini, iyileşmeden tutuklanmasının yaşamını

Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevi’nden, Mart ayında mektupla İHD İstanbul şubesine başvuruda
Çınar ve M. Bahri Kurt, cezaevinde sosyal etkinliklerden haftada 5 saat yararlanma hakları olduğu halde ayda 1
saat yararlanabildiklerini, sosyal etkinliklere 10 kişilik kota getirildiği ve ziyaret kabinleri 3 kişilik olduğu için

ları ile görüşemediklerini, ellerindeki dergilere keyfi olarak el konulduğunu, kitapların 3 adet ile
sınırlandırıldığını, iaşe bedeli yetersiz olduğu için ailelerinden para almak zorunda kaldıklarını belirttiler.

29 Mart günü İHD İzmir şubesine mektupla yaptığı başvuruda Aziz Muğurtay; Aydın ili Çine Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, cezaevine haftada bir gelen doktora çıktıklarını; ilaç yazılmasına rağmen
ilaçlarının cezaevi tarafından karşılanmadığı ve parası olmayan mahkumların tedavisinin bu nedenle
iddiasında bulundu. Muğurtay ayrıca, hastaneye sevklerin zamanında yapılmadığı ve bundan dolayı mağduriyet
yaşadıklarını, cezaevi personeli tarafından kimi dönemler şiddet uygulandığını, kendisinin de 5 gardiyan

afta boyunca kulaklarının duymadığını; cezaevine gelen gıdaların günü geçmiş
yada bayat olmasından dolayı sağlıklarının bozulduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da hasta bir tutukluyu, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca askerleri odadan çıkararak muayene
en doktor sürgüne gönderildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan ve ölüm oruçları nedeniyle Korsakoff

belirtileri gösteren bir tutuklu, 26 Aralık 2003 gecesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Nöbetçi
doktor İlker Meşe, asker ve polislerden muayene odasını terk etmelerini istedi. Askerler karşı çıktı. Meşe, hasta
kim olursa olsun normal ve serbest bir ortamda muayene hakkının olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ekim 2003
tarihinde konuyla ilgili bir genelgesi bulunduğunu anlattı. Ancak askerler, odada kalmakta ısrar etti. Meşe,
bakanlık genelgesinde, “Güvenlik görevlileri tutukluyu göremeyecekleri ve duyamayacakları bir yerde beklerler”
hükmünün bulunduğunu, buna uyulmayacaksa hastayı geri götürmelerini istedi. Bir süre tartışan askerler, daha
sonra muayene odasını terk etti. Muayeneden sonra tutuklu; gerekli tedavisi yapılarak cezaevine geri götürüldü.
Olaydan dört gün sonra 30 Aralık günü, doktor Meşe, suçlamanın görevden alınarak 4 No'lu Sağlık Ocağı'na
gönderildi ve hakkında soruşturma açıldı. Meşe, İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği iki müfettişe, “Görevli
askerlere hakaret etmek” ve “Tutuklu mahkûmu asker kontrolünde muayene ettirmemek”ten açılan
soruşturmada, ifade verdi. Meşe, aksine kendisine hakaret edildiğini, hasta muayenesiyle
Bakanlığı'nın genelgesine uyduğunu söyledi. Ancak müfettişler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının üçlü
protokol uyarınca yayımladığı yeni bir genelgede, “siyasi mahkûmların muayenesinde askerlerin paravan ya da

da durabileceğinin” düzenlendiğini belirterek, Meşe'yi bu genelgeye uymamakla suçladı. Meşe, bu
genelgeden haberi olmadığını belirtti. Olaydan sonra psikolojisi bozulan Dr. Meşe'ye, “postravmatik stres
bozukluğu” tanısıyla 45 gün yatak istirahati verildi. Meşe'nin haberi olmadığını söylediği ve hakkında
soruşturma açılmasına neden olan genelge ise olaydan yaklaşık üç hafta sonra 15 Ocak 2004 günü Tekirdağ'daki
ilgili tüm sağlık kurullarına dağıtıldı.

ulunan Abdülhalim Güneş (1983), 13 Ocak günü TEM
yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını, savcılık sorgusundan sonra tutuklanarak konulduğu cezaevi girişinde

nlar tarafından beton üzerinde soyularak arama yapıldığını, 15 Ocak’tan 1 Ma
sıcak su verilmediği için banyo yapamadığını, yemeklerin çok kötü olduğunu ve az veril
göstermeleri nedeniyle cezaevi idaresince, 6 ay hücre, mektup, görüş yasağı gibi disiplin cezası il

Tevrat Serinkaya; Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yatan oğlu Kemal
Serinkaya’nın, yoğun baskılara maruz kaldığını, banyo günlerinde kasıtlı olarak suların kesilerek sıcak su

özellikle kağıt-kalem vb. verilmediğini cezaevi yönetimi tarafından açık görüş
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talebinde bulunması istendiğini, müvekkilleri olan Elif Vural’ın ise daha önceki raporlarında Wernica
larıyla çelişerek bu hastalığın

iyileştiği yönünde rapor düzenlediğini, müvekkili olan Elif Vural’ın Antalya E tipi cezaevinde olduğunu, Baki
Yaş’ın ise hücre kapısının hiç açılmadığı, ısınmanın olmadığı, çay dahil olmak üzere her şeyin yasak olduğunu,

şaf masa sandalye gibi hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını ve müşahade altında tutulduğunu belirttiler.

25 Şubat günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Funda Çiftçi, kardeşi İsmail Topkaya’nın 1992 yılında
giydiğini, 2002 yılında F Tipi Cezaevlerindeki ölüm oruçlarına

katıldığı için yakalandığı Wernica Korsakof hastalığı nedeniyle; CMUK 399 gereği tahliye edildiğini, tahliye
tiği” gerekçesi tutuklandığı,

kardeşinde ciddi hafıza kaybı olduğunu ve hastalığının devam ettiğini, iyileşmeden tutuklanmasının yaşamını

Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevi’nden, Mart ayında mektupla İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Erdoğan
Çınar ve M. Bahri Kurt, cezaevinde sosyal etkinliklerden haftada 5 saat yararlanma hakları olduğu halde ayda 1
saat yararlanabildiklerini, sosyal etkinliklere 10 kişilik kota getirildiği ve ziyaret kabinleri 3 kişilik olduğu için

ları ile görüşemediklerini, ellerindeki dergilere keyfi olarak el konulduğunu, kitapların 3 adet ile
sınırlandırıldığını, iaşe bedeli yetersiz olduğu için ailelerinden para almak zorunda kaldıklarını belirttiler.

aptığı başvuruda Aziz Muğurtay; Aydın ili Çine Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, cezaevine haftada bir gelen doktora çıktıklarını; ilaç yazılmasına rağmen
ilaçlarının cezaevi tarafından karşılanmadığı ve parası olmayan mahkumların tedavisinin bu nedenle yapılmadığı
iddiasında bulundu. Muğurtay ayrıca, hastaneye sevklerin zamanında yapılmadığı ve bundan dolayı mağduriyet
yaşadıklarını, cezaevi personeli tarafından kimi dönemler şiddet uygulandığını, kendisinin de 5 gardiyan

afta boyunca kulaklarının duymadığını; cezaevine gelen gıdaların günü geçmiş

Tekirdağ'da hasta bir tutukluyu, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca askerleri odadan çıkararak muayene
en doktor sürgüne gönderildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde kalan ve ölüm oruçları nedeniyle Korsakoff

belirtileri gösteren bir tutuklu, 26 Aralık 2003 gecesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Nöbetçi
n muayene odasını terk etmelerini istedi. Askerler karşı çıktı. Meşe, hasta

kim olursa olsun normal ve serbest bir ortamda muayene hakkının olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın 10 Ekim 2003
er, odada kalmakta ısrar etti. Meşe,

bakanlık genelgesinde, “Güvenlik görevlileri tutukluyu göremeyecekleri ve duyamayacakları bir yerde beklerler”
hükmünün bulunduğunu, buna uyulmayacaksa hastayı geri götürmelerini istedi. Bir süre tartışan askerler, daha
sonra muayene odasını terk etti. Muayeneden sonra tutuklu; gerekli tedavisi yapılarak cezaevine geri götürüldü.
Olaydan dört gün sonra 30 Aralık günü, doktor Meşe, suçlamanın görevden alınarak 4 No'lu Sağlık Ocağı'na

dı. Meşe, İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği iki müfettişe, “Görevli
askerlere hakaret etmek” ve “Tutuklu mahkûmu asker kontrolünde muayene ettirmemek”ten açılan
soruşturmada, ifade verdi. Meşe, aksine kendisine hakaret edildiğini, hasta muayenesiyle ilgili olarak da Sağlık
Bakanlığı'nın genelgesine uyduğunu söyledi. Ancak müfettişler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının üçlü
protokol uyarınca yayımladığı yeni bir genelgede, “siyasi mahkûmların muayenesinde askerlerin paravan ya da

da durabileceğinin” düzenlendiğini belirterek, Meşe'yi bu genelgeye uymamakla suçladı. Meşe, bu
genelgeden haberi olmadığını belirtti. Olaydan sonra psikolojisi bozulan Dr. Meşe'ye, “postravmatik stres

Meşe'nin haberi olmadığını söylediği ve hakkında
soruşturma açılmasına neden olan genelge ise olaydan yaklaşık üç hafta sonra 15 Ocak 2004 günü Tekirdağ'daki

Şube ekiplerince evine
avcılık sorgusundan sonra tutuklanarak konulduğu cezaevi girişinde

soyularak arama yapıldığını, 15 Ocak’tan 1 Mart’a kadar,
ve az verilmesine tepki

6 ay hücre, mektup, görüş yasağı gibi disiplin cezası ile tehdit

nde yatan oğlu Kemal
Serinkaya’nın, yoğun baskılara maruz kaldığını, banyo günlerinde kasıtlı olarak suların kesilerek sıcak su

cezaevi yönetimi tarafından açık görüş ve
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mektup cezası yasağı getirildiğini,
hakarette bulunulduğunu belirterek, o
muameleye maruz kaldığını beyan et

30 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Zuhal Sürücü’nün
“Nisanın ilk haftası Kartal Cezaevi
arkadaşlarına soyunmalarını söylemişler, soyunmadıklarından dolayı da saldırıya maruz kalmışlar
edilmişler.Zaman zaman biz ailelerde soyunma ve tehdide maruz kalıyoruz.Ayrıca oğlum
Cezaevi’nde yönetimin keyfi cezalarına maruz

26 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İzzettin Bozkuş
son 3 ay ise Diyadin Cezaevi’nde kaldım.
tecavüz, elektrik, filistin askısı, tazyikli su sıkmalarının dışında ,15 gün boyunca hiç yemek vermediler.Doktor
getirdiklerinde her tarafım yara içindeydi; fakat hiçbir rahatsızlığımın olmadığına dair imza attı
Anüsümdeki yara, 6-7 yıl iyileşmedi.Sonra cezaevinde 1 yıl boyunca, kaba işkence gördüm.
yemeğimizin içine zehir kattılar; hastaneye kaldırıldık.
kireçlenme var, iki koltuğumun altında ve boynumda kistler mevcut.”
bulunmuştu.

20 Mayıs günü, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki yakınlarını ziyarete giden tutuklu ve hükümlü yakınları,
jandarmalar tarafından dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını açıkladılar. Kamber Saygılı, 17 Mayıs günü oğlu
Ali Haydar Saygılı’yı ziyarete gittiğini ve burada bir yüzbaşının emriyle
dövüldüğünü belirtti. Bu arada, İHD Cezaevleri
cinsel taciz ve tüberküloz vakalarının art
bazı hükümlü ve tutuklu yakınlarının cinsel tacize uğradıklarına dair şikayetlerin arttığını belirten Efe, “son
dönemde cezaevlerinde görülen tüberküloz vakalarında da artış gözlenmekted

20 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yer ,şu beyanda bulundu: “Açık görüşe giden ailelerden
birinin gözaltına alınmasına diğer ailelerin tepkisi sonucu askerleri
biz dışarıdakiler tarafından duyulmasıyla, tepki gösterip kınadım. Bunun üzerine askerler, özellikle Osman diye
hitap edilen bir kişi, copu başının üzerinde sallayarak,“b
da geberteceğiz, gebertin şunları” gibi tehdit v
idaresine sorulmasını ve bu olayı gerçekleştirenlerin
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Yer,

19 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuran Kamber Saygılı,
açık görüş için gittik. Saat 16:00-17:00 arası görüş yap
Niyazi saygılıyı gözaltına aldılar. Gerekçesini s
saldırdılar. Ailem 5 kişi. Bana ve iki kızıma çok vurdular. Dışarıdaki aileler suç duyurusunda bulundu. Oğlumu
24 saat gözaltında tuttular. Çocuğumun askerlik sorunu yok ve tecil hakkı var. Olayın
olduğunu düşünüyorum. Tıbbi ve hukuki yardım yapmak istiyorum.”

13 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Süleyman Alıcı; oğlu Abdullah Alıcı’nın
malul olduğunu, ağzından ve burnundan
oğlunun malullük aylığını aldığını; ancak tutuklu olduğu için bundan mahrum edildiğini
konudaki mağduriyeti için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

14 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ali Perişan; oğlu Mustafa Perişan’ın
iddiasıyla 1992 yılından beri tutuklu old
yaklaşık 1,5 yıl önce farklı bir siyasi koğuşta
almış oldukları disiplin cezasının oğluna da uygulandığını; ancak oğlunun bu olayla hiç bir ilgisi olmadığını
belirterek, bu disiplin cezasından dolayı açık görüş haklarını kullanamadıkla

16 Nisan günü İHD’ye mektupla başvuruda bulunan Mardin ili Midyat Cezaevi
tutuklu; son zamanlarda artan operasyonları, pişmanlık
alınmasını kınadıklarını ve bu temelde demokratik kitle örgütlerinin çözüm için gerekli girişimlerde bulunmasını
talep ettiler.
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yasağı getirildiğini, cezaevi görevlileri tarafından yoğun bir baskı yapıldığı
erek, oğlunun görüşüne gittiği günler, özelikle arama ve görüş

muameleye maruz kaldığını beyan etti.

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Zuhal Sürücü’nün (1979) annesi Sakine Sürücü:
“Nisanın ilk haftası Kartal Cezaevi’nden Gebze Cezaevi’ne sevk edilirken, görevli gardiyanlar kızım ve
arkadaşlarına soyunmalarını söylemişler, soyunmadıklarından dolayı da saldırıya maruz kalmışlar
edilmişler.Zaman zaman biz ailelerde soyunma ve tehdide maruz kalıyoruz.Ayrıca oğlum

nde yönetimin keyfi cezalarına maruz kalıyor” diyerek, hukuki yardım talebinde bulun

26 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İzzettin Bozkuş (1956), “1 yıl
nde kaldım. Gözaltına alındığımda Ağrı siyasi şubede işkence gördüm
tazyikli su sıkmalarının dışında ,15 gün boyunca hiç yemek vermediler.Doktor

getirdiklerinde her tarafım yara içindeydi; fakat hiçbir rahatsızlığımın olmadığına dair imza attı
leşmedi.Sonra cezaevinde 1 yıl boyunca, kaba işkence gördüm.

hastaneye kaldırıldık. Ocak 2004 de tahliye oldum. Boynumda ve om
iki koltuğumun altında ve boynumda kistler mevcut.” diyerek, tı

ipi Cezaevi’ndeki yakınlarını ziyarete giden tutuklu ve hükümlü yakınları,
jandarmalar tarafından dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını açıkladılar. Kamber Saygılı, 17 Mayıs günü oğlu

Haydar Saygılı’yı ziyarete gittiğini ve burada bir yüzbaşının emriyle, yaklaşık 30 kişilik ziyaretçi grubunun
dövüldüğünü belirtti. Bu arada, İHD Cezaevleri komisyonu üyesi Ümit Efe ise, cezaevlerinde son günlerde
cinsel taciz ve tüberküloz vakalarının arttığını duyurdu. Cezaevlerine giriş sırasında yapılan üst aramalarında
bazı hükümlü ve tutuklu yakınlarının cinsel tacize uğradıklarına dair şikayetlerin arttığını belirten Efe, “son
dönemde cezaevlerinde görülen tüberküloz vakalarında da artış gözlenmektedir” dedi.

20 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yer ,şu beyanda bulundu: “Açık görüşe giden ailelerden
diğer ailelerin tepkisi sonucu askerlerin aileleri içeriye kapatıp coplamaları

rafından duyulmasıyla, tepki gösterip kınadım. Bunun üzerine askerler, özellikle Osman diye
pu başının üzerinde sallayarak,“bizler içeridekileri de öldüreceğiz, yakın zamanda onları

da geberteceğiz, gebertin şunları” gibi tehdit ve hakaretlerde bulundu. Tamamen keyfi olan bu olayın hapishane
idaresine sorulmasını ve bu olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Tekirdağ C

na suç duyurusunda bulunan Yer, hukuki yardım talebinde bulundu.

esine başvuran Kamber Saygılı, “17 Mayıs 2004’te Tekirdağ F Tipi Cezaevine
17:00 arası görüş yapıp çıktıktan sonra kimliğimizi almaya çalıştık. Oğlum

Niyazi saygılıyı gözaltına aldılar. Gerekçesini sormaya çalışırken askerler coplarla bize ve diğer ailelere
Ailem 5 kişi. Bana ve iki kızıma çok vurdular. Dışarıdaki aileler suç duyurusunda bulundu. Oğlumu

24 saat gözaltında tuttular. Çocuğumun askerlik sorunu yok ve tecil hakkı var. Olayın
hukuki yardım yapmak istiyorum.” diyerek, talepte bulun

13 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Süleyman Alıcı; oğlu Abdullah Alıcı’nın (1968),
malul olduğunu, ağzından ve burnundan sürekli kan aktığını, sağlık durumunun çok kötü olduğunu, ayrıca
oğlunun malullük aylığını aldığını; ancak tutuklu olduğu için bundan mahrum edildiğini

için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

an günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ali Perişan; oğlu Mustafa Perişan’ın (1968), PKK üyesi olduğu
iddiasıyla 1992 yılından beri tutuklu olduğunu ve 36 yıl ceza aldığını, halen Elbistan Cezaevi
yaklaşık 1,5 yıl önce farklı bir siyasi koğuşta bulunduğu sırada, buradaki tutukluların yaptığı bir eylemden dolayı
almış oldukları disiplin cezasının oğluna da uygulandığını; ancak oğlunun bu olayla hiç bir ilgisi olmadığını
belirterek, bu disiplin cezasından dolayı açık görüş haklarını kullanamadıklarını belirtti.

İHD’ye mektupla başvuruda bulunan Mardin ili Midyat Cezaevi’nde hükümlü bulunan 16 kadın
tutuklu; son zamanlarda artan operasyonları, pişmanlık tasarısını, ve Kongra-Gel’in AB tarafından terör listesine

ını ve bu temelde demokratik kitle örgütlerinin çözüm için gerekli girişimlerde bulunmasını

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

cezaevi görevlileri tarafından yoğun bir baskı yapıldığını ve sürekli sözlü
ğlunun görüşüne gittiği günler, özelikle arama ve görüş esnasında kötü

(1979) annesi Sakine Sürücü:
ne sevk edilirken, görevli gardiyanlar kızım ve

arkadaşlarına soyunmalarını söylemişler, soyunmadıklarından dolayı da saldırıya maruz kalmışlar ve tehdit
edilmişler.Zaman zaman biz ailelerde soyunma ve tehdide maruz kalıyoruz.Ayrıca oğlum da, Tekirdağ F Tipi

hukuki yardım talebinde bulundu.

“1 yıl Erzurum Cezaevi’nde,
Gözaltına alındığımda Ağrı siyasi şubede işkence gördüm. Copla

tazyikli su sıkmalarının dışında ,15 gün boyunca hiç yemek vermediler.Doktor
getirdiklerinde her tarafım yara içindeydi; fakat hiçbir rahatsızlığımın olmadığına dair imza attırdılar.

leşmedi.Sonra cezaevinde 1 yıl boyunca, kaba işkence gördüm. Bir yıl önce
Boynumda ve omuzumda

tıbbi yardım talebinde

ipi Cezaevi’ndeki yakınlarını ziyarete giden tutuklu ve hükümlü yakınları,
jandarmalar tarafından dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını açıkladılar. Kamber Saygılı, 17 Mayıs günü oğlu

yaklaşık 30 kişilik ziyaretçi grubunun
cezaevlerinde son günlerde

tığını duyurdu. Cezaevlerine giriş sırasında yapılan üst aramalarında
bazı hükümlü ve tutuklu yakınlarının cinsel tacize uğradıklarına dair şikayetlerin arttığını belirten Efe, “son

20 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Tülay Yer ,şu beyanda bulundu: “Açık görüşe giden ailelerden
n aileleri içeriye kapatıp coplamaları olayının

rafından duyulmasıyla, tepki gösterip kınadım. Bunun üzerine askerler, özellikle Osman diye
izler içeridekileri de öldüreceğiz, yakın zamanda onları

e hakaretlerde bulundu. Tamamen keyfi olan bu olayın hapishane
cezalandırılmasını istiyorum. Tekirdağ Cumhuriyet

ayıs 2004’te Tekirdağ F Tipi Cezaevine
çıktıktan sonra kimliğimizi almaya çalıştık. Oğlum

ormaya çalışırken askerler coplarla bize ve diğer ailelere
Ailem 5 kişi. Bana ve iki kızıma çok vurdular. Dışarıdaki aileler suç duyurusunda bulundu. Oğlumu

24 saat gözaltında tuttular. Çocuğumun askerlik sorunu yok ve tecil hakkı var. Olayın önceden tertiplenmiş
bulundu.

(1968), yüzde 80 oranında
sürekli kan aktığını, sağlık durumunun çok kötü olduğunu, ayrıca

oğlunun malullük aylığını aldığını; ancak tutuklu olduğu için bundan mahrum edildiğini belirterek, her iki

(1968), PKK üyesi olduğu
Elbistan Cezaevi’nde bulunduğunu,

bulunduğu sırada, buradaki tutukluların yaptığı bir eylemden dolayı
almış oldukları disiplin cezasının oğluna da uygulandığını; ancak oğlunun bu olayla hiç bir ilgisi olmadığını

nde hükümlü bulunan 16 kadın
’in AB tarafından terör listesine

ını ve bu temelde demokratik kitle örgütlerinin çözüm için gerekli girişimlerde bulunmasını
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22 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ömer Akbulak; Çankırı Cezaevi
Akbulak’ın, soyadının cezaevi kayıtlarına
kullandırılmadığını belirtti.

12 Nisan günü İzmir'in Buca Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde iki gün süreli açlık grevi yapan hükümlülere
cezaevi yönetiminin, 6 ay süresince açık ve iç görüş ile tel
baskınlarında da odalarının dağıtıldığı
"Hükümlüler 2 günlük açlık grevi yaptı diye böyle bir uygulamada bulunmak hukuka aykırıdır. Hüküm
ay sürecek olan ceza uygulamasıyla iç ve dış görüş yapamayacaklar; ayrıca bir ay süresince de hükümlülere
mektup yasağı getirilmiş. Cezaevi idaresinin verdiği cezalara karşı hükümlüler infaz hakimliğine itiraz etti.
Ancak 2 yıldır yapılan hiçbir itiraza olumlu bir cevap verilmedi."diye konuştu.

15 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Şaziye Kayar
civarında, sivil giyimli 35 yaşlarında bir adam evime geldi. Bana, Çankırı Cezaev
getirdiğini söyledi; ancak bu gelen kağıdı okutmadı. Bana Türkçe bilip bilmediğimi sordu. Eğer Türkçe
biliyorsam, bundan sonra Çankırı Cezaevinde bulunan eşimle telefon görüşmelerimi Türkçe yapmam gerektiğini
söyledi, aksi takdirde telefon görüşmele
imzalamamı istedi; bense imzalamayı kabul etmedim.”diyerek,yardım talebinde bulunmuştu

20 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Hazal Şen
Cezaevi’nde bulunuyor. Yapılan haftalık telefon görüşmelerinde, ben ve kaynanam Türkçe bilmediğimiz için
konuşmalarımızda zorluk çekiyoruz. Bazı görüşmelerde, Kürtçe konuştuğumuz için telefon kesiliyor. Tutuklu
bulunan eşimden, görüşmelerin Türkçe y
kesilmişti. Ayrıca, aynı cezaevinde bulunan iki hükümlü yakınımızın ailelerine,
gönderildi.

4 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Abdülmecit İlhan; 28 Nis
kardeşi Cemal İlhan’ın görüşüne gittiğini,
kaldığını, dışarıdan karşılanması gereken ihtiyaçların bazılarını al
görüşlerin 09-12-13 ve 16:00 saatleri arasında yapılması gerekirken, çeşitli bahaneler öne sürülerek 1 saat 20
dakika görüştürüldüklerini ifade etmişti. Ayrıca
gazetelerinin içeriye alınmayarak, jandarma tarafından el konulduğunu beyan etmişti.

9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayetullah Atalmış (1980); tutuklama esnasında ve
gözaltında kaldığı sırada kabadayak, işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, Bayrampaşa Özel Tip
Cezaevi’ne gönderildiğini, burada 70 kişilik ko
operasyonla Tekirdağ 2 No’lu F-Tipi Cezaevi’ne götürüldüğünü ve 3 kişilik koğuşlara konulduğunu, 15 gün
boyunca sadece avukatlarıyla 5 dakika görüştürüldüğünü, haberleşmelerinin engellendiğini,
sınırlı insani haklarının bile gasp edildiğini,
devam ettiğini belirtti. Atalmış, 28 Mayıs günü tahliye edilerek, yardım talebinde bulundu.

19 Haziran günü İHD İzmir şubesine
bulunan abisi Osman Atabay’ın, zor kullanılarak tek kişilik hücreye konulduğunu, ölüm ile tehdit edildiğini ve
bundan dolayı 14 günden beri süresiz açlık g

17 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halise Kaya; oğlu Mizbah Kurt’un
tutuklu olduğunu, halen Gaziantep Cezaevi’nde bulunduğunu, oğlu ile telefonla görüş
için Kürtçe konuştuğunu, bundan dolayı konuşmasına cezaevi yönetiminin izin vermediğini belirtti.

2 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Süleyman Arsız; oğlu Hasan Arsız’ın
Malatya D Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, arkadaşlarının
tecrit cezası aldığını belirttiklerini beyan etti.

8 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda N.T.; 1992 yılında tutuklanarak konulduğu
cezaevinde , 12 yıl 6 ay kaldığını, bu süre zarfında ayak ve gözlerinde bulunan raha
rağmen tedavi edilmediği için ayak parmaklarının kesildiğini, ayaklarının şiştiğini ve su topladığını, bu
nedenlerden dolayı fiziki ve ruhsal sağlığının bozulduğunu belirterek tedavi talebinde bulundu.
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22 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ömer Akbulak; Çankırı Cezaevi’nde hükümlü olan kardeşi Seyfettin
Akbulak’ın, soyadının cezaevi kayıtlarına ‘Akbulut’ olarak geçmesi nedeniyle, telefon hakkının

12 Nisan günü İzmir'in Buca Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde iki gün süreli açlık grevi yapan hükümlülere
, 6 ay süresince açık ve iç görüş ile telefon yasağı getirdiği, ayrıca gece yarısı yap

ıldığı bildirildi. TAYD-DER İzmir Şube Başkanı Av. Zeynel Değirmenci,
"Hükümlüler 2 günlük açlık grevi yaptı diye böyle bir uygulamada bulunmak hukuka aykırıdır. Hüküm
ay sürecek olan ceza uygulamasıyla iç ve dış görüş yapamayacaklar; ayrıca bir ay süresince de hükümlülere
mektup yasağı getirilmiş. Cezaevi idaresinin verdiği cezalara karşı hükümlüler infaz hakimliğine itiraz etti.

tiraza olumlu bir cevap verilmedi."diye konuştu.

15 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Şaziye Kayar, şu beyanda bulundu: “26 Nisan günü sabah saat:07:30
civarında, sivil giyimli 35 yaşlarında bir adam evime geldi. Bana, Çankırı Cezaevi’n
getirdiğini söyledi; ancak bu gelen kağıdı okutmadı. Bana Türkçe bilip bilmediğimi sordu. Eğer Türkçe
biliyorsam, bundan sonra Çankırı Cezaevinde bulunan eşimle telefon görüşmelerimi Türkçe yapmam gerektiğini

ksi takdirde telefon görüşmelerimizin kesileceğini söyledi. Ayrıca bunun kabulü için elindeki kağıdı
imzalamamı istedi; bense imzalamayı kabul etmedim.”diyerek,yardım talebinde bulunmuştu

20 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Hazal Şen, şu beyanda bulunmuştu: “Eşim Gaziantep E Tipi
nde bulunuyor. Yapılan haftalık telefon görüşmelerinde, ben ve kaynanam Türkçe bilmediğimiz için

konuşmalarımızda zorluk çekiyoruz. Bazı görüşmelerde, Kürtçe konuştuğumuz için telefon kesiliyor. Tutuklu
bulunan eşimden, görüşmelerin Türkçe yapılması istenmiş. Türkçe bilmediğim için eşimle Kürtçe görüşmeler

Ayrıca, aynı cezaevinde bulunan iki hükümlü yakınımızın ailelerine, masrafların ödenmesi için evrak

4 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Abdülmecit İlhan; 28 Nisan günü Torbalı Cezaevinde hükümlü bulunan
kardeşi Cemal İlhan’ın görüşüne gittiğini, üst aramalarında onur kırıcı uygulamalara ve sözlü hakarete maruz
kaldığını, dışarıdan karşılanması gereken ihtiyaçların bazılarını alınmayarak kendilerine

13 ve 16:00 saatleri arasında yapılması gerekirken, çeşitli bahaneler öne sürülerek 1 saat 20
dakika görüştürüldüklerini ifade etmişti. Ayrıca, yasal olan Özgür Halk dergisi-Kadının Sesi ve Azadiya Welat

ak, jandarma tarafından el konulduğunu beyan etmişti.

9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayetullah Atalmış (1980); tutuklama esnasında ve
gözaltında kaldığı sırada kabadayak, işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, Bayrampaşa Özel Tip
Cezaevi’ne gönderildiğini, burada 70 kişilik koğuşlarda 120 kişi kalmak zorunda kaldıklarını, daha sonra bir

Tipi Cezaevi’ne götürüldüğünü ve 3 kişilik koğuşlara konulduğunu, 15 gün
boyunca sadece avukatlarıyla 5 dakika görüştürüldüğünü, haberleşmelerinin engellendiğini,
sınırlı insani haklarının bile gasp edildiğini, zaruri ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve bu uygulamaların hala
devam ettiğini belirtti. Atalmış, 28 Mayıs günü tahliye edilerek, yardım talebinde bulundu.

19 Haziran günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Berivan Atabay, Kırıklar 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu
bulunan abisi Osman Atabay’ın, zor kullanılarak tek kişilik hücreye konulduğunu, ölüm ile tehdit edildiğini ve
bundan dolayı 14 günden beri süresiz açlık grevinde olduğunu beyan etmişti.

17 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halise Kaya; oğlu Mizbah Kurt’un
Gaziantep Cezaevi’nde bulunduğunu, oğlu ile telefonla görüşmesind

dolayı konuşmasına cezaevi yönetiminin izin vermediğini belirtti.

2 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Süleyman Arsız; oğlu Hasan Arsız’ın
Malatya D Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, arkadaşlarının kendisine yolladıkları mektupta,
tecrit cezası aldığını belirttiklerini beyan etti.

8 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda N.T.; 1992 yılında tutuklanarak konulduğu
e , 12 yıl 6 ay kaldığını, bu süre zarfında ayak ve gözlerinde bulunan rahatsızlığın arttığını, buna

ayak parmaklarının kesildiğini, ayaklarının şiştiğini ve su topladığını, bu
nedenlerden dolayı fiziki ve ruhsal sağlığının bozulduğunu belirterek tedavi talebinde bulundu.
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nde hükümlü olan kardeşi Seyfettin
‘Akbulut’ olarak geçmesi nedeniyle, telefon hakkının

12 Nisan günü İzmir'in Buca Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde iki gün süreli açlık grevi yapan hükümlülere
efon yasağı getirdiği, ayrıca gece yarısı yapılan koğuş
DER İzmir Şube Başkanı Av. Zeynel Değirmenci,

"Hükümlüler 2 günlük açlık grevi yaptı diye böyle bir uygulamada bulunmak hukuka aykırıdır. Hükümlüler, 6
ay sürecek olan ceza uygulamasıyla iç ve dış görüş yapamayacaklar; ayrıca bir ay süresince de hükümlülere
mektup yasağı getirilmiş. Cezaevi idaresinin verdiği cezalara karşı hükümlüler infaz hakimliğine itiraz etti.

: “26 Nisan günü sabah saat:07:30
i’nden gelen bir kağıt

getirdiğini söyledi; ancak bu gelen kağıdı okutmadı. Bana Türkçe bilip bilmediğimi sordu. Eğer Türkçe
biliyorsam, bundan sonra Çankırı Cezaevinde bulunan eşimle telefon görüşmelerimi Türkçe yapmam gerektiğini,

rimizin kesileceğini söyledi. Ayrıca bunun kabulü için elindeki kağıdı
imzalamamı istedi; bense imzalamayı kabul etmedim.”diyerek,yardım talebinde bulunmuştu.

: “Eşim Gaziantep E Tipi Kapalı
nde bulunuyor. Yapılan haftalık telefon görüşmelerinde, ben ve kaynanam Türkçe bilmediğimiz için

konuşmalarımızda zorluk çekiyoruz. Bazı görüşmelerde, Kürtçe konuştuğumuz için telefon kesiliyor. Tutuklu
apılması istenmiş. Türkçe bilmediğim için eşimle Kürtçe görüşmelerim

masrafların ödenmesi için evrak

an günü Torbalı Cezaevinde hükümlü bulunan
aramalarında onur kırıcı uygulamalara ve sözlü hakarete maruz

ınmayarak kendilerine iade edildiğini,
13 ve 16:00 saatleri arasında yapılması gerekirken, çeşitli bahaneler öne sürülerek 1 saat 20

Kadının Sesi ve Azadiya Welat

9 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ayetullah Atalmış (1980); tutuklama esnasında ve
gözaltında kaldığı sırada kabadayak, işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığını, Bayrampaşa Özel Tip

ğuşlarda 120 kişi kalmak zorunda kaldıklarını, daha sonra bir
Tipi Cezaevi’ne götürüldüğünü ve 3 kişilik koğuşlara konulduğunu, 15 gün

boyunca sadece avukatlarıyla 5 dakika görüştürüldüğünü, haberleşmelerinin engellendiğini, genelgelerdeki
ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve bu uygulamaların hala

devam ettiğini belirtti. Atalmış, 28 Mayıs günü tahliye edilerek, yardım talebinde bulundu.

lar 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu
bulunan abisi Osman Atabay’ın, zor kullanılarak tek kişilik hücreye konulduğunu, ölüm ile tehdit edildiğini ve

17 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halise Kaya; oğlu Mizbah Kurt’un (1964) 12 yıldır
mesinde, Türkçe bilmediği

dolayı konuşmasına cezaevi yönetiminin izin vermediğini belirtti.

2 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Süleyman Arsız; oğlu Hasan Arsız’ın (1976),
kendisine yolladıkları mektupta, oğlunun 6 ay süreli

8 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda N.T.; 1992 yılında tutuklanarak konulduğu
tsızlığın arttığını, buna

ayak parmaklarının kesildiğini, ayaklarının şiştiğini ve su topladığını, bu
nedenlerden dolayı fiziki ve ruhsal sağlığının bozulduğunu belirterek tedavi talebinde bulundu.
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20 Haziran günü, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Cengiz Yerlikaya adlı siyasi tutuklunun
gününden beri tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi. Cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye olan Engin
Doğru, Yerlikaya’nın 27 Mayıs günü yapılan duruşmadan sonra gerekçe gös
cezaevi yönetimiyle görüşme isteklerinin ve yazdığı dilekçelerin kabul edilmediğini açıkladı

14 Ocak-3 Haziran günleri arasında Kandıra F Tipi Cezaevi’nde
Vekili Lütfü Dağ, 14 Haziran günü
Dağ, şu beyanda bulundu: “Cezaevi idaresi taleplerimizi dilekçeyle iletmemizi istiyor, ancak gönderdiğimiz
dilekçelere güvenlik gerekçesiyle ret cevabı veriliyordu. Hiçb
ailelerimizden gelen mektuplar, aylar sonra elimize ulaşıyor
söküldüğü için ancak kulaklıkla dinleyebiliyorduk. Eğer ailemiz görüş saatinde gelmezse ya da geç k
hafta görüş yapılmıyor. En ilginç uygulama ise ailelerle yapılan haftalık görüşmede tekmil vermeye zorlanılması.
Yani aradığımız da telefona çıkan kişiye ‘Ben Kandıra
verdikten sonra görüşebiliyorduk.” Ali Aksu adlı tutuklunun annesi Adile Aksu da, Kürtçe konuştukları için
oğlunun baskılara maruz kaldığını söyleyerek, “İçerde çocuklarımıza spor yaptırmıyorlar. Elektrik parasını
çocuklarımızdan alıyorlar. Her görüş sonrası defalarca aranıyoruz. Gö
Tutuklular kendi sorunlarını yeterince anlatamıyorlar ve tedavi olmadan geri getiriliyorlar” dedi.

22 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serbülent Sürücü'nün(1981) annesi Sakine Sürücü, "
Oğlumu geçen salı günü Tekirdağ F
arabaların içindeki kameralar, ısıtıcılar nedeniyle tek tip elbise bildirgesi dayatıldığını söyledi. Görüşe de
ayakkabısız geldiler." diyerek bilgi

21 Haziran günü İHD İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Birol Abatay, F
sürdüğünü, haberleşme özgürlüklerinin kısıtlandığını belirtmişti.

7 Haziran günü İHD İstanbul şubesine mektup yazarak başvuruda bulunan Hasan Ç
Yarıaçık Cezaevi’nde, branşı olmayan inşaat işinde çalıştırıldığını, yeterli güvenlik önlemleri sağlanmadığı için
inşaattan düştüğünü ve omuriliğinin hasar gördüğünü bildirmişti
olarak iyileşemediğinden, şu anda sağlık durumunun kötü olduğunu
karşı yükümlülüklerini yerine getiremediğini ve hastalığı nedeniyle hiçbir zaman yerine getiremeyeceğini,
malülen emekli olmak istediğini söyleyerek

25 Mayıs günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Özlem Yurt; 18 Mayıs günü Sincan F Tipi Cezaevi’ne
görüşe gittiğini, tutuklular Metin Külekçi ve Selçuk Mart’ın gardiyanlar tarafından kötü muamele gördüklerini
ve mallarının kendilerine verilmediğini belirtmişti.

14 Nisan günü, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Wernicke
İstanbul Adli Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nın
gönderildi. Cezasının ertelenmesi istemiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran avukat
Kırdök , ''Müvekkilim kaldığı koğuştaki arkadaşlarını
zaman zaman kaldığı yerin cezaevi olduğunu hatırlamayıp her sabah uyandığında diğer sanıklara
diye soruyor. Koğuştaki dolabının, tuvaletinin yerini bulamayan müvekkilim, zaman ve mekânı karıştırıyor''
konuştu. Adli Tıp Kurumu'nun "iyileşemez" raporuyla önce ceza

yine kurumun "iyileşir" raporuyla cezaevine dönen Aydoğan'ın dosyasını inceleyen AİHM,
hükümete 16 Nisan günü bir yazı göndererek, bağımsız bir kurumun Aydoğan hakkında
rapor hazırlamasını istedi. Ancak rapor hazırlanmayınca AİHM,
göndererek, hükümete 22 Haziran'a kadar süre verdi.

Mardin Kızıltepe Kapalı Cezaevi'nde, "Yardım ve yataklık"tan hükümlü olarak 2 yıldan bu yana bulunan Ahmet
Dal (43), 21 Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Dal'ın hayatını kaybettiği anlaşılınca, otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde iki yıldır tutuklu bulunan AIDS hastas
Nisan günü, Antalya Devlet Hastanesi’nde öldü. Aldemir’in öldüğünü gazeteden öğrenen baba Mehmet Aldemir,
“kimsesi yok diye hastaneye terk edilmiş. Bize haber vermediler” dedi.
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F Tipi Cezaevi’nde bulunan Cengiz Yerlikaya adlı siyasi tutuklunun
gününden beri tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi. Cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye olan Engin
Doğru, Yerlikaya’nın 27 Mayıs günü yapılan duruşmadan sonra gerekçe gösterilmeden hücreye konulduğunu,
cezaevi yönetimiyle görüşme isteklerinin ve yazdığı dilekçelerin kabul edilmediğini açıkladı

ında Kandıra F Tipi Cezaevi’nde kalan DEHAP İstanbul İl Örgütü eski Başkan
yaptığı başvuruda cezaevinde keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını belirtti.

Dağ, şu beyanda bulundu: “Cezaevi idaresi taleplerimizi dilekçeyle iletmemizi istiyor, ancak gönderdiğimiz
dilekçelere güvenlik gerekçesiyle ret cevabı veriliyordu. Hiçbir talebimiz kabul edilmiyordu. Dergi, gazete ve
ailelerimizden gelen mektuplar, aylar sonra elimize ulaşıyordu. Tutuklulara verilen radyoların hoparlörleri
söküldüğü için ancak kulaklıkla dinleyebiliyorduk. Eğer ailemiz görüş saatinde gelmezse ya da geç k
hafta görüş yapılmıyor. En ilginç uygulama ise ailelerle yapılan haftalık görüşmede tekmil vermeye zorlanılması.
Yani aradığımız da telefona çıkan kişiye ‘Ben Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Lütfü Dağ’ deyip tekmil

rduk.” Ali Aksu adlı tutuklunun annesi Adile Aksu da, Kürtçe konuştukları için
oğlunun baskılara maruz kaldığını söyleyerek, “İçerde çocuklarımıza spor yaptırmıyorlar. Elektrik parasını
çocuklarımızdan alıyorlar. Her görüş sonrası defalarca aranıyoruz. Görüşmeler artık işkence gibi geliyor.

endi sorunlarını yeterince anlatamıyorlar ve tedavi olmadan geri getiriliyorlar” dedi.

22 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serbülent Sürücü'nün(1981) annesi Sakine Sürücü, "
rdağ F Tipi Cezaevi’ne ziyarete gittim. Onu ve arkadaşlarını keyfi dövdüklerini,

rabaların içindeki kameralar, ısıtıcılar nedeniyle tek tip elbise bildirgesi dayatıldığını söyledi. Görüşe de
verdi.

21 Haziran günü İHD İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Birol Abatay, F-tipi cezaevlerinde tecritin
sürdüğünü, haberleşme özgürlüklerinin kısıtlandığını belirtmişti.

7 Haziran günü İHD İstanbul şubesine mektup yazarak başvuruda bulunan Hasan Çivik, bulunduğu Çanakkale
branşı olmayan inşaat işinde çalıştırıldığını, yeterli güvenlik önlemleri sağlanmadığı için

nin hasar gördüğünü bildirmişti. Çivik, 46 gün hasatane de kal
rak iyileşemediğinden, şu anda sağlık durumunun kötü olduğunu, evli ve üç çocuk babası olduğunu, ailesine

karşı yükümlülüklerini yerine getiremediğini ve hastalığı nedeniyle hiçbir zaman yerine getiremeyeceğini,
malülen emekli olmak istediğini söyleyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştu.

25 Mayıs günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Özlem Yurt; 18 Mayıs günü Sincan F Tipi Cezaevi’ne
görüşe gittiğini, tutuklular Metin Külekçi ve Selçuk Mart’ın gardiyanlar tarafından kötü muamele gördüklerini

mallarının kendilerine verilmediğini belirtmişti.

14 Nisan günü, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Wernicke-Korsakoff hastası Serkan Aydoğan'ın
İstanbul Adli Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nın, ‘cezasını çekebilir’ raporu üzerine tekrar
gönderildi. Cezasının ertelenmesi istemiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran avukat

''Müvekkilim kaldığı koğuştaki arkadaşlarını 'Sigaramı aldınız, saatimi aldınız' diye itham ediyor. Hatta
cezaevi olduğunu hatırlamayıp her sabah uyandığında diğer sanıklara

diye soruyor. Koğuştaki dolabının, tuvaletinin yerini bulamayan müvekkilim, zaman ve mekânı karıştırıyor''
Adli Tıp Kurumu'nun "iyileşemez" raporuyla önce cezaevinden çıkarılan, sonra

yine kurumun "iyileşir" raporuyla cezaevine dönen Aydoğan'ın dosyasını inceleyen AİHM,
hükümete 16 Nisan günü bir yazı göndererek, bağımsız bir kurumun Aydoğan hakkında
rapor hazırlamasını istedi. Ancak rapor hazırlanmayınca AİHM, yeni bir yazı daha
göndererek, hükümete 22 Haziran'a kadar süre verdi.

Kızıltepe Kapalı Cezaevi'nde, "Yardım ve yataklık"tan hükümlü olarak 2 yıldan bu yana bulunan Ahmet
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan

Dal'ın hayatını kaybettiği anlaşılınca, otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde iki yıldır tutuklu bulunan AIDS hastası Süleyman Çetin Aldemir (36), 19
Antalya Devlet Hastanesi’nde öldü. Aldemir’in öldüğünü gazeteden öğrenen baba Mehmet Aldemir,

“kimsesi yok diye hastaneye terk edilmiş. Bize haber vermediler” dedi.
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F Tipi Cezaevi’nde bulunan Cengiz Yerlikaya adlı siyasi tutuklunun, 27 Mayıs
gününden beri tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi. Cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye olan Engin

terilmeden hücreye konulduğunu,
cezaevi yönetimiyle görüşme isteklerinin ve yazdığı dilekçelerin kabul edilmediğini açıkladı.

kalan DEHAP İstanbul İl Örgütü eski Başkan
cezaevinde keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını belirtti.

Dağ, şu beyanda bulundu: “Cezaevi idaresi taleplerimizi dilekçeyle iletmemizi istiyor, ancak gönderdiğimiz
ir talebimiz kabul edilmiyordu. Dergi, gazete ve

. Tutuklulara verilen radyoların hoparlörleri
söküldüğü için ancak kulaklıkla dinleyebiliyorduk. Eğer ailemiz görüş saatinde gelmezse ya da geç kalırsa o
hafta görüş yapılmıyor. En ilginç uygulama ise ailelerle yapılan haftalık görüşmede tekmil vermeye zorlanılması.

nde tutuklu bulunan Lütfü Dağ’ deyip tekmil
rduk.” Ali Aksu adlı tutuklunun annesi Adile Aksu da, Kürtçe konuştukları için

oğlunun baskılara maruz kaldığını söyleyerek, “İçerde çocuklarımıza spor yaptırmıyorlar. Elektrik parasını
rüşmeler artık işkence gibi geliyor.

endi sorunlarını yeterince anlatamıyorlar ve tedavi olmadan geri getiriliyorlar” dedi.

22 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serbülent Sürücü'nün(1981) annesi Sakine Sürücü, "
gittim. Onu ve arkadaşlarını keyfi dövdüklerini,

rabaların içindeki kameralar, ısıtıcılar nedeniyle tek tip elbise bildirgesi dayatıldığını söyledi. Görüşe de

ipi cezaevlerinde tecritin

ivik, bulunduğu Çanakkale
branşı olmayan inşaat işinde çalıştırıldığını, yeterli güvenlik önlemleri sağlanmadığı için

46 gün hasatane de kaldığını; fakat tam
evli ve üç çocuk babası olduğunu, ailesine

karşı yükümlülüklerini yerine getiremediğini ve hastalığı nedeniyle hiçbir zaman yerine getiremeyeceğini,

25 Mayıs günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Özlem Yurt; 18 Mayıs günü Sincan F Tipi Cezaevi’ne
görüşe gittiğini, tutuklular Metin Külekçi ve Selçuk Mart’ın gardiyanlar tarafından kötü muamele gördüklerini

Korsakoff hastası Serkan Aydoğan'ın,
‘cezasını çekebilir’ raporu üzerine tekrar cezaevine

gönderildi. Cezasının ertelenmesi istemiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran avukat Mihriban
diye itham ediyor. Hatta

cezaevi olduğunu hatırlamayıp her sabah uyandığında diğer sanıklara 'Babam nerede'
diye soruyor. Koğuştaki dolabının, tuvaletinin yerini bulamayan müvekkilim, zaman ve mekânı karıştırıyor'' diye

evinden çıkarılan, sonra

yine kurumun "iyileşir" raporuyla cezaevine dönen Aydoğan'ın dosyasını inceleyen AİHM,
hükümete 16 Nisan günü bir yazı göndererek, bağımsız bir kurumun Aydoğan hakkında

yeni bir yazı daha

Kızıltepe Kapalı Cezaevi'nde, "Yardım ve yataklık"tan hükümlü olarak 2 yıldan bu yana bulunan Ahmet
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan

Dal'ın hayatını kaybettiği anlaşılınca, otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ı Süleyman Çetin Aldemir (36), 19
Antalya Devlet Hastanesi’nde öldü. Aldemir’in öldüğünü gazeteden öğrenen baba Mehmet Aldemir,
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29 Nisan günü açıklama yapan Devrimci Tutsak Aileleri Komitesi
kalan tutukluların aramalar sırasında zorla elbiselerinin çıkarıldığını, küfür ve saldırılara maruz kaldıklarını ileri
sürerek şöyle konuştu: "Birkaç gün önce İstanbul Emniyet M
yönelik söylediği 'Birkaç tek tip elbise giymeye meraklı grup' sözleri, cezaevi gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Devlet artık devrimcileri sadece tutuklamak ve hapsetmekle tehdit etmiyor. Cezaevine kapat
infaz yasaları ile tek tip elbise giymeye zorlama ile de tehdit ediyor" dedi.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler
haklarının engellendiğini belirttiler.
olmayan her türlü yayınların cezaevlerine verileceği" şeklinde bir genelgesi olduğu ancak
seçici kurulu tarafından, 'Ülkede Özgür Gündem' gazetesine el konulmakta ve b
hakkımız keyfi bir tutumla engellenmektedir.’

TKEP/L davasından tutuklu bulunan Remzi Aydın'ın a
320 günden beri ölüm orucu eylemini sürdürdüğünü, cezaevi
kaldırıldığını ve cezaevi idaresinin oğluna eylemi bırakması için baskı uyguladığını ifade etti. Aydın,
"Cezaevinde oğluma yapılacak hiçbir
olumsuzluktan devleti sorumlu tutuyorum" diye konuştu.

11 Mayıs günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden PRD'li tutuklular adına açıklama yapa
Günay, "Cezaevine yeni gelen tutuklulara
tedavi amacıyla gidip gelenlere çırılçıplak soyulmaları dayatılmaktadır. Bu uygulamayı reddeden arkadaşlarımız
dayak ve hakaret eşliğinde zorla soyundurulmaktadır. Bu uygulamanın son örneği 6 Mayıs 2004 tarihinde Muş E
Tipi Cezaevi'nden Siirt E Tipi Kapalı Cezae
uygulama kaldırılmalı” ifadesine yer verdiler. Ayrıca,
korumasıyla sevk ve nakil hizmetleri yönergesinin 9. maddesi gereğince 'özellik arz eden t
sevklerinde bunların özel bir odaya alınıp soyarak aranması esastır, gerekli görülmesi halinde doktor nezaretin
cinsel organları dahi aranır’ hükmünün keyfi olarak uygulandığını belirttiler.

11 Mayıs günü, cezaevlerinde tek tip elb
eyleme katılanlar hakkında cezaevi yönetimi tarafından disiplin soruşturmaları açılarak, açık görüş, mektup ve
telefon yasağı getirildi.

14 Mayıs günü, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı C
protesto eden PRD'li tutuklu ve hükümlülere 1 ay kapalı
verildiği kaydedildi. Aileleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "5 saat
mekanlardan yararlanma, kütüphaneden
kullandırılmamaktadır. Sadece haftada 1 saat 9 kişinin spor salonunda biraraya gelmesine izin verilmektedir.
Ayrıca tek kişi, iki ve üç kişinin kaldığı odalarda günde iki defa yapılan sayımlarda mahkumların ayağa kalkarak
'hazır ol' vaziyetinde sayım vermesi uygulaması dayatılmaktadır. Buna karşı çıkan hükümlülere kaba kuvvet
uygulanmaktadır. Cezaevi idarecileri
devirmektedir. Bu şekilde baskı uygulanmaya çalışılmaktadır." denildi.

19 Mayıs günü, Malatya E Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan 6 kadın, İHD Ankara şubesine bir mektup yazarak,
cezaevi idaresi tarafından Mayıs ayının ilk haftalarında arama gerekçesiyle koğuşlarına girildiğini ve kendilerine
"Terliklerinizi çıkarın, ayaklar, terlikler aranacak" denildiğini aktardı
"Zaten terlikliyiz ve aniden geliyorsunuz. Çoğumuz çorapsızız
üzerine kendilerine zorla müdahale edildiğini belirtti. Müdahalenin savcılığa hiç aktarılmadığını söyleyen
hükümlüler, mektupta devamla şunlar aktarıldı: "Savcılığa kendi yaptıklarından hiç bahsetmemişler. Sadec
tartışmışız. Oysa morlukları olan arkadaşlarımız var. Hatta Güler'in kaval kemiği hâlâ mosmor. Mektuplarımıza
'Propaganda yapılıyor. İnfial uyandıracak ifadeler yer alıyor' vs. vs. gerekçelerle el konuluyor.”

19 Mayıs günü, Mardin E Tipi Cezaev
(57), PKK davasından yatan oğlunun ziyaret için açık görüş yapılan Mardin E Tipi
girişinde aranan Arslan'ın üzerinde
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, akşam saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle
Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Arslan, "Yardım ve yataklık" suçunda
Cezaevi'ne konuldu.
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Devrimci Tutsak Aileleri Komitesi üyesi Refa Serdar, Gebze M Tipi Cezaevi'nde
kalan tutukluların aramalar sırasında zorla elbiselerinin çıkarıldığını, küfür ve saldırılara maruz kaldıklarını ileri
sürerek şöyle konuştu: "Birkaç gün önce İstanbul Emniyet Müdürü'nün 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere
yönelik söylediği 'Birkaç tek tip elbise giymeye meraklı grup' sözleri, cezaevi gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Devlet artık devrimcileri sadece tutuklamak ve hapsetmekle tehdit etmiyor. Cezaevine kapat
infaz yasaları ile tek tip elbise giymeye zorlama ile de tehdit ediyor" dedi.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, basın yayın araçlarından yararlanma
ler. Yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın "hakkında toplatma kararı

olmayan her türlü yayınların cezaevlerine verileceği" şeklinde bir genelgesi olduğu ancak
urulu tarafından, 'Ülkede Özgür Gündem' gazetesine el konulmakta ve basın

i bir tutumla engellenmektedir.’ denildi.

TKEP/L davasından tutuklu bulunan Remzi Aydın'ın annesi Tayyibe Aydın, oğlunun F tipi c
320 günden beri ölüm orucu eylemini sürdürdüğünü, cezaevinden zorla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığını ve cezaevi idaresinin oğluna eylemi bırakması için baskı uyguladığını ifade etti. Aydın,
"Cezaevinde oğluma yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorum. Ve başına gelebilecek her türlü

u tutuyorum" diye konuştu.

11 Mayıs günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden PRD'li tutuklular adına açıklama yapa
Cezaevine yeni gelen tutuklulara, başka cezaevlerinden getirilenlere ve hatta diğer illerdeki hastanelere

amacıyla gidip gelenlere çırılçıplak soyulmaları dayatılmaktadır. Bu uygulamayı reddeden arkadaşlarımız
dayak ve hakaret eşliğinde zorla soyundurulmaktadır. Bu uygulamanın son örneği 6 Mayıs 2004 tarihinde Muş E
Tipi Cezaevi'nden Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen Mehmet Şah adlı hükümlüde yaşandı. Artık bu

ifadesine yer verdiler. Ayrıca, ‘Jandarma Genel Komutanlığı
akil hizmetleri yönergesinin 9. maddesi gereğince 'özellik arz eden t

sevklerinde bunların özel bir odaya alınıp soyarak aranması esastır, gerekli görülmesi halinde doktor nezaretin
hükmünün keyfi olarak uygulandığını belirttiler.

cezaevlerinde tek tip elbiseye karşı açlık grevi yapılan İzmir Kırıklar F1 ve F2 cezaevlerinde,
eyleme katılanlar hakkında cezaevi yönetimi tarafından disiplin soruşturmaları açılarak, açık görüş, mektup ve

çüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 'Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nı 5 günlük açlık grevi ile
protesto eden PRD'li tutuklu ve hükümlülere 1 ay kapalı, 6 ay açık görüş yasağı getirildiği ve mektup cezası
verildiği kaydedildi. Aileleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "5 saat sohbet uygulaması, ortak

, kütüphaneden ve spor salonundan yararlanma hakkı gibi hakların hiçbiri
tadır. Sadece haftada 1 saat 9 kişinin spor salonunda biraraya gelmesine izin verilmektedir.

kişinin kaldığı odalarda günde iki defa yapılan sayımlarda mahkumların ayağa kalkarak
'hazır ol' vaziyetinde sayım vermesi uygulaması dayatılmaktadır. Buna karşı çıkan hükümlülere kaba kuvvet
uygulanmaktadır. Cezaevi idarecileri, aramalar ve sayım esnasında masa ve sandalyeleri tekmeleyerek yerlere
devirmektedir. Bu şekilde baskı uygulanmaya çalışılmaktadır." denildi.

Malatya E Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan 6 kadın, İHD Ankara şubesine bir mektup yazarak,
ının ilk haftalarında arama gerekçesiyle koğuşlarına girildiğini ve kendilerine

"Terliklerinizi çıkarın, ayaklar, terlikler aranacak" denildiğini aktardılar. Bu uygulamaya karşı çıktıklarını ve
"Zaten terlikliyiz ve aniden geliyorsunuz. Çoğumuz çorapsızız bile" dediklerini kaydeden hükümlüler, bunun
üzerine kendilerine zorla müdahale edildiğini belirtti. Müdahalenin savcılığa hiç aktarılmadığını söyleyen
hükümlüler, mektupta devamla şunlar aktarıldı: "Savcılığa kendi yaptıklarından hiç bahsetmemişler. Sadec
tartışmışız. Oysa morlukları olan arkadaşlarımız var. Hatta Güler'in kaval kemiği hâlâ mosmor. Mektuplarımıza
'Propaganda yapılıyor. İnfial uyandıracak ifadeler yer alıyor' vs. vs. gerekçelerle el konuluyor.”

19 Mayıs günü, Mardin E Tipi Cezaevi'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla görüşe
(57), PKK davasından yatan oğlunun ziyaret için açık görüş yapılan Mardin E Tipi c
girişinde aranan Arslan'ın üzerinde, iddiaya göre Özgür Halk dergisinin fotokopisi bulundu. Gözaltına alınıp
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, akşam saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle
Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Arslan, "Yardım ve yataklık" suçundan tutuklanarak Mardin E Tipi
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yesi Refa Serdar, Gebze M Tipi Cezaevi'nde
kalan tutukluların aramalar sırasında zorla elbiselerinin çıkarıldığını, küfür ve saldırılara maruz kaldıklarını ileri

üdürü'nün 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere
yönelik söylediği 'Birkaç tek tip elbise giymeye meraklı grup' sözleri, cezaevi gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Devlet artık devrimcileri sadece tutuklamak ve hapsetmekle tehdit etmiyor. Cezaevine kapattığı insanları yeni

basın yayın araçlarından yararlanma
yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın "hakkında toplatma kararı

olmayan her türlü yayınların cezaevlerine verileceği" şeklinde bir genelgesi olduğu ancak cezaevi idaresi yayın
asın-yayından yararlanma

nnesi Tayyibe Aydın, oğlunun F tipi cezaevlerine karşı
ekirdağ Devlet Hastanesi’ne

kaldırıldığını ve cezaevi idaresinin oğluna eylemi bırakması için baskı uyguladığını ifade etti. Aydın,
başına gelebilecek her türlü

11 Mayıs günü Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nden PRD'li tutuklular adına açıklama yapan Latif Çetin ve Celal
başka cezaevlerinden getirilenlere ve hatta diğer illerdeki hastanelere

amacıyla gidip gelenlere çırılçıplak soyulmaları dayatılmaktadır. Bu uygulamayı reddeden arkadaşlarımız
dayak ve hakaret eşliğinde zorla soyundurulmaktadır. Bu uygulamanın son örneği 6 Mayıs 2004 tarihinde Muş E

vi'ne getirilen Mehmet Şah adlı hükümlüde yaşandı. Artık bu
Jandarma Genel Komutanlığı’nın, cezaevlerinin dış

akil hizmetleri yönergesinin 9. maddesi gereğince 'özellik arz eden tutuklu ve hükümlünün
sevklerinde bunların özel bir odaya alınıp soyarak aranması esastır, gerekli görülmesi halinde doktor nezaretinde

Kırıklar F1 ve F2 cezaevlerinde,
eyleme katılanlar hakkında cezaevi yönetimi tarafından disiplin soruşturmaları açılarak, açık görüş, mektup ve

'Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nı 5 günlük açlık grevi ile
6 ay açık görüş yasağı getirildiği ve mektup cezası

sohbet uygulaması, ortak
spor salonundan yararlanma hakkı gibi hakların hiçbiri

tadır. Sadece haftada 1 saat 9 kişinin spor salonunda biraraya gelmesine izin verilmektedir.
kişinin kaldığı odalarda günde iki defa yapılan sayımlarda mahkumların ayağa kalkarak

'hazır ol' vaziyetinde sayım vermesi uygulaması dayatılmaktadır. Buna karşı çıkan hükümlülere kaba kuvvet
a masa ve sandalyeleri tekmeleyerek yerlere

Malatya E Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan 6 kadın, İHD Ankara şubesine bir mektup yazarak,
ının ilk haftalarında arama gerekçesiyle koğuşlarına girildiğini ve kendilerine

Bu uygulamaya karşı çıktıklarını ve
bile" dediklerini kaydeden hükümlüler, bunun

üzerine kendilerine zorla müdahale edildiğini belirtti. Müdahalenin savcılığa hiç aktarılmadığını söyleyen
hükümlüler, mektupta devamla şunlar aktarıldı: "Savcılığa kendi yaptıklarından hiç bahsetmemişler. Sadece
tartışmışız. Oysa morlukları olan arkadaşlarımız var. Hatta Güler'in kaval kemiği hâlâ mosmor. Mektuplarımıza
'Propaganda yapılıyor. İnfial uyandıracak ifadeler yer alıyor' vs. vs. gerekçelerle el konuluyor.”dediler.

i'nde yatan oğlunu ziyaret etmek amacıyla görüşe giden Sultani Arslan
cezaevine gitti. Cezaevi

iddiaya göre Özgür Halk dergisinin fotokopisi bulundu. Gözaltına alınıp
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, akşam saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle

n tutuklanarak Mardin E Tipi
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21 Mayıs günü Siirt E Tipi Cezaevi'nde bulunan PRD'li tutuklular
kişilik hücrelerde, hiçbir hijyenik koşulu olmayan tamamen sağlıksız bir ortamda yaşamaktay
banyo, yatakhane aynı arada bulunmaktadır. 13 günü aşkın bir süredir sıcak suyun olmaması ve yerin daha yeni
inşaattan çıkması bir çok hastalığa zemin olmaktadır. Tüm girişimlere rağmen tamir ve benzeri gibi gerekçelerle
geçiştirilmektedir. Bütün ihtiyaçlarımızı cezaevi kantininden karşılamak zorunda bırakılıyoruz. Arkadaşlarımız
dilekçe vermelerine rağmen revire çıkarılmamaktadır. Ayrıca görüşe gelen ailelerimiz 'görüş saatinde gelmedi'
denilerek ziyaret gerçekleştirilmiyor. Kitap sayı
inceleme yapma koşullarımızı ortadan kaldırmıştır. Yeni getirilen arkadaşlarımız tek kişilik hücrelere
konulmaktadır.” denildi.

22 Mayıs günü Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan PRD’lilerin ailele
tarihinde Batman M Tipi Cezaevi'nden sevk edilen 11 PRD'li tutsak sağlıksız koşullarda sevk edilmiştir. Ring
aracı havalandırmasız olmasından dolayı astım ve kalp rahatsızlığı olan arkadaşlarımız fenalık geçi
Keyfi bir tutumla dosyalarımız ve evraklarımız sevk esnasında gönderilmemiştir. Ne ailelerimiz ne de
avukatlarımız bu durumdan haberdar edilmemiştir. " denildi

26 Mayıs günü, Muş E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklular Ayhan Aşkan ve İsmai
görülen duruşmalarına asker yolluğu ve yakıt parası olmadığı gerekçesiyle çıkarılmadılar. Tutukluların
yokluklarında yapılan duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Durumu acil olan bir çok hasta tutuklunun da aynı
gerekçelerle hastanelere kaldırılmadığı öğrenildi.

A.Öcalan'la 14 Nisan Çarşamba günü yapmaları gereken haftalık olağan görüşmelerini "hava muhalefeti"
nedeniyle gerçekleştiremeyen avukatların, 23 Nisan günü
edilmedi. 28 Nisan günü yapılması beklenen görüşmeye de, izin verilmedi. 1 Haziran günkü görüşme ise
“Aracın motoru bozuk” olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilmedi. 16 Haziran günü yapılmak istenen görüşme ise,
tamir edilen İmralı 9 kosterinin İmralı Adası'na 45 dakika kala tekrar a
Haftalık görüşmelerini 18 Haziran günü gerçekleştirmek için Savcılıktan izin alan avukatlar, askeri yetkililerce
"İmralı 9 Kosteri henüz tamir edilmedi" denilerek geri çevrildi. 23 Haziran günü yapılmak istenen haftalık
görüşme ise kosterin "su aldığı" gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bekir Aladağ, şu beyanda bulundu: “ Kardeşim M.
Emin Aladağ, Erzurum E tipi Cezaevi D 18 koğuşunda kalmaktadır. Bugün kardeşimi zi
şunları anlattı: ‘Bu sabah sayım için gelen gardiyanlar, benimle birlikte aynı odada kalan Hayati Kaytan, Cihan
Aklan ve Mahfuz Ercan olmak üzere dördümüzün, ayağa kalkıp hazır ol vaziyetine geçerek sayım vermemizi
istediler. Biz bu uygulamanın yasal olmadığını belirtince de gardiyanlar bizi dövmeye başladılar. Tekme tokat
dördümüzü de döven gardiyanlar sürekli küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlardı. Bu uygulamalar,
Ulucanlar Cezaevi’nden tayinle yeni gelen müdürün gelmesi ile

Erzurum E Tipi Cezaevi D/18 No'lu koğuşta bulunan M. Emin Aladağ, Hayati Kaytan, Cihan Alkan ve Mahmut
Selcan'ın avukatı Murat Aygün, müvekillerinin 14 Temmuz günü koğuşta İnfaz Koruma Memurları tarafından
tartaklandığını iddai etti. Erzurum E Tipi Cezaevi'nde son günlerde F Tipi Cezaevlerindeki uygulamaların
getirildiğini, müvekilleri bu uygulamalara karşı çıktığı için de tartaklandığını belirtti. (15.07.2004

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Elif Zavar, eşi Erol Zavar’ın Hedef Dergisi Yazı
İşleri Müdürü iken tutuklandığını, Edirne F tipi Cezaevinde kalan eşinin Mesane kanseri olduğunu ve hayati
tehlike içerisinde bulunduğunu, eşine ameliyat
tuvalet gibi insani ihtiyacın bile engellendiğini, tartaklama, küfür gibi psikolojik baskılara maruz kaldığını, eşine
baskı uygulayan görevliler hakkında yasal işlem başlatılması için huk

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nejla Güzel, cezaevinde bulunan eşinin sağlık
sorunları yaşadığını, ziyaret sırasında fiziksel ve psikolojik engeller çıkartıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

25 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Melek Aygün, oğlu Hasan Tahsin Akgün’ün
DHKP/C davası tutuklusu olarak Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, cezaevinde maruz kaldığı baskı,
kötü muamele ve tecrit nedeniyle bir yıl içinde psikolojik de
oğlunun psikolojik dengesizliği bilinmesine Tekirdağ cezaevinde görevliler tarafından feci şekilde dövüldüğünü
belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD İstanbul)
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21 Mayıs günü Siirt E Tipi Cezaevi'nde bulunan PRD'li tutuklular, aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "3
hiçbir hijyenik koşulu olmayan tamamen sağlıksız bir ortamda yaşamaktay

banyo, yatakhane aynı arada bulunmaktadır. 13 günü aşkın bir süredir sıcak suyun olmaması ve yerin daha yeni
inşaattan çıkması bir çok hastalığa zemin olmaktadır. Tüm girişimlere rağmen tamir ve benzeri gibi gerekçelerle

edir. Bütün ihtiyaçlarımızı cezaevi kantininden karşılamak zorunda bırakılıyoruz. Arkadaşlarımız
dilekçe vermelerine rağmen revire çıkarılmamaktadır. Ayrıca görüşe gelen ailelerimiz 'görüş saatinde gelmedi'
denilerek ziyaret gerçekleştirilmiyor. Kitap sayısı 3 taneyi geçmeyecek şekilde verilmiştir. Bu da araştırma,
inceleme yapma koşullarımızı ortadan kaldırmıştır. Yeni getirilen arkadaşlarımız tek kişilik hücrelere

22 Mayıs günü Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan PRD’lilerin aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "6 Mayıs
tarihinde Batman M Tipi Cezaevi'nden sevk edilen 11 PRD'li tutsak sağlıksız koşullarda sevk edilmiştir. Ring
aracı havalandırmasız olmasından dolayı astım ve kalp rahatsızlığı olan arkadaşlarımız fenalık geçi
Keyfi bir tutumla dosyalarımız ve evraklarımız sevk esnasında gönderilmemiştir. Ne ailelerimiz ne de
avukatlarımız bu durumdan haberdar edilmemiştir. " denildi

26 Mayıs günü, Muş E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklular Ayhan Aşkan ve İsmail Bozkurt
görülen duruşmalarına asker yolluğu ve yakıt parası olmadığı gerekçesiyle çıkarılmadılar. Tutukluların
yokluklarında yapılan duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Durumu acil olan bir çok hasta tutuklunun da aynı

ldırılmadığı öğrenildi.

Öcalan'la 14 Nisan Çarşamba günü yapmaları gereken haftalık olağan görüşmelerini "hava muhalefeti"
nedeniyle gerçekleştiremeyen avukatların, 23 Nisan günü görüşmede için savcılığa yaptığı başvuru, kabul

apılması beklenen görüşmeye de, izin verilmedi. 1 Haziran günkü görüşme ise
“Aracın motoru bozuk” olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilmedi. 16 Haziran günü yapılmak istenen görüşme ise,
tamir edilen İmralı 9 kosterinin İmralı Adası'na 45 dakika kala tekrar arıza yapması üzerine gerçekleşmedi.
Haftalık görüşmelerini 18 Haziran günü gerçekleştirmek için Savcılıktan izin alan avukatlar, askeri yetkililerce
"İmralı 9 Kosteri henüz tamir edilmedi" denilerek geri çevrildi. 23 Haziran günü yapılmak istenen haftalık
görüşme ise kosterin "su aldığı" gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bekir Aladağ, şu beyanda bulundu: “ Kardeşim M.
Emin Aladağ, Erzurum E tipi Cezaevi D 18 koğuşunda kalmaktadır. Bugün kardeşimi zi
şunları anlattı: ‘Bu sabah sayım için gelen gardiyanlar, benimle birlikte aynı odada kalan Hayati Kaytan, Cihan
Aklan ve Mahfuz Ercan olmak üzere dördümüzün, ayağa kalkıp hazır ol vaziyetine geçerek sayım vermemizi

uygulamanın yasal olmadığını belirtince de gardiyanlar bizi dövmeye başladılar. Tekme tokat
dördümüzü de döven gardiyanlar sürekli küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlardı. Bu uygulamalar,
Ulucanlar Cezaevi’nden tayinle yeni gelen müdürün gelmesi ile başlamıştır.’ dedi.” (İHD Diyarbakır)

Erzurum E Tipi Cezaevi D/18 No'lu koğuşta bulunan M. Emin Aladağ, Hayati Kaytan, Cihan Alkan ve Mahmut
Selcan'ın avukatı Murat Aygün, müvekillerinin 14 Temmuz günü koğuşta İnfaz Koruma Memurları tarafından

dığını iddai etti. Erzurum E Tipi Cezaevi'nde son günlerde F Tipi Cezaevlerindeki uygulamaların
getirildiğini, müvekilleri bu uygulamalara karşı çıktığı için de tartaklandığını belirtti. (15.07.2004

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Elif Zavar, eşi Erol Zavar’ın Hedef Dergisi Yazı
İşleri Müdürü iken tutuklandığını, Edirne F tipi Cezaevinde kalan eşinin Mesane kanseri olduğunu ve hayati
tehlike içerisinde bulunduğunu, eşine ameliyat sonrası insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulduğunu,
tuvalet gibi insani ihtiyacın bile engellendiğini, tartaklama, küfür gibi psikolojik baskılara maruz kaldığını, eşine
baskı uygulayan görevliler hakkında yasal işlem başlatılması için hukuki yardım talep etti.

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nejla Güzel, cezaevinde bulunan eşinin sağlık
sorunları yaşadığını, ziyaret sırasında fiziksel ve psikolojik engeller çıkartıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Melek Aygün, oğlu Hasan Tahsin Akgün’ün
DHKP/C davası tutuklusu olarak Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, cezaevinde maruz kaldığı baskı,
kötü muamele ve tecrit nedeniyle bir yıl içinde psikolojik dengesi bozulduğunu bu nedenle intihara kalkıştığını,
oğlunun psikolojik dengesizliği bilinmesine Tekirdağ cezaevinde görevliler tarafından feci şekilde dövüldüğünü
belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD İstanbul)
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aileleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "3
hiçbir hijyenik koşulu olmayan tamamen sağlıksız bir ortamda yaşamaktayız. Mutfak, tuvalet,

banyo, yatakhane aynı arada bulunmaktadır. 13 günü aşkın bir süredir sıcak suyun olmaması ve yerin daha yeni
inşaattan çıkması bir çok hastalığa zemin olmaktadır. Tüm girişimlere rağmen tamir ve benzeri gibi gerekçelerle

edir. Bütün ihtiyaçlarımızı cezaevi kantininden karşılamak zorunda bırakılıyoruz. Arkadaşlarımız
dilekçe vermelerine rağmen revire çıkarılmamaktadır. Ayrıca görüşe gelen ailelerimiz 'görüş saatinde gelmedi'

sı 3 taneyi geçmeyecek şekilde verilmiştir. Bu da araştırma,
inceleme yapma koşullarımızı ortadan kaldırmıştır. Yeni getirilen arkadaşlarımız tek kişilik hücrelere

ri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "6 Mayıs
tarihinde Batman M Tipi Cezaevi'nden sevk edilen 11 PRD'li tutsak sağlıksız koşullarda sevk edilmiştir. Ring
aracı havalandırmasız olmasından dolayı astım ve kalp rahatsızlığı olan arkadaşlarımız fenalık geçirmişlerdir.
Keyfi bir tutumla dosyalarımız ve evraklarımız sevk esnasında gönderilmemiştir. Ne ailelerimiz ne de

l Bozkurt, Van DGM’nde
görülen duruşmalarına asker yolluğu ve yakıt parası olmadığı gerekçesiyle çıkarılmadılar. Tutukluların
yokluklarında yapılan duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Durumu acil olan bir çok hasta tutuklunun da aynı

Öcalan'la 14 Nisan Çarşamba günü yapmaları gereken haftalık olağan görüşmelerini "hava muhalefeti"
için savcılığa yaptığı başvuru, kabul

apılması beklenen görüşmeye de, izin verilmedi. 1 Haziran günkü görüşme ise
“Aracın motoru bozuk” olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilmedi. 16 Haziran günü yapılmak istenen görüşme ise,

rıza yapması üzerine gerçekleşmedi.
Haftalık görüşmelerini 18 Haziran günü gerçekleştirmek için Savcılıktan izin alan avukatlar, askeri yetkililerce
"İmralı 9 Kosteri henüz tamir edilmedi" denilerek geri çevrildi. 23 Haziran günü yapılmak istenen haftalık

14 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bekir Aladağ, şu beyanda bulundu: “ Kardeşim M.
Emin Aladağ, Erzurum E tipi Cezaevi D 18 koğuşunda kalmaktadır. Bugün kardeşimi ziyarete gittiğimde bana
şunları anlattı: ‘Bu sabah sayım için gelen gardiyanlar, benimle birlikte aynı odada kalan Hayati Kaytan, Cihan
Aklan ve Mahfuz Ercan olmak üzere dördümüzün, ayağa kalkıp hazır ol vaziyetine geçerek sayım vermemizi

uygulamanın yasal olmadığını belirtince de gardiyanlar bizi dövmeye başladılar. Tekme tokat
dördümüzü de döven gardiyanlar sürekli küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlardı. Bu uygulamalar,

başlamıştır.’ dedi.” (İHD Diyarbakır)

Erzurum E Tipi Cezaevi D/18 No'lu koğuşta bulunan M. Emin Aladağ, Hayati Kaytan, Cihan Alkan ve Mahmut
Selcan'ın avukatı Murat Aygün, müvekillerinin 14 Temmuz günü koğuşta İnfaz Koruma Memurları tarafından

dığını iddai etti. Erzurum E Tipi Cezaevi'nde son günlerde F Tipi Cezaevlerindeki uygulamaların
getirildiğini, müvekilleri bu uygulamalara karşı çıktığı için de tartaklandığını belirtti. (15.07.2004-DİHA)

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Elif Zavar, eşi Erol Zavar’ın Hedef Dergisi Yazı
İşleri Müdürü iken tutuklandığını, Edirne F tipi Cezaevinde kalan eşinin Mesane kanseri olduğunu ve hayati

sonrası insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulduğunu,
tuvalet gibi insani ihtiyacın bile engellendiğini, tartaklama, küfür gibi psikolojik baskılara maruz kaldığını, eşine

uki yardım talep etti.

7 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Nejla Güzel, cezaevinde bulunan eşinin sağlık
sorunları yaşadığını, ziyaret sırasında fiziksel ve psikolojik engeller çıkartıldığını belirtti. (İHD İstanbul)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Melek Aygün, oğlu Hasan Tahsin Akgün’ün
DHKP/C davası tutuklusu olarak Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, cezaevinde maruz kaldığı baskı,

ngesi bozulduğunu bu nedenle intihara kalkıştığını,
oğlunun psikolojik dengesizliği bilinmesine Tekirdağ cezaevinde görevliler tarafından feci şekilde dövüldüğünü
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29 Temmuz günü İHD İstanbul şub
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kötü yaşam koşulları içinde yaşadığını, yemek, içme suyu, temizlik gibi
temel insani ihtiyaçlarının düzenli karşılanmadığını, koşulların ağır olduğunu bel
(İHD İstanbul)

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Derya Karahan ile Songül Onar'ın avukatı Muharrem
Şahin, müvekkillerine yatak verilmediği için yerde yattıklarını belirterek, Cezaevi Müdürü hakkında Diy
Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa verilen dilekçede, Karahan ile Onar'a yatak verilmediği, yere battaniye sererek yattıkları kaydedildi.
Karahan ile Onar'ın mektup yazmalarının bile engellendiğinin ifade edildiği dilekçede, "Birlikte oldukları
arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek istediklerinde buna izin verilmediği, müdür tarafından çağrılarak 'Sizi hücreye
atarız. Aile görüşünüze ve telefon görüşmenize yasak getiririz' şek
masa ve sandalye verilmesine rağmen, kendilerine verilmediğini, yemeklerini sağlıksız koşullarda ve yerde
yediklerini söylediler" denildi. (Özgür Gündem

Sivas E Tipi Cezaevi Müdürlüğü, Leman, L
ederek, mahkumlara verilmesini yasakladı. Cezaevi İdaresi, söz konusu dergilerin "müstehcen" olduğunu
bildirerek, bu dergilerin mahkumlara verilmesinin yasak olduğunu belirtti. Dergiler, mahkum ya
edilmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül günü yapılan açıklamada
ise, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûmlara verilmeyen mizah dergilerinin müstehcenlik taşımadığını,
yayınlar hakkında toplatma kararı bulunduğunu bildirdi. Genel Müdür Kenan İpek tarafından yapılan
açıklamada, bir hükümlüye postayla gönderilen zarftan 4 dergi ve bir kitabın çıktığı, kitap hakkında Ankara 2
No'lu DGM'nin toplatılma kararı bulunduğu ve bu kitabın hükümlüye verilme
iletildiği belirtildi. Yine Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlüye gönderilen 5 dergiden de ikisi hakkında
toplatma kararı bulunduğu belirtildi. (Milliyet
(Milliyet-28.08.04)

Sincan F Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan İskender Kahraman'ın ağabeyi Abdullah Kahraman, kardeşinin 75
gündür tek kişilik hücrede tutulduğu ve en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını iddia etti. (05.09.2004
DIHA)

Dörtyol Yarı Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerden Salih Kısa, ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 3 aydır
keyfi uygulamalara maruz kaldığını ve kendilerine gazete, dergi ve kitap verilmediğini belirtti. (07.09.2004
DIHA)

Müvekkilleri Abdullah Öcalan ile çarşamba günü yapma
muhalefeti” nedeniyle gerçekleştirememeleri üzerine görüşmenin 20 Ağustos günü yapılması için Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan izin alan avukatlara askeri yetkililer tarafından izin verilmedi. Avukatlar, B
Cumhuriyet Savcısı ile yaptıkları görüşmede Savcının kendilerine, “Askeri yetkililerle görüştük, güvenlik
nedeniyle sizi İmralı’ya götüremeyeceklerini belirttiler. Askeri yetkililerin bu kararı karşısında bizim
yapabileceğimiz bir şey yok. Haftaya Çar
günü gerçekleştirilmek istenen görüş de "hava muhalefeti" gerekçesiyle gerçekleşmedi. Avukatların görüşmeyi
10 Eylül günü yapmak talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvur
(10.09.2004-DIHA) (Evrensel-21.08.04)

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Gurbet Yalçın ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, cezaevinde
bulunan 3 siyasi tutuklunun kaldığı kadınlar koğuşunun erkek gardiyanlar tarafından arandığ
sırasında birçok eşyalarının gardiyanlar tarafından tahrip edildiğini, bu isteklerinin gardiyanlar tarafından
engellendiğini belirtti. (03.09.2004-DIHA)

5 Ekim günü Ağrı ili Diyadin İlçesi Cezaevi’nden
Kaya, Diyadin Cezaevi’nde çeşitli insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, İHD’nin girişimlerde
bulunmasını talep etti.(İHD Diyarbakır)

Abdurrahman Araz 8 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 1997 yılında hüküm giydikt
cezasının tamamlanmasına 1 yıl kala Aydın
başına bırakıldığını, koğuşunda 6 kez yılan çıktığını, bunlarla ilgili girişimlerde bulunduğunu ve sonuç
alamadığını, gardiyanların sürekli
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29 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Hüseyin Barut, kardeşinin bulunduğu
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kötü yaşam koşulları içinde yaşadığını, yemek, içme suyu, temizlik gibi
temel insani ihtiyaçlarının düzenli karşılanmadığını, koşulların ağır olduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Derya Karahan ile Songül Onar'ın avukatı Muharrem
Şahin, müvekkillerine yatak verilmediği için yerde yattıklarını belirterek, Cezaevi Müdürü hakkında Diy
Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa verilen dilekçede, Karahan ile Onar'a yatak verilmediği, yere battaniye sererek yattıkları kaydedildi.

zmalarının bile engellendiğinin ifade edildiği dilekçede, "Birlikte oldukları
arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek istediklerinde buna izin verilmediği, müdür tarafından çağrılarak 'Sizi hücreye
atarız. Aile görüşünüze ve telefon görüşmenize yasak getiririz' şeklinde tehdit edildiklerini anlattılar. Her koğuşa
masa ve sandalye verilmesine rağmen, kendilerine verilmediğini, yemeklerini sağlıksız koşullarda ve yerde

(Özgür Gündem-21.08.2004)

Sivas E Tipi Cezaevi Müdürlüğü, Leman, LeManyak, Yeni Harman ve Penguen dergilerini müstehcen kabul
ederek, mahkumlara verilmesini yasakladı. Cezaevi İdaresi, söz konusu dergilerin "müstehcen" olduğunu
bildirerek, bu dergilerin mahkumlara verilmesinin yasak olduğunu belirtti. Dergiler, mahkum ya
edilmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül günü yapılan açıklamada
ise, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûmlara verilmeyen mizah dergilerinin müstehcenlik taşımadığını,

a kararı bulunduğunu bildirdi. Genel Müdür Kenan İpek tarafından yapılan
açıklamada, bir hükümlüye postayla gönderilen zarftan 4 dergi ve bir kitabın çıktığı, kitap hakkında Ankara 2
No'lu DGM'nin toplatılma kararı bulunduğu ve bu kitabın hükümlüye verilmediği, dergilerinse hükümlüye
iletildiği belirtildi. Yine Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlüye gönderilen 5 dergiden de ikisi hakkında
toplatma kararı bulunduğu belirtildi. (Milliyet-22.09.2004) (Hürriyet-27.08.04) (Özgür Gündem

Sincan F Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan İskender Kahraman'ın ağabeyi Abdullah Kahraman, kardeşinin 75
gündür tek kişilik hücrede tutulduğu ve en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını iddia etti. (05.09.2004

i'nde bulunan hükümlülerden Salih Kısa, ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 3 aydır
keyfi uygulamalara maruz kaldığını ve kendilerine gazete, dergi ve kitap verilmediğini belirtti. (07.09.2004

Müvekkilleri Abdullah Öcalan ile çarşamba günü yapmaları gereken haftalık olağan görüşmelerini “hava
muhalefeti” nedeniyle gerçekleştirememeleri üzerine görüşmenin 20 Ağustos günü yapılması için Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan izin alan avukatlara askeri yetkililer tarafından izin verilmedi. Avukatlar, B
Cumhuriyet Savcısı ile yaptıkları görüşmede Savcının kendilerine, “Askeri yetkililerle görüştük, güvenlik
nedeniyle sizi İmralı’ya götüremeyeceklerini belirttiler. Askeri yetkililerin bu kararı karşısında bizim
yapabileceğimiz bir şey yok. Haftaya Çarşamba’ya kadar gidiş mümkün değil” dediğini belirttiler. 8 Eylül günü
günü gerçekleştirilmek istenen görüş de "hava muhalefeti" gerekçesiyle gerçekleşmedi. Avukatların görüşmeyi
10 Eylül günü yapmak talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvur

21.08.04)

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Gurbet Yalçın ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, cezaevinde
bulunan 3 siyasi tutuklunun kaldığı kadınlar koğuşunun erkek gardiyanlar tarafından arandığ
sırasında birçok eşyalarının gardiyanlar tarafından tahrip edildiğini, bu isteklerinin gardiyanlar tarafından

DIHA)

5 Ekim günü Ağrı ili Diyadin İlçesi Cezaevi’nden İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuru
Kaya, Diyadin Cezaevi’nde çeşitli insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, İHD’nin girişimlerde
bulunmasını talep etti.(İHD Diyarbakır)

Abdurrahman Araz 8 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 1997 yılında hüküm giydikt
cezasının tamamlanmasına 1 yıl kala Aydın-Sultanhisar cezaevine nakledildiğini 10 kişilik olan koğuşta tek
başına bırakıldığını, koğuşunda 6 kez yılan çıktığını, bunlarla ilgili girişimlerde bulunduğunu ve sonuç
alamadığını, gardiyanların sürekli havalandırma boşluğuna girerek kendisini rahatsız ettiğini, yakınlarının
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esine yazılı başvuruda bulunan Hüseyin Barut, kardeşinin bulunduğu
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kötü yaşam koşulları içinde yaşadığını, yemek, içme suyu, temizlik gibi

irterek hukuki yardım talep etti.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Derya Karahan ile Songül Onar'ın avukatı Muharrem
Şahin, müvekkillerine yatak verilmediği için yerde yattıklarını belirterek, Cezaevi Müdürü hakkında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa verilen dilekçede, Karahan ile Onar'a yatak verilmediği, yere battaniye sererek yattıkları kaydedildi.

zmalarının bile engellendiğinin ifade edildiği dilekçede, "Birlikte oldukları
arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek istediklerinde buna izin verilmediği, müdür tarafından çağrılarak 'Sizi hücreye

linde tehdit edildiklerini anlattılar. Her koğuşa
masa ve sandalye verilmesine rağmen, kendilerine verilmediğini, yemeklerini sağlıksız koşullarda ve yerde

eManyak, Yeni Harman ve Penguen dergilerini müstehcen kabul
ederek, mahkumlara verilmesini yasakladı. Cezaevi İdaresi, söz konusu dergilerin "müstehcen" olduğunu
bildirerek, bu dergilerin mahkumlara verilmesinin yasak olduğunu belirtti. Dergiler, mahkum yakınlarına da iade
edilmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül günü yapılan açıklamada
ise, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûmlara verilmeyen mizah dergilerinin müstehcenlik taşımadığını,

a kararı bulunduğunu bildirdi. Genel Müdür Kenan İpek tarafından yapılan
açıklamada, bir hükümlüye postayla gönderilen zarftan 4 dergi ve bir kitabın çıktığı, kitap hakkında Ankara 2

diği, dergilerinse hükümlüye
iletildiği belirtildi. Yine Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlüye gönderilen 5 dergiden de ikisi hakkında

(Özgür Gündem-27.08.04)

Sincan F Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan İskender Kahraman'ın ağabeyi Abdullah Kahraman, kardeşinin 75
gündür tek kişilik hücrede tutulduğu ve en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını iddia etti. (05.09.2004-

i'nde bulunan hükümlülerden Salih Kısa, ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 3 aydır
keyfi uygulamalara maruz kaldığını ve kendilerine gazete, dergi ve kitap verilmediğini belirtti. (07.09.2004-

ları gereken haftalık olağan görüşmelerini “hava
muhalefeti” nedeniyle gerçekleştirememeleri üzerine görüşmenin 20 Ağustos günü yapılması için Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan izin alan avukatlara askeri yetkililer tarafından izin verilmedi. Avukatlar, Bursa
Cumhuriyet Savcısı ile yaptıkları görüşmede Savcının kendilerine, “Askeri yetkililerle görüştük, güvenlik
nedeniyle sizi İmralı’ya götüremeyeceklerini belirttiler. Askeri yetkililerin bu kararı karşısında bizim

şamba’ya kadar gidiş mümkün değil” dediğini belirttiler. 8 Eylül günü
günü gerçekleştirilmek istenen görüş de "hava muhalefeti" gerekçesiyle gerçekleşmedi. Avukatların görüşmeyi
10 Eylül günü yapmak talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruya cevap verilmedi.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Gurbet Yalçın ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, cezaevinde
bulunan 3 siyasi tutuklunun kaldığı kadınlar koğuşunun erkek gardiyanlar tarafından arandığını ve arama
sırasında birçok eşyalarının gardiyanlar tarafından tahrip edildiğini, bu isteklerinin gardiyanlar tarafından

mektupla başvuru yapan A. Rıza
Kaya, Diyadin Cezaevi’nde çeşitli insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, İHD’nin girişimlerde

Abdurrahman Araz 8 Kasım günü İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, 1997 yılında hüküm giydikten sonra
Sultanhisar cezaevine nakledildiğini 10 kişilik olan koğuşta tek

başına bırakıldığını, koğuşunda 6 kez yılan çıktığını, bunlarla ilgili girişimlerde bulunduğunu ve sonuç
havalandırma boşluğuna girerek kendisini rahatsız ettiğini, yakınlarının
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görüşüne çıkarılmadığını, uzun uğraşlar sonunda elde ettiği görüşmelerde ise ancak onbeş dakika
görüşebildiğini, cezaevi yönetiminin anlaştığı bir bakkaldan fahiş fiyatlarla alışveriş
belirtti. (İHD İzmir)

Meryem Erbay 30 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, eşinin 24 Kasım günü tutuklanarak
cezaevine götürüldüğünü, ancak 1 haftaya aşkındır her gün cezaevine gittiği halde kendisi ile görüşemedi
yetkililerin kendisine hiçbir bilgi vermediğini, havanın çok soğuk olduğunu ve eşine acilen kışlık elbise
verilmesi gerektiğini ancak görevlilerin kabul etmediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Aralık günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Cüneyt
gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu belirtti. (İHD Van)

16 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Fatma Sakızcı, abisi Abdulgafur Sakızcı’nın 29.10.2004
tarihinde Antalya’da polisler tarafından gözaltına alındığını ve tutuklanarak Antalya Kepez Cezaevi’ne
konulduğunu, 13 Aralık günü annesi ve yengesinin abisinin görüşüne gittiğini, abisinin kendilerine tek kişilik ve
çok küçük bir hücreye konduğu, yemeklerin çok kötü olduğu, cezaevine
banyo yapamadığı, başka bir koğuşta kalan Diyarbakır’lı bir tutuklunun kendisine permatik vermesi sonucu tıraş
olduğunu, durumu aktaran bir dilekçe yazmak isteğini, ancak idarenin bu talebini dikkate almadığını, kendis
kağıt ve kalem verilmediğini söylediğini belirtti. (İHD İzmir)

II.3.2. Protesto Eylemleri
İstanbul Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 141 siyasi tutuklu,
Ocak ayında açlık grevine başladı. Avukat Nermin Selçuk, 24 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ F Tipi
Cezaevi’nde müvekkilleriyle görüştükten sonra yaptığ
Cezaevi’nden de 40 tutuklunun; ailelerinin ve avukatlarının haberi olmadan Tekirdağ’a götürüldüklerini,
çoğunun yanında parası ve eşyasının olmadığını, bütün ihtiyaçlarını kantinden karşıladıklarını; anca
paralarının olmadığını, tutukluların şu anda 3’er günlük açlık grevinde olduklarını, kendilerine gazete
verilmediğini belirtti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunan 47 erkek tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
yaptıkları başvuruda; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde
uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 günlük açlık grevine
başladıklarını belirttiler.

Mardin M Tipi Cezaevinde bulunan 16 kadın tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
yaptıkları başvuruda, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde
uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 g
başladıklarını belirttiler.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan;
Akıllı, Salih Yılmaz, Sadık Güler, Ferit Sönecek, Kadri Gökdere, Hamit Okuduci, Halis Geçgel, Kutbettin
Aydın Azbay, Selim Eklik, Kadir Tatlı, Murat Yılmaz, Mehmet Önen, Fikret Pervane, Sadullah Özdemir ve
Mikail Temiz, 2-6 Şubat tarihleri arasında İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda; Abdullah
Öcalan’a uygulanan tecridin, sağlık soru
çözümü için dönüşümlü açlık grevine başladıklarını, 15 Şubat tarihine kadar revir ve hastaneye
çıkmayacaklarını, kapalı görüş yapmayacaklarını belirttiler.

25 Mart günü İHD İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Mavidemir, Sincan F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olarak kaldığını, tecrit ve izolasyona maruz kaldığını, bu baskıları protesto amacıyla ölüm
orucuna başladığını belirtti.

23 Nisan günü bir açıklama yapan Türki
politikasını, özelde ise 'Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarı
Nisan'dan itibaren 5 günlük açlık grevi başlatacak
tutsakları kimliksizleştiren ve iradesizleştiren dayatmaları kabul etmeyeceklerini belirt
sadece tutsakları değil her bireyin, her çevrenin, her aydın ve demokratın, her insan hakları savunucusunun, her
sivil toplumcunun, her barışseverin, insanım diyen her kesin sorunu olduğu
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görüşüne çıkarılmadığını, uzun uğraşlar sonunda elde ettiği görüşmelerde ise ancak onbeş dakika
görüşebildiğini, cezaevi yönetiminin anlaştığı bir bakkaldan fahiş fiyatlarla alışveriş yapmaya zorlandıklarını

Meryem Erbay 30 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, eşinin 24 Kasım günü tutuklanarak
cezaevine götürüldüğünü, ancak 1 haftaya aşkındır her gün cezaevine gittiği halde kendisi ile görüşemedi
yetkililerin kendisine hiçbir bilgi vermediğini, havanın çok soğuk olduğunu ve eşine acilen kışlık elbise
verilmesi gerektiğini ancak görevlilerin kabul etmediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Aralık günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Cüneyt Doğar, abisi Hüseyin Doğar’ın (1971) yaklaşık 15
gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu belirtti. (İHD Van)

16 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Fatma Sakızcı, abisi Abdulgafur Sakızcı’nın 29.10.2004
tarafından gözaltına alındığını ve tutuklanarak Antalya Kepez Cezaevi’ne

konulduğunu, 13 Aralık günü annesi ve yengesinin abisinin görüşüne gittiğini, abisinin kendilerine tek kişilik ve
çok küçük bir hücreye konduğu, yemeklerin çok kötü olduğu, cezaevine konulduğu günden görüş gününe kadar
banyo yapamadığı, başka bir koğuşta kalan Diyarbakır’lı bir tutuklunun kendisine permatik vermesi sonucu tıraş
olduğunu, durumu aktaran bir dilekçe yazmak isteğini, ancak idarenin bu talebini dikkate almadığını, kendis
kağıt ve kalem verilmediğini söylediğini belirtti. (İHD İzmir)

İstanbul Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 141 siyasi tutuklu,
Ocak ayında açlık grevine başladı. Avukat Nermin Selçuk, 24 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ F Tipi
Cezaevi’nde müvekkilleriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Cezaevi’nden 101, Ümraniye
Cezaevi’nden de 40 tutuklunun; ailelerinin ve avukatlarının haberi olmadan Tekirdağ’a götürüldüklerini,
çoğunun yanında parası ve eşyasının olmadığını, bütün ihtiyaçlarını kantinden karşıladıklarını; anca
paralarının olmadığını, tutukluların şu anda 3’er günlük açlık grevinde olduklarını, kendilerine gazete

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunan 47 erkek tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
ları başvuruda; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde

uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 günlük açlık grevine

lunan 16 kadın tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
yaptıkları başvuruda, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde
uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 g

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan; İrfan Topgüç, Ayhan Karatekin, Nizamettin Akın, Mahmut
Akıllı, Salih Yılmaz, Sadık Güler, Ferit Sönecek, Kadri Gökdere, Hamit Okuduci, Halis Geçgel, Kutbettin
Aydın Azbay, Selim Eklik, Kadir Tatlı, Murat Yılmaz, Mehmet Önen, Fikret Pervane, Sadullah Özdemir ve

tarihleri arasında İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda; Abdullah
Öcalan’a uygulanan tecridin, sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerindeki uygulamaların ve Kürt sorununun
çözümü için dönüşümlü açlık grevine başladıklarını, 15 Şubat tarihine kadar revir ve hastaneye
çıkmayacaklarını, kapalı görüş yapmayacaklarını belirttiler.

besine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Mavidemir, Sincan F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olarak kaldığını, tecrit ve izolasyona maruz kaldığını, bu baskıları protesto amacıyla ölüm

Türkiye cezaevlerinde bulunan PRD'li ve PJA'lı tutuklular,
özelde ise 'Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı'nı protesto
baren 5 günlük açlık grevi başlatacaklarını duyurdular. Açıklamada, yeni bir 12 Eylül olayını,

tutsakları kimliksizleştiren ve iradesizleştiren dayatmaları kabul etmeyeceklerini belirt
sadece tutsakları değil her bireyin, her çevrenin, her aydın ve demokratın, her insan hakları savunucusunun, her
sivil toplumcunun, her barışseverin, insanım diyen her kesin sorunu olduğunu savundular.
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görüşüne çıkarılmadığını, uzun uğraşlar sonunda elde ettiği görüşmelerde ise ancak onbeş dakika
yapmaya zorlandıklarını

Meryem Erbay 30 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, eşinin 24 Kasım günü tutuklanarak
cezaevine götürüldüğünü, ancak 1 haftaya aşkındır her gün cezaevine gittiği halde kendisi ile görüşemediğini,
yetkililerin kendisine hiçbir bilgi vermediğini, havanın çok soğuk olduğunu ve eşine acilen kışlık elbise

Doğar, abisi Hüseyin Doğar’ın (1971) yaklaşık 15

16 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Fatma Sakızcı, abisi Abdulgafur Sakızcı’nın 29.10.2004
tarafından gözaltına alındığını ve tutuklanarak Antalya Kepez Cezaevi’ne

konulduğunu, 13 Aralık günü annesi ve yengesinin abisinin görüşüne gittiğini, abisinin kendilerine tek kişilik ve
konulduğu günden görüş gününe kadar

banyo yapamadığı, başka bir koğuşta kalan Diyarbakır’lı bir tutuklunun kendisine permatik vermesi sonucu tıraş
olduğunu, durumu aktaran bir dilekçe yazmak isteğini, ancak idarenin bu talebini dikkate almadığını, kendisine

İstanbul Bayrampaşa ve Ümraniye cezaevlerinden Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 141 siyasi tutuklu,
Ocak ayında açlık grevine başladı. Avukat Nermin Selçuk, 24 Aralık 2003 tarihinde Tekirdağ F Tipi

ı açıklamada, Bayrampaşa Cezaevi’nden 101, Ümraniye
Cezaevi’nden de 40 tutuklunun; ailelerinin ve avukatlarının haberi olmadan Tekirdağ’a götürüldüklerini,
çoğunun yanında parası ve eşyasının olmadığını, bütün ihtiyaçlarını kantinden karşıladıklarını; ancak yanlarında
paralarının olmadığını, tutukluların şu anda 3’er günlük açlık grevinde olduklarını, kendilerine gazete-dergi

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunan 47 erkek tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
ları başvuruda; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde

uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 günlük açlık grevine

lunan 16 kadın tutuklu, 22 Ocak günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla
yaptıkları başvuruda, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin ve sağlık sorunlarının, F ve D Tipi Cezaevlerinde
uygulamalarının ve Kürt sorununun çözümü için, 22 Ocak gününden itibaren 3 günlük açlık grevine

İrfan Topgüç, Ayhan Karatekin, Nizamettin Akın, Mahmut
Akıllı, Salih Yılmaz, Sadık Güler, Ferit Sönecek, Kadri Gökdere, Hamit Okuduci, Halis Geçgel, Kutbettin Elbir,
Aydın Azbay, Selim Eklik, Kadir Tatlı, Murat Yılmaz, Mehmet Önen, Fikret Pervane, Sadullah Özdemir ve

tarihleri arasında İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları başvuruda; Abdullah
nlarının, F ve D Tipi Cezaevlerindeki uygulamaların ve Kürt sorununun

çözümü için dönüşümlü açlık grevine başladıklarını, 15 Şubat tarihine kadar revir ve hastaneye

besine mektupla başvuruda bulunan Gökhan Mavidemir, Sincan F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde hükümlü olarak kaldığını, tecrit ve izolasyona maruz kaldığını, bu baskıları protesto amacıyla ölüm

ye cezaevlerinde bulunan PRD'li ve PJA'lı tutuklular, genelde cezaevleri
protesto etmek amacıyla 26

ada, yeni bir 12 Eylül olayını,
tutsakları kimliksizleştiren ve iradesizleştiren dayatmaları kabul etmeyeceklerini belirten tutuklular, sorunun
sadece tutsakları değil her bireyin, her çevrenin, her aydın ve demokratın, her insan hakları savunucusunun, her

.
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26 Nisan günü Ağrı Diyadin Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklular Fahrettin Ersin, Remi Yüce, Hamza
Güneri ve Reşit Keskin, yakınları aracılığı ile yaptıkları a
siyasi tutuklulara, özel de de Diyadin Cezaevi'nde kendilerine yönelik baskıları kınamak amacıyla geçici bir
süreliğine görüşe çıkmama kararı aldı.
kısıtlandığı ve sportif faaliyet yürütmelerine izin verilmediği bildirildi.

13 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuran Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 27
tutuklu; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla gö
Diyarbakır)

11 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Bağsat; Sincan F Tipi Cezaevi’nde
hükümlü olarak bulunan yeğeni Mehmet Mutlu’nun 28 günden bu yana açlık grevinde olduğunu gazeteden
öğrendiğini, yeğenin yaşamından endişe duyduğunu, bu konuya ilişkin girişimlerde bulunulmasını talep etti.
(İHD Diyarbakır)

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 22 tutuklu, 6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları
başvuruda, Yeni Ceza İnfaz Kanunu Tasarısını protesto etmek amacıyla 10 günlük dönüşümlü olarak açlık grevi
başlattıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nde bulanan Mehmet Mutlu (35) isimli hükümlü, “uygunsuz davranış”larda
bulunduğu iddiasıyla hakkında verilen disiplin cezasını protesto için ölüm orucu başlattı. Mutlu, ailesine
gönderdiği mektupta, cezaevinde mektuplarının silindiği, bazen de gönderilmediğine dikkat çekerek, ölüm
orucuna girdiğini belirtti. (Özgür Gündem

Muş E Tipi Cezaevi'nde 18., 19. ve 20. koğuşlarda bulunan tutuklular, cezaevlerine süren tek tip elbise, sürgün
ve tecrit uygulamaları ile Muş Cezaevi'ne yeni atanan Zeki Aydoğdu isimli müdürün tutumunu gerekçe
göstererek 8 Eylül günü açlık grevi başlattı. Tutukluların, istem
ve 3 günlük dönüşümlü olarak sürdürecekleri belirtildi. (08.09.2004

İzmir Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde, Osman Atabay adlı mahkûma, “çıplak ayakla ve pantolonun paçasını
sıyırarak gezdiği” için, bir ay mektup ve görüş yasağı cezası verildi. Aynı cezaevindeki 600'e yakın tutuklu da
açlık grevi yaptıkları gerekçesiyle 1

Derya Aslanhan 6 Ekim günü İHD
Musa Anter’i anma töreninde tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’e konduğunu, kardeşinin D Tipi
Cezaevi’ne sevk edilmek istediğini ancak yetkililer in “örgüt üyesi olduğunu kabul et,
yoksa götürmeyiz” şeklinde yanıt verdiğini, kardeşinin 14 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti. (İHD
Diyarbakır)

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, 7 mahkum diğer
mahkumlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. İsyan ertesi gün sona ererken, rehin alınan gardiyanlar
serbest bırakıldı. Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Arif Koçer, olayları araştırmak için cezaevindeki
mahkumlarla gerçekleştirdiği görüşme sonrası, olay
vardıklarını açıkladı. Koçer, şu beyanda bulundu: “İddialara göre isyan, 10’uncu koğuştan revire çıkan H.
Ecevit’in doktor tarafından kendisine iğne yapılmaması ve hakarete maruz kalması sonucu koğuşuna dö
cezaevi 2’nci müdürü ve başgardiyan tarafından dayak atılmasıyla başlamış. Olaya öfkelenen 10’uncu koğuştaki
diğer mahkumların katılımı ve 5 gardiyanın rehin alınması da olayı büyütmüş. Her ne kadar olaylara revire giden
bir mahkumun gördüğü kötü muamele neden olmuş gibi görünse de olayların bir genel isyana dönüşmesinin arka
planında tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve fizikî koşulların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.”
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler ise, olaylara 100'ün üzerind
saptadıklarını, bu kişiler hakkında “devlet malına zarar vermek”, “işgal”, “isyan çıkarmak”, “kesici ve delici
aletle adam yaralamak” suçlarından işlem yapılacağını bildirdi. (aa) (Hürriyet
İzmir)

II.3.3. Tedavisi Engellenenler
F Tipi cezaevlerini protesto amacıyla başlatılan ölüm oruçlarından sonra, bazı tutuklulara Wernicke
Sendromu teşhisini koyan ve cezalarını erteleyen Adli Tıp Kurumu, bir yılı aşkın bir süredir teşhisini koyduğu
hastaların taleplerini geri çeviriyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Yavuz Önen, 19 Mart günü
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26 Nisan günü Ağrı Diyadin Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklular Fahrettin Ersin, Remi Yüce, Hamza
yakınları aracılığı ile yaptıkları açıklamada, genelde Türkiye'deki tüm cezaevlerinde

siyasi tutuklulara, özel de de Diyadin Cezaevi'nde kendilerine yönelik baskıları kınamak amacıyla geçici bir
süreliğine görüşe çıkmama kararı aldı. Adı geçen cezaevi'nde siyasi tutukluların havalandırma sür
kısıtlandığı ve sportif faaliyet yürütmelerine izin verilmediği bildirildi.

13 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuran Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 27
tutuklu; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla görüşe çıkmayacaklarını belirttiler. (İHD

11 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Bağsat; Sincan F Tipi Cezaevi’nde
hükümlü olarak bulunan yeğeni Mehmet Mutlu’nun 28 günden bu yana açlık grevinde olduğunu gazeteden

ndiğini, yeğenin yaşamından endişe duyduğunu, bu konuya ilişkin girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 22 tutuklu, 6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları
Kanunu Tasarısını protesto etmek amacıyla 10 günlük dönüşümlü olarak açlık grevi

başlattıklarını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nde bulanan Mehmet Mutlu (35) isimli hükümlü, “uygunsuz davranış”larda
a verilen disiplin cezasını protesto için ölüm orucu başlattı. Mutlu, ailesine

gönderdiği mektupta, cezaevinde mektuplarının silindiği, bazen de gönderilmediğine dikkat çekerek, ölüm
orucuna girdiğini belirtti. (Özgür Gündem-10.08.04)

de 18., 19. ve 20. koğuşlarda bulunan tutuklular, cezaevlerine süren tek tip elbise, sürgün
ve tecrit uygulamaları ile Muş Cezaevi'ne yeni atanan Zeki Aydoğdu isimli müdürün tutumunu gerekçe
göstererek 8 Eylül günü açlık grevi başlattı. Tutukluların, istemleri kabul edilinceye kadar açlık grevini süresiz
ve 3 günlük dönüşümlü olarak sürdürecekleri belirtildi. (08.09.2004-DIHA) (10.09.2004-DIHA)

İzmir Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde, Osman Atabay adlı mahkûma, “çıplak ayakla ve pantolonun paçasını
sıyırarak gezdiği” için, bir ay mektup ve görüş yasağı cezası verildi. Aynı cezaevindeki 600'e yakın tutuklu da
açlık grevi yaptıkları gerekçesiyle 1 - 6 ay arasında mektup ve görüş yasağı cezası aldı. (Milliyet

Derya Aslanhan 6 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Savaş Aslanhan’ın (1980)
Musa Anter’i anma töreninde tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’e konduğunu, kardeşinin D Tipi
Cezaevi’ne sevk edilmek istediğini ancak yetkililer in “örgüt üyesi olduğunu kabul et,
yoksa götürmeyiz” şeklinde yanıt verdiğini, kardeşinin 14 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti. (İHD

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, 7 mahkum diğer
mlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. İsyan ertesi gün sona ererken, rehin alınan gardiyanlar

Der İzmir Şube Başkanı Arif Koçer, olayları araştırmak için cezaevindeki
mahkumlarla gerçekleştirdiği görüşme sonrası, olaylarda cezaevi yönetiminin kusurlu olduğu kanaatine
vardıklarını açıkladı. Koçer, şu beyanda bulundu: “İddialara göre isyan, 10’uncu koğuştan revire çıkan H.
Ecevit’in doktor tarafından kendisine iğne yapılmaması ve hakarete maruz kalması sonucu koğuşuna dö
cezaevi 2’nci müdürü ve başgardiyan tarafından dayak atılmasıyla başlamış. Olaya öfkelenen 10’uncu koğuştaki
diğer mahkumların katılımı ve 5 gardiyanın rehin alınması da olayı büyütmüş. Her ne kadar olaylara revire giden

amele neden olmuş gibi görünse de olayların bir genel isyana dönüşmesinin arka
planında tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve fizikî koşulların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.”
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler ise, olaylara 100'ün üzerinde tutuklu ve hükümlünün katıldığını
saptadıklarını, bu kişiler hakkında “devlet malına zarar vermek”, “işgal”, “isyan çıkarmak”, “kesici ve delici
aletle adam yaralamak” suçlarından işlem yapılacağını bildirdi. (aa) (Hürriyet-26.10.04) (Zaman

II.3.3. Tedavisi Engellenenler
F Tipi cezaevlerini protesto amacıyla başlatılan ölüm oruçlarından sonra, bazı tutuklulara Wernicke
Sendromu teşhisini koyan ve cezalarını erteleyen Adli Tıp Kurumu, bir yılı aşkın bir süredir teşhisini koyduğu

or. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Yavuz Önen, 19 Mart günü
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26 Nisan günü Ağrı Diyadin Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi tutuklular Fahrettin Ersin, Remi Yüce, Hamza
çıklamada, genelde Türkiye'deki tüm cezaevlerinde

siyasi tutuklulara, özel de de Diyadin Cezaevi'nde kendilerine yönelik baskıları kınamak amacıyla geçici bir
ezaevi'nde siyasi tutukluların havalandırma sürelerinin

13 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla başvuran Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 27
rüşe çıkmayacaklarını belirttiler. (İHD

11 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Bağsat; Sincan F Tipi Cezaevi’nde
hükümlü olarak bulunan yeğeni Mehmet Mutlu’nun 28 günden bu yana açlık grevinde olduğunu gazeteden

ndiğini, yeğenin yaşamından endişe duyduğunu, bu konuya ilişkin girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 22 tutuklu, 6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine mektupla yaptıkları
Kanunu Tasarısını protesto etmek amacıyla 10 günlük dönüşümlü olarak açlık grevi

Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nde bulanan Mehmet Mutlu (35) isimli hükümlü, “uygunsuz davranış”larda
a verilen disiplin cezasını protesto için ölüm orucu başlattı. Mutlu, ailesine

gönderdiği mektupta, cezaevinde mektuplarının silindiği, bazen de gönderilmediğine dikkat çekerek, ölüm

de 18., 19. ve 20. koğuşlarda bulunan tutuklular, cezaevlerine süren tek tip elbise, sürgün
ve tecrit uygulamaları ile Muş Cezaevi'ne yeni atanan Zeki Aydoğdu isimli müdürün tutumunu gerekçe

leri kabul edilinceye kadar açlık grevini süresiz
DIHA)

İzmir Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde, Osman Atabay adlı mahkûma, “çıplak ayakla ve pantolonun paçasını
sıyırarak gezdiği” için, bir ay mektup ve görüş yasağı cezası verildi. Aynı cezaevindeki 600'e yakın tutuklu da

6 ay arasında mektup ve görüş yasağı cezası aldı. (Milliyet-12.09.2004)

Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Savaş Aslanhan’ın (1980)
Musa Anter’i anma töreninde tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’e konduğunu, kardeşinin D Tipi
Cezaevi’ne sevk edilmek istediğini ancak yetkililer in “örgüt üyesi olduğunu kabul et, seni oraya götürelim.
yoksa götürmeyiz” şeklinde yanıt verdiğini, kardeşinin 14 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti. (İHD

Buca Kapalı Cezaevi’nde 12 Ekim gecesi isyan çıktı. İsyan sırasında 5 gardiyan rehin alınırken, 7 mahkum diğer
mlar tarafından şiş ve kesici aletlerle yaralandı. İsyan ertesi gün sona ererken, rehin alınan gardiyanlar

Der İzmir Şube Başkanı Arif Koçer, olayları araştırmak için cezaevindeki
larda cezaevi yönetiminin kusurlu olduğu kanaatine

vardıklarını açıkladı. Koçer, şu beyanda bulundu: “İddialara göre isyan, 10’uncu koğuştan revire çıkan H.
Ecevit’in doktor tarafından kendisine iğne yapılmaması ve hakarete maruz kalması sonucu koğuşuna dönerken
cezaevi 2’nci müdürü ve başgardiyan tarafından dayak atılmasıyla başlamış. Olaya öfkelenen 10’uncu koğuştaki
diğer mahkumların katılımı ve 5 gardiyanın rehin alınması da olayı büyütmüş. Her ne kadar olaylara revire giden

amele neden olmuş gibi görünse de olayların bir genel isyana dönüşmesinin arka
planında tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve fizikî koşulların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.”

e tutuklu ve hükümlünün katıldığını
saptadıklarını, bu kişiler hakkında “devlet malına zarar vermek”, “işgal”, “isyan çıkarmak”, “kesici ve delici

26.10.04) (Zaman-17.10.04) (İHD

F Tipi cezaevlerini protesto amacıyla başlatılan ölüm oruçlarından sonra, bazı tutuklulara Wernicke-Korsakoff
Sendromu teşhisini koyan ve cezalarını erteleyen Adli Tıp Kurumu, bir yılı aşkın bir süredir teşhisini koyduğu

or. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Yavuz Önen, 19 Mart günü
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TİHV İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, 600'e yakın tutuklunun cezasının Adli Tıp Kurumu tarafından
WKS hastalığı teşhisi konulması üzerine mahkemelerin, TCK'nın 399. maddesi ge
yürütülmesi için bu tutukluların 6 ay süresince ertelendiğini hatırlattı. Önen, bu tutukluların 563'ünün tedavisinin
TİHV tarafından yapıldığını ve Adli Tıp Kurumu'nun 6 aylık sürelerle 4 ve 5 defa aynı raporu verdiğini ifade
etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli bir doçentin hazırladığı ders kitabında WKS hastalığının tedavisinin mümkün
olmadığını yazdığını kaydeden Yavuz Önen, “Adli Tıp Kurumu'nun emir komuta zinciri doğrultusunda rapor
hazırladığı duygusunu uyandıran bu bilimdışı r
Kurumu'nun bağımsız, özerk ve bilimsel bir yapıya kavuşturulacağını vaad eden AK Parti hükümeti vaadlerinin
tersine hareket etmeyi bırakmalıdır” dedi. TİHV İstanbul Temsilcisi Dr. Şükran İre
olan tutuklulara Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanlığı tarafından ceza ertelenmesi şeklinde raporlar
verildiğini hatırlattı. İrençin, bu hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirterek “Kendi başlarına
ihtiyaçlarını karşılayamayan bu hastalar gerçeği algılama yetilerini kaybediyorlar. Bu kişilerin
cezalandırılmalarının anlamı yok. Anayasa, böyle durumlarda Cumhurbaşkanı'na cezanın kaldırılması yetkisini
tanıyor” dedi. Toplantıda, Adli Tıp Kurumu tarafında cezaları ert
yapıldı. Bu kişilerin tedavi sırasındaki görüntüleriyle birlikte son durumları hakkında bilgi veren Dr. Şükran
İrençin, “Adlı Tıp Kurumu'nun geçen yılın Eylül ayından başlayarak 4 ya da 5 kez WKS tanısı konulan bu
kişiler hakkındaki kararlarını hiçe saydı ve ceza ertelemelerini onaylamadı. Tekin Yıldız adındaki tutuklu için,
bu tanının konulmasına rağmen bu kez mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Serkan Aydoğan adındaki kişi
Kandıra F tipi cezavinin hastanesinde tut
sürdürüyor” dedi.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde müebbet hapis cezası ile yatmakta olan Odak Dergisi eski sahibi ve Yazı İşleri
müdürü Erol Zavar, mesane kanserinin yanı sıra cezaevi koşulları ve işk
yakalanmış olmasına rağmen tedavisi yapılmıyor. Zavar’ın cezaevi koşulları, işkence ve dayaktan dolayı safra
kesesinde taş, menüsküs, kalpte taşkardi ve ritm bozukluğu, teşhisi konulmayan kronik baş ağrısı, nefes alamama
ve titreme krizleri geçirme, ülser-mide kanaması gibi rahatsızlıkları oluşurken, tüberküloz ve promatraks tedavisi
gören Zavar’ın vücudundan ayrıca 5 tümör alındı. Son olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı’nın verdiği rapora göre,
Yıldız, müvekkilinin eşinin Cumhurbaşkanlığı’na, infazın ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu belirterek,
“Başvuruyu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı, Adli Tıp Kurumu veya bir devlet hast
raporunu istedi. Ancak müvekkilim henüz Adli Tıp’a götürülmedi. Ne zaman götürüleceği de belli değil. Acil
başvuru için dilekçe yazmıştım, yine de bir şey değişmedi. Bunun üzerine acil başvuruyu AİHM’e gönderdim”
bilgisini verdi.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin, daha önce hakkında wernicke
cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturur' yönündeki raporlara rağmen, yeniden cezaevine konulmasına zemin
hazırlanan hükümlü Sinan Eren ile ilgil
Nisan'a kadar ertelenmesi için tedbir kararı verdi. Hakkında daha önce üç ayrı 'iyileşemez' raporu bulunan Bekir
Balyemez hakkında, Adli Tıp 3. Dairesi'nce bu kez aksi yönde karar verilm
başvurmuş, AİHM 3. Bölümü de 6 Şubat 2004'te, başvuru sonuçlanıncaya kadar Balyemez'le ilgili tedbir kararı
almıştı. Wernicke-korsakoff hastalığını gösteren raporlar üzerine serbest bırakılan Sinan Eren de, Adli Tıp
Dairesi'nin cezaevine konulabileceği yönündeki raporu üzerine aranmaya başlanınca avukatı Şenal Sarıhan,
AİHM'ye acil başvuru yapmıştı. AİHM' de bu başvuruyu 8 Mart'ta kabul etti. AİHM'nin tedbir kararında, bu
mahkûmun cezasını çekebileceği yönündeki rapor ile İstanb
uyuşmazlığa dikkat çekerek, hükümete bu raporlardan hangisinin kanıt olarak sayılacağını sordu. Türkiye'den
başvurucuyla ilgili yeni rapor da isteyen AİHM, bunu hazırlayanların tarafsızlıklarında hiçbir şüp
ve tıbbi açıdan hiçbir boşluk içermemesini istedi. AİHM'nin aynı kararında hükümete “başvurucunun son
durumdaki haline bakarak, tekrar içeri alınma olasılığının AİHS'nin 3. maddesinde (işkence ve kötü muamele)
getirilen yasaklamalar çerçevesinde değerlendirilebilir mi?” diye de sordu. Öte yandan AİHM, avukat Sarıhan'a
gönderdiği yazıda, bu tür davaları yürütmek için yeterli olanağı olmayanların AİHM'ye başvurup, ücretsiz adli
yardım alabileceklerini de anımsattı.

19 Ocak günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yusuf Sancar’ın (1970) bir yakını, bir buçuk yıldan bu
yana Nazili E Tipi Cezaevinde bulunan Yusuf Sancar’ın, yargılandığı dava neticesinde 12/5 yıl hüküm aldığını,
tutuklandığının ilk günlerinde götürüldüğü İzmir Yeşilyurt Devlet Has
görme bozukluğu nedeniyle “kornea” nakli yapılması gerektiği belirtilerek, ilgili doktorlar tarafından kendisine 1
yıl sonrasına gün verildiğini, kornea nakli için sırada olduğu Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde sırası geldi
cezaevi yerine ailesine haber verildiği, ailenin Hastaneyi cezaevini bilgilendirmeleri yönünde uyardığını ancak
dikkate alınmadıkları için sırasını kaybettiği, yeniden sıraya sokulduğu ve 5
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TİHV İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, 600'e yakın tutuklunun cezasının Adli Tıp Kurumu tarafından
WKS hastalığı teşhisi konulması üzerine mahkemelerin, TCK'nın 399. maddesi gereği tedavilerinin dışarda
yürütülmesi için bu tutukluların 6 ay süresince ertelendiğini hatırlattı. Önen, bu tutukluların 563'ünün tedavisinin
TİHV tarafından yapıldığını ve Adli Tıp Kurumu'nun 6 aylık sürelerle 4 ve 5 defa aynı raporu verdiğini ifade

i. Adli Tıp Kurumu'nda görevli bir doçentin hazırladığı ders kitabında WKS hastalığının tedavisinin mümkün
olmadığını yazdığını kaydeden Yavuz Önen, “Adli Tıp Kurumu'nun emir komuta zinciri doğrultusunda rapor
hazırladığı duygusunu uyandıran bu bilimdışı raporlar adalet sistemimizde onarılmaz yaralar alacaktır. Adli Tıp
Kurumu'nun bağımsız, özerk ve bilimsel bir yapıya kavuşturulacağını vaad eden AK Parti hükümeti vaadlerinin
tersine hareket etmeyi bırakmalıdır” dedi. TİHV İstanbul Temsilcisi Dr. Şükran İrençin de WKS yakalanmış
olan tutuklulara Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanlığı tarafından ceza ertelenmesi şeklinde raporlar
verildiğini hatırlattı. İrençin, bu hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirterek “Kendi başlarına

karşılayamayan bu hastalar gerçeği algılama yetilerini kaybediyorlar. Bu kişilerin
cezalandırılmalarının anlamı yok. Anayasa, böyle durumlarda Cumhurbaşkanı'na cezanın kaldırılması yetkisini
tanıyor” dedi. Toplantıda, Adli Tıp Kurumu tarafında cezaları ertelenmemiş olan 4 kişi üzerinden örnekleme
yapıldı. Bu kişilerin tedavi sırasındaki görüntüleriyle birlikte son durumları hakkında bilgi veren Dr. Şükran
İrençin, “Adlı Tıp Kurumu'nun geçen yılın Eylül ayından başlayarak 4 ya da 5 kez WKS tanısı konulan bu
kişiler hakkındaki kararlarını hiçe saydı ve ceza ertelemelerini onaylamadı. Tekin Yıldız adındaki tutuklu için,
bu tanının konulmasına rağmen bu kez mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Serkan Aydoğan adındaki kişi
Kandıra F tipi cezavinin hastanesinde tutuklu. Zamanın 2000'de olduğunu düşünüyor ve açlık grevini

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde müebbet hapis cezası ile yatmakta olan Odak Dergisi eski sahibi ve Yazı İşleri
müdürü Erol Zavar, mesane kanserinin yanı sıra cezaevi koşulları ve işkenceden kaynaklı birçok hastalığa
yakalanmış olmasına rağmen tedavisi yapılmıyor. Zavar’ın cezaevi koşulları, işkence ve dayaktan dolayı safra
kesesinde taş, menüsküs, kalpte taşkardi ve ritm bozukluğu, teşhisi konulmayan kronik baş ağrısı, nefes alamama

mide kanaması gibi rahatsızlıkları oluşurken, tüberküloz ve promatraks tedavisi
gören Zavar’ın vücudundan ayrıca 5 tümör alındı. Son olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı’nın verdiği rapora göre, Zavar’da kötü huylu tümör dokusuna rastlandı. Zavar’ın avukatı Şafak
Yıldız, müvekkilinin eşinin Cumhurbaşkanlığı’na, infazın ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu belirterek,
“Başvuruyu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı, Adli Tıp Kurumu veya bir devlet hast
raporunu istedi. Ancak müvekkilim henüz Adli Tıp’a götürülmedi. Ne zaman götürüleceği de belli değil. Acil
başvuru için dilekçe yazmıştım, yine de bir şey değişmedi. Bunun üzerine acil başvuruyu AİHM’e gönderdim”

Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin, daha önce hakkında wernicke-korsakoff hastalığı nedeniyle, 'iyileşemez,
cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturur' yönündeki raporlara rağmen, yeniden cezaevine konulmasına zemin
hazırlanan hükümlü Sinan Eren ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 3. Dairesi infazın 30
Nisan'a kadar ertelenmesi için tedbir kararı verdi. Hakkında daha önce üç ayrı 'iyileşemez' raporu bulunan Bekir
Balyemez hakkında, Adli Tıp 3. Dairesi'nce bu kez aksi yönde karar verilmesi üzerine Balyemez AİHM'ye
başvurmuş, AİHM 3. Bölümü de 6 Şubat 2004'te, başvuru sonuçlanıncaya kadar Balyemez'le ilgili tedbir kararı

korsakoff hastalığını gösteren raporlar üzerine serbest bırakılan Sinan Eren de, Adli Tıp
cezaevine konulabileceği yönündeki raporu üzerine aranmaya başlanınca avukatı Şenal Sarıhan,

AİHM'ye acil başvuru yapmıştı. AİHM' de bu başvuruyu 8 Mart'ta kabul etti. AİHM'nin tedbir kararında, bu
mahkûmun cezasını çekebileceği yönündeki rapor ile İstanbul Tabip Odası'nın aksi yöndeki raporu arasındaki
uyuşmazlığa dikkat çekerek, hükümete bu raporlardan hangisinin kanıt olarak sayılacağını sordu. Türkiye'den
başvurucuyla ilgili yeni rapor da isteyen AİHM, bunu hazırlayanların tarafsızlıklarında hiçbir şüp
ve tıbbi açıdan hiçbir boşluk içermemesini istedi. AİHM'nin aynı kararında hükümete “başvurucunun son
durumdaki haline bakarak, tekrar içeri alınma olasılığının AİHS'nin 3. maddesinde (işkence ve kötü muamele)

nde değerlendirilebilir mi?” diye de sordu. Öte yandan AİHM, avukat Sarıhan'a
gönderdiği yazıda, bu tür davaları yürütmek için yeterli olanağı olmayanların AİHM'ye başvurup, ücretsiz adli
yardım alabileceklerini de anımsattı.

ine başvuruda bulunan Yusuf Sancar’ın (1970) bir yakını, bir buçuk yıldan bu
yana Nazili E Tipi Cezaevinde bulunan Yusuf Sancar’ın, yargılandığı dava neticesinde 12/5 yıl hüküm aldığını,
tutuklandığının ilk günlerinde götürüldüğü İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde, gözündeki %95 oranında
görme bozukluğu nedeniyle “kornea” nakli yapılması gerektiği belirtilerek, ilgili doktorlar tarafından kendisine 1
yıl sonrasına gün verildiğini, kornea nakli için sırada olduğu Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde sırası geldi
cezaevi yerine ailesine haber verildiği, ailenin Hastaneyi cezaevini bilgilendirmeleri yönünde uyardığını ancak
dikkate alınmadıkları için sırasını kaybettiği, yeniden sıraya sokulduğu ve 5-6 aydır hiçbir sonuç alınmadığı,
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TİHV İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, 600'e yakın tutuklunun cezasının Adli Tıp Kurumu tarafından
reği tedavilerinin dışarda

yürütülmesi için bu tutukluların 6 ay süresince ertelendiğini hatırlattı. Önen, bu tutukluların 563'ünün tedavisinin
TİHV tarafından yapıldığını ve Adli Tıp Kurumu'nun 6 aylık sürelerle 4 ve 5 defa aynı raporu verdiğini ifade

i. Adli Tıp Kurumu'nda görevli bir doçentin hazırladığı ders kitabında WKS hastalığının tedavisinin mümkün
olmadığını yazdığını kaydeden Yavuz Önen, “Adli Tıp Kurumu'nun emir komuta zinciri doğrultusunda rapor

aporlar adalet sistemimizde onarılmaz yaralar alacaktır. Adli Tıp
Kurumu'nun bağımsız, özerk ve bilimsel bir yapıya kavuşturulacağını vaad eden AK Parti hükümeti vaadlerinin

nçin de WKS yakalanmış
olan tutuklulara Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanlığı tarafından ceza ertelenmesi şeklinde raporlar
verildiğini hatırlattı. İrençin, bu hastalığın kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirterek “Kendi başlarına

karşılayamayan bu hastalar gerçeği algılama yetilerini kaybediyorlar. Bu kişilerin
cezalandırılmalarının anlamı yok. Anayasa, böyle durumlarda Cumhurbaşkanı'na cezanın kaldırılması yetkisini

elenmemiş olan 4 kişi üzerinden örnekleme
yapıldı. Bu kişilerin tedavi sırasındaki görüntüleriyle birlikte son durumları hakkında bilgi veren Dr. Şükran
İrençin, “Adlı Tıp Kurumu'nun geçen yılın Eylül ayından başlayarak 4 ya da 5 kez WKS tanısı konulan bu
kişiler hakkındaki kararlarını hiçe saydı ve ceza ertelemelerini onaylamadı. Tekin Yıldız adındaki tutuklu için,
bu tanının konulmasına rağmen bu kez mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Serkan Aydoğan adındaki kişi

uklu. Zamanın 2000'de olduğunu düşünüyor ve açlık grevini

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde müebbet hapis cezası ile yatmakta olan Odak Dergisi eski sahibi ve Yazı İşleri
enceden kaynaklı birçok hastalığa

yakalanmış olmasına rağmen tedavisi yapılmıyor. Zavar’ın cezaevi koşulları, işkence ve dayaktan dolayı safra
kesesinde taş, menüsküs, kalpte taşkardi ve ritm bozukluğu, teşhisi konulmayan kronik baş ağrısı, nefes alamama

mide kanaması gibi rahatsızlıkları oluşurken, tüberküloz ve promatraks tedavisi
gören Zavar’ın vücudundan ayrıca 5 tümör alındı. Son olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji

Zavar’da kötü huylu tümör dokusuna rastlandı. Zavar’ın avukatı Şafak
Yıldız, müvekkilinin eşinin Cumhurbaşkanlığı’na, infazın ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu belirterek,
“Başvuruyu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı, Adli Tıp Kurumu veya bir devlet hastanesinin onaylanmış
raporunu istedi. Ancak müvekkilim henüz Adli Tıp’a götürülmedi. Ne zaman götürüleceği de belli değil. Acil
başvuru için dilekçe yazmıştım, yine de bir şey değişmedi. Bunun üzerine acil başvuruyu AİHM’e gönderdim”

korsakoff hastalığı nedeniyle, 'iyileşemez,
cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturur' yönündeki raporlara rağmen, yeniden cezaevine konulmasına zemin

i olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 3. Dairesi infazın 30
Nisan'a kadar ertelenmesi için tedbir kararı verdi. Hakkında daha önce üç ayrı 'iyileşemez' raporu bulunan Bekir

esi üzerine Balyemez AİHM'ye
başvurmuş, AİHM 3. Bölümü de 6 Şubat 2004'te, başvuru sonuçlanıncaya kadar Balyemez'le ilgili tedbir kararı

korsakoff hastalığını gösteren raporlar üzerine serbest bırakılan Sinan Eren de, Adli Tıp
cezaevine konulabileceği yönündeki raporu üzerine aranmaya başlanınca avukatı Şenal Sarıhan,

AİHM'ye acil başvuru yapmıştı. AİHM' de bu başvuruyu 8 Mart'ta kabul etti. AİHM'nin tedbir kararında, bu
ul Tabip Odası'nın aksi yöndeki raporu arasındaki

uyuşmazlığa dikkat çekerek, hükümete bu raporlardan hangisinin kanıt olarak sayılacağını sordu. Türkiye'den
başvurucuyla ilgili yeni rapor da isteyen AİHM, bunu hazırlayanların tarafsızlıklarında hiçbir şüphe olmamasını
ve tıbbi açıdan hiçbir boşluk içermemesini istedi. AİHM'nin aynı kararında hükümete “başvurucunun son
durumdaki haline bakarak, tekrar içeri alınma olasılığının AİHS'nin 3. maddesinde (işkence ve kötü muamele)

nde değerlendirilebilir mi?” diye de sordu. Öte yandan AİHM, avukat Sarıhan'a
gönderdiği yazıda, bu tür davaları yürütmek için yeterli olanağı olmayanların AİHM'ye başvurup, ücretsiz adli

ine başvuruda bulunan Yusuf Sancar’ın (1970) bir yakını, bir buçuk yıldan bu
yana Nazili E Tipi Cezaevinde bulunan Yusuf Sancar’ın, yargılandığı dava neticesinde 12/5 yıl hüküm aldığını,

tanesi’nde, gözündeki %95 oranında
görme bozukluğu nedeniyle “kornea” nakli yapılması gerektiği belirtilerek, ilgili doktorlar tarafından kendisine 1
yıl sonrasına gün verildiğini, kornea nakli için sırada olduğu Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde sırası geldiği halde,
cezaevi yerine ailesine haber verildiği, ailenin Hastaneyi cezaevini bilgilendirmeleri yönünde uyardığını ancak

6 aydır hiçbir sonuç alınmadığı,
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konuya ilişkin Adalet Bakanlığı’na defalarca dilekçe verildiğini, Sancar’ın Aralık 2003’te Nazili Cezaevinden
Kırklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, ayrıca ileri derecede bel fıtığı sorunun da bulunduğu, reçetede
yazılı olan bel lastiğinin kendisine verilmediği ve bund

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Süleyman Şahin, Çanakkale yarı açık Cezaevinde
tutuklu bulunan oğlu Yılmaz Şahin’in (1974), sağlık sorunları sebebiyle diyet yemek yemesi gerektiğini,
konu ile ilgili olarak Cezaevi Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını; ancak bu isteklerinin kabul edilmediğini
ve oğlunun kapalı cezaevine gönderilmek istendiğini belirterek, hukuki yardım talebinde bulundu.

İstanbul’da bulunan Bakırköy Kadın ve Çocuk
Gernavca’nın (27) avukatı Kenan Kara, AIDS hastası müvekkilinin cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduğunu
ve tedavisinin gerçekleştirilmediğini ifade etti. Kara, cezaevine girmeden Adli Tabiplik'te
AIDS'li olduğu belirlenen Daniela’nın 5.5 aydır tek kişilik bir koğuşta tutulduğunu, cezaevi görevlilerinin
hastalığın kendilerine bulaşmasından korkarak koğuşa girmediklerini, tedavi görmesi için birçok kez tahliye
talebinde bulunduklarını; ancak her seferinde reddedildiğini belirtti. Daniela Gernavca'nın cezaevinde
tutulmasının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 399'uncu maddesine aykırı olduğunu vurgulayan Kara, “Bu
maddeye göre, ölümcül hastalığı olan tutukluların cezalarının infazı
Daniela için de geçerli olmalıdır” dedi. İstanbul Barosu Hasta Hakları Komisyonu Başkanı Hilal Gültepe,
bulaşıcı hastalığı olanların, diğer insanlardan tecrit edilmesinin hiçbir kanunla bağdaşmadığını ve Daniela'nın
insanca yaşama hakkının elinden alındığını belirterek, “Bu durum, Anayasa'nın 17'nci maddesiyle bağdaşmıyor.
Bu maddeye göre, herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Hiç
kimseye insan haysiyetiyle bağdaşmayacak bir c

Abdulkadir Akın, 9 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı ziyarette, abisi Halit Akın’ın (1969) 1994
yılından beri tutuklu olduğunu, tutuklanmadan önce 22 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince yoğun
işkencelere maruz kaldığını, bu nedenle ruh sağlının bozulduğunu, birkaç kez tedavi edildiğini; Elazığ Ruh ve
sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesi için Elazığ E tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, ancak kardeşinin şu
an tek kişilik bir hücrede tutulduğunu, aynı cezaevi
kaldığını belirterek, abisinin güvenliğinin sağlanması ve tedavisinin yapılması konusunda gerekli girişimlerde
bulunulmasını talep etti.

Hüsamettin Alıcı, 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yapt
E tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, 16 ay hüküm giydiğini, kardeşinin daha önceden madde bağlımsı olduğundan
dolayı boğazında ur olduğunu ve tedavisinin yapılmadığını belirterek, tedavisi için gerekli işlemlerin
talep etti.

21 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Özgül Öztürk, eşi Muzaffer Öztürk’ün (1957) 19 Aralık
2000 tarihinde gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu”nda Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde başından
kurşunla yaralandığını ve şu anda da cezaevi’nde bulunduğunu, yıllardır cezaevinde kalmaktan ve yaralanmadan
dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını, gerekli tedavinin yapılabilmesi için CMUK 399’cu
maddesi gereği infazının ertelenerek, biran önce tedavisin başl

12 Mart günü İHD İzmir Şubesine başvuruda bulunan Hatice Kılınç, oğlu Ali Kılınç’ın (1973) Buca Kırıklar 1
Nolu F Tipi cezaevinde 30 Kasım 2002 tarihinde ölüm orucuna başladığını, 16 Ağustos 2003 tarihinde Yeşilyurt
Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak müdahale edildiğini, oğlunun; hafıza kaybı, aşırı kilo kaybı,
yürüyememek gibi ciddi sorunlara rağmen Adli Tıp Kurumu’nca tahliye edilmediğini belirterek, hukuki yardım
talep etti.

18 mart günü İHD İstanbul şubesine m
C-287 koğuşunda yatmakta olduğunu, kendisine Adli Tıpta Hepatit
cezaevinde gözetim altında tedavi edilmesi yönünde rapor verildiği halde buna uyulm
aksatıldığını, kendisine yazılan ilaçların verilmediğini, ayrıca revirde bulunan doktor Adnan Özer tarafından
aşağılandığını, hakarete uğradığını belirtti. Gök, kendisine 6 ay disiplin cezası verildiğini, bütün iletişim ve diğer
haklarının elinden alındığını, infaz koruma memurlarının kendisini döverek küfür ettiklerini iddia etti.

31 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nahide Eren, kızı Afet Süreyya Eren’in (1974) Tekirdağ
F-Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, davasının Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10.11.2003 tarihinde
başladığını, kızının 104 gün ölüm orucunda yatması
nedenle CMUK 399. madde gereğince tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
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akanlığı’na defalarca dilekçe verildiğini, Sancar’ın Aralık 2003’te Nazili Cezaevinden
Kırklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, ayrıca ileri derecede bel fıtığı sorunun da bulunduğu, reçetede
yazılı olan bel lastiğinin kendisine verilmediği ve bundan dolayı ayakta durmakta zorlandığını beyan etti.

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Süleyman Şahin, Çanakkale yarı açık Cezaevinde
tutuklu bulunan oğlu Yılmaz Şahin’in (1974), sağlık sorunları sebebiyle diyet yemek yemesi gerektiğini,
konu ile ilgili olarak Cezaevi Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını; ancak bu isteklerinin kabul edilmediğini
ve oğlunun kapalı cezaevine gönderilmek istendiğini belirterek, hukuki yardım talebinde bulundu.

İstanbul’da bulunan Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde, uyuşturucu satmak suçundan tutuklu Daniela
Gernavca’nın (27) avukatı Kenan Kara, AIDS hastası müvekkilinin cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduğunu
ve tedavisinin gerçekleştirilmediğini ifade etti. Kara, cezaevine girmeden Adli Tabiplik'te
AIDS'li olduğu belirlenen Daniela’nın 5.5 aydır tek kişilik bir koğuşta tutulduğunu, cezaevi görevlilerinin
hastalığın kendilerine bulaşmasından korkarak koğuşa girmediklerini, tedavi görmesi için birçok kez tahliye

arını; ancak her seferinde reddedildiğini belirtti. Daniela Gernavca'nın cezaevinde
tutulmasının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 399'uncu maddesine aykırı olduğunu vurgulayan Kara, “Bu
maddeye göre, ölümcül hastalığı olan tutukluların cezalarının infazı, iyileşene kadar ertelenir. Aynı durum
Daniela için de geçerli olmalıdır” dedi. İstanbul Barosu Hasta Hakları Komisyonu Başkanı Hilal Gültepe,
bulaşıcı hastalığı olanların, diğer insanlardan tecrit edilmesinin hiçbir kanunla bağdaşmadığını ve Daniela'nın
insanca yaşama hakkının elinden alındığını belirterek, “Bu durum, Anayasa'nın 17'nci maddesiyle bağdaşmıyor.
Bu maddeye göre, herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Hiç
kimseye insan haysiyetiyle bağdaşmayacak bir ceza verilemez” dedi.

Abdulkadir Akın, 9 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı ziyarette, abisi Halit Akın’ın (1969) 1994
yılından beri tutuklu olduğunu, tutuklanmadan önce 22 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince yoğun

ığını, bu nedenle ruh sağlının bozulduğunu, birkaç kez tedavi edildiğini; Elazığ Ruh ve
sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesi için Elazığ E tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, ancak kardeşinin şu
an tek kişilik bir hücrede tutulduğunu, aynı cezaevinde bulunan bazı tutuklular tarafından tehditlere maruz
kaldığını belirterek, abisinin güvenliğinin sağlanması ve tedavisinin yapılması konusunda gerekli girişimlerde

Hüsamettin Alıcı, 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Abdullah Alıcı’nın (1968)
E tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, 16 ay hüküm giydiğini, kardeşinin daha önceden madde bağlımsı olduğundan
dolayı boğazında ur olduğunu ve tedavisinin yapılmadığını belirterek, tedavisi için gerekli işlemlerin

21 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Özgül Öztürk, eşi Muzaffer Öztürk’ün (1957) 19 Aralık
2000 tarihinde gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu”nda Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde başından

e şu anda da cezaevi’nde bulunduğunu, yıllardır cezaevinde kalmaktan ve yaralanmadan
dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını, gerekli tedavinin yapılabilmesi için CMUK 399’cu
maddesi gereği infazının ertelenerek, biran önce tedavisin başlatılması gerektiğini ifade etti.

12 Mart günü İHD İzmir Şubesine başvuruda bulunan Hatice Kılınç, oğlu Ali Kılınç’ın (1973) Buca Kırıklar 1
Nolu F Tipi cezaevinde 30 Kasım 2002 tarihinde ölüm orucuna başladığını, 16 Ağustos 2003 tarihinde Yeşilyurt

Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak müdahale edildiğini, oğlunun; hafıza kaybı, aşırı kilo kaybı,
yürüyememek gibi ciddi sorunlara rağmen Adli Tıp Kurumu’nca tahliye edilmediğini belirterek, hukuki yardım

18 mart günü İHD İstanbul şubesine mektupla başvuruda bulunan Düzgün Gök, Tekirdağ 2 Nolu F
287 koğuşunda yatmakta olduğunu, kendisine Adli Tıpta Hepatit-B teşhisi konularak, hastanesi olan bir

cezaevinde gözetim altında tedavi edilmesi yönünde rapor verildiği halde buna uyulm
aksatıldığını, kendisine yazılan ilaçların verilmediğini, ayrıca revirde bulunan doktor Adnan Özer tarafından
aşağılandığını, hakarete uğradığını belirtti. Gök, kendisine 6 ay disiplin cezası verildiğini, bütün iletişim ve diğer

klarının elinden alındığını, infaz koruma memurlarının kendisini döverek küfür ettiklerini iddia etti.

31 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nahide Eren, kızı Afet Süreyya Eren’in (1974) Tekirdağ
Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, davasının Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10.11.2003 tarihinde

başladığını, kızının 104 gün ölüm orucunda yatması nedeniyle vücut ve ruh sağlığının bozuk olduğunu ve bu
nedenle CMUK 399. madde gereğince tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
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akanlığı’na defalarca dilekçe verildiğini, Sancar’ın Aralık 2003’te Nazili Cezaevinden
Kırklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, ayrıca ileri derecede bel fıtığı sorunun da bulunduğu, reçetede

an dolayı ayakta durmakta zorlandığını beyan etti.

28 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Süleyman Şahin, Çanakkale yarı açık Cezaevinde
tutuklu bulunan oğlu Yılmaz Şahin’in (1974), sağlık sorunları sebebiyle diyet yemek yemesi gerektiğini, bu
konu ile ilgili olarak Cezaevi Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını; ancak bu isteklerinin kabul edilmediğini
ve oğlunun kapalı cezaevine gönderilmek istendiğini belirterek, hukuki yardım talebinde bulundu.

Tutukevi'nde, uyuşturucu satmak suçundan tutuklu Daniela
Gernavca’nın (27) avukatı Kenan Kara, AIDS hastası müvekkilinin cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduğunu
ve tedavisinin gerçekleştirilmediğini ifade etti. Kara, cezaevine girmeden Adli Tabiplik'te yapılan muayenesinde
AIDS'li olduğu belirlenen Daniela’nın 5.5 aydır tek kişilik bir koğuşta tutulduğunu, cezaevi görevlilerinin
hastalığın kendilerine bulaşmasından korkarak koğuşa girmediklerini, tedavi görmesi için birçok kez tahliye

arını; ancak her seferinde reddedildiğini belirtti. Daniela Gernavca'nın cezaevinde
tutulmasının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 399'uncu maddesine aykırı olduğunu vurgulayan Kara, “Bu

, iyileşene kadar ertelenir. Aynı durum
Daniela için de geçerli olmalıdır” dedi. İstanbul Barosu Hasta Hakları Komisyonu Başkanı Hilal Gültepe,
bulaşıcı hastalığı olanların, diğer insanlardan tecrit edilmesinin hiçbir kanunla bağdaşmadığını ve Daniela'nın
insanca yaşama hakkının elinden alındığını belirterek, “Bu durum, Anayasa'nın 17'nci maddesiyle bağdaşmıyor.
Bu maddeye göre, herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Hiç

Abdulkadir Akın, 9 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı ziyarette, abisi Halit Akın’ın (1969) 1994
yılından beri tutuklu olduğunu, tutuklanmadan önce 22 gün gözaltında kaldığını ve gözaltı süresince yoğun

ığını, bu nedenle ruh sağlının bozulduğunu, birkaç kez tedavi edildiğini; Elazığ Ruh ve
sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesi için Elazığ E tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, ancak kardeşinin şu

nde bulunan bazı tutuklular tarafından tehditlere maruz
kaldığını belirterek, abisinin güvenliğinin sağlanması ve tedavisinin yapılması konusunda gerekli girişimlerde

ığı başvuruda, kardeşi Abdullah Alıcı’nın (1968)
E tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, 16 ay hüküm giydiğini, kardeşinin daha önceden madde bağlımsı olduğundan
dolayı boğazında ur olduğunu ve tedavisinin yapılmadığını belirterek, tedavisi için gerekli işlemlerin yapılmasını

21 Şubat günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Özgül Öztürk, eşi Muzaffer Öztürk’ün (1957) 19 Aralık
2000 tarihinde gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu”nda Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde başından

e şu anda da cezaevi’nde bulunduğunu, yıllardır cezaevinde kalmaktan ve yaralanmadan
dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını, gerekli tedavinin yapılabilmesi için CMUK 399’cu

atılması gerektiğini ifade etti.

12 Mart günü İHD İzmir Şubesine başvuruda bulunan Hatice Kılınç, oğlu Ali Kılınç’ın (1973) Buca Kırıklar 1
Nolu F Tipi cezaevinde 30 Kasım 2002 tarihinde ölüm orucuna başladığını, 16 Ağustos 2003 tarihinde Yeşilyurt

Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak müdahale edildiğini, oğlunun; hafıza kaybı, aşırı kilo kaybı,
yürüyememek gibi ciddi sorunlara rağmen Adli Tıp Kurumu’nca tahliye edilmediğini belirterek, hukuki yardım

ektupla başvuruda bulunan Düzgün Gök, Tekirdağ 2 Nolu F-Tipi cezaevi
B teşhisi konularak, hastanesi olan bir

cezaevinde gözetim altında tedavi edilmesi yönünde rapor verildiği halde buna uyulmadığını ve tedavisinin
aksatıldığını, kendisine yazılan ilaçların verilmediğini, ayrıca revirde bulunan doktor Adnan Özer tarafından
aşağılandığını, hakarete uğradığını belirtti. Gök, kendisine 6 ay disiplin cezası verildiğini, bütün iletişim ve diğer

klarının elinden alındığını, infaz koruma memurlarının kendisini döverek küfür ettiklerini iddia etti.

31 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nahide Eren, kızı Afet Süreyya Eren’in (1974) Tekirdağ
Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, davasının Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10.11.2003 tarihinde

nedeniyle vücut ve ruh sağlığının bozuk olduğunu ve bu
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Kan kanseri hastalığına yakalanan Ali Şahin (22) adlı mahkumun, kemik iliği nakli için sevk edildiği, İstanbul
Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, “mahkum
koğuşu bulunmadığı” gerekçesiyle geri çevrildiği bildirildi.
Cemal Şahin, Edirne F Tipi Cezaevi’nden Bayrampaşa Cezae
bakanlıklarından yardım istediğini, Adalet Bakanlığı’ndan 15 Nisan günü kendisine gönderilen yazıda; “söz
konusu hastanelerle gerekli yazışmanın yapıldığı” yönünde yanıt gönderildiğini söyledi. Buna karşın Al
Şahin’in hastaneler tarafından kabul edilmediğini belirten Cemal Şahin, kardeşinin ölüm orucu nedeniyle
Wernicke-Korsakoff hastası olduğunu bildirdi.

4 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan, Ali Şahin’in
Şahin Bayrampaşa Cezaevi’nde 2001 de tutuklandı. 1 nolu DGM’de yargılanarak Edirne E Tipi cezaevine
kondu.2000 yılında, 238 gün ölüm orucu sonucu kan şekerleri düştü. Lösemi teşhisi kon
kemoterapi tedavisinin yapılması ve gerekli olan i
yardım talebinde bulundu.

3 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine, mektup yoluyla başvuruda bulunan Hasan Akış: “Sağlık sorunlarında
dolayı Çankırı cezaevinden Bayrampaşa Cezaevine gönderildim.Ted
girişimler olsa da rahatsızlığım ciddi boyutlarda devam etmektedir. Adli tıp infazımın durdurulup, cezanın tehiri
yönündeki iki ayrı raporda, geldiğim cezaevi savcılığı tarafında uygulanmayıp gerekliliği yerine
getirilmemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu işlemleri takip edecek avukat istiyorum” diyerek,hukuki
yardım talebinde bulunmuştur.

9 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selime Aydın; eşi Ali Musa Aydın’ın
orucundan dolayı adli tıp kurumunca tedavi için
süreyle, Wernice Korsakof hastalığından dolayı tedavi için tahliye edildiğini belirt
yaptığını, fakat Şişli Etfal Hastanesi’nde ancak tutuklama
kurumuna Şişli Etfal Hastanesi’nin EMG raporunun randevu tarihiyle birlikte, tüm evrakların verilmesine
rağmen,19.09.2003 tarihinden itibaren
Tipi Cezaevi’nden tekrar adli tıp kurumuna sevk edil
gönderilmek üzere sağlam raporu verilmiştir.Eşinin sağlam raporu verilmesine rağmen halen aynı rahatsızlığının
devam ettiğini ve kendi kendine bakamayacak durumda olduğunu; hafıza kaybı,geçmişini hatırlayamama,
tekrar aynı konuları sorma, kendi sağlık sorunlarını cezaevi doktoruna anlatamamakla,yürüme zorluğu,oturduğu
yerden kalkamama sorunlarıyla karşı karşıya

13 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sevim Gürsoy :”Eşim 12 aralık 2003 tarihinde
suçu isnad edilerek tutuklandı. Eşimin omzundan itibaren iki kolu yok.
İçerde bulunan mahkumlar yardım ediyor;
olup , şikayet ediyor.Dizinde de problem var.Çarpınca yara açılıyor ve kapanmıyor.4 aydır ayak tırnakları
kesilmemiş ve eşi olarak bana da izin
üzere bir yardımcı yada hastaneye nakledilmesi gereklidir.”
bulunmuştur.

9 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Döndü Şen :“Eş
gözaltına alındı.Açlık grevi ve ölüm oruçlarından oldukça rahatsız durumdadır.1996
orucuna başladığı tarihlerdir. Sürekli olarak mide kanaması ve hafıza kaybı yaşamaktadır.Edirne F tipi
cezaevinde ölüm orucu, açlık grevi süresince hiç bırakılmadı. En sonunda adli tıpa çıkarıldı. 02.03.2004 tarihli
raporu bana vermediler.Daha sonra eşim, İstanbul 4 Nolu DGM de yargılandı ve müebbet cezası aldı.Şu an
sağlık durumu iyi değil.Sorduğu şeyi birkaç defa da
geçiriyor.Talebim CMUK’un 399’uncu maddesinden yararlanması” diyerek, hukuk
bulunmuştur.

20 Mayıs günü, Wernicke-Korsakoff tanısıyla geçici süreyle serbest bırakılan Gültekin Tekin, Adli
Kurumu’nun ,“iyileştiği” yönündeki raporu üzerine yeniden tutuklandı. TAYAD tarafından düzenlenen “Anneler
Günü Pikniği” dönüşünde gözaltına alınan Tekin, daha sonra tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi. .(İHD
İstanbul)

10 Mayıs günü, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Odak dergisi eski Yazıişleri Müdürü Erol Zavar’ın
yakalandığı mesane kanseri hastalığına karşın tedavi edilmediği bildirildi. Erol Zavar’ın eşi Elif Zavar, kocasının
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an kanseri hastalığına yakalanan Ali Şahin (22) adlı mahkumun, kemik iliği nakli için sevk edildiği, İstanbul
apa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, “mahkum

koğuşu bulunmadığı” gerekçesiyle geri çevrildiği bildirildi. 25 Nisan günü, İHD İstanbul Şubesi’ne başvuran
Cemal Şahin, Edirne F Tipi Cezaevi’nden Bayrampaşa Cezaevi’ne gönderilen kardeşi için, Adalet ve Sağlık
bakanlıklarından yardım istediğini, Adalet Bakanlığı’ndan 15 Nisan günü kendisine gönderilen yazıda; “söz
konusu hastanelerle gerekli yazışmanın yapıldığı” yönünde yanıt gönderildiğini söyledi. Buna karşın Al
Şahin’in hastaneler tarafından kabul edilmediğini belirten Cemal Şahin, kardeşinin ölüm orucu nedeniyle

Korsakoff hastası olduğunu bildirdi.

4 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan, Ali Şahin’in (1982) abisi Cemal Şahin “Kardeşim
nde 2001 de tutuklandı. 1 nolu DGM’de yargılanarak Edirne E Tipi cezaevine

kondu.2000 yılında, 238 gün ölüm orucu sonucu kan şekerleri düştü. Lösemi teşhisi kon
kemoterapi tedavisinin yapılması ve gerekli olan ilik naklinin gerçekleştirilmesini istiyorum.”

3 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine, mektup yoluyla başvuruda bulunan Hasan Akış: “Sağlık sorunlarında
dolayı Çankırı cezaevinden Bayrampaşa Cezaevine gönderildim.Tedavi ve ameliyat konusunda, bazı pratik
girişimler olsa da rahatsızlığım ciddi boyutlarda devam etmektedir. Adli tıp infazımın durdurulup, cezanın tehiri
yönündeki iki ayrı raporda, geldiğim cezaevi savcılığı tarafında uygulanmayıp gerekliliği yerine

ilmemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu işlemleri takip edecek avukat istiyorum” diyerek,hukuki

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selime Aydın; eşi Ali Musa Aydın’ın
ıp kurumunca tedavi için 6 ay tahliye edildiğini, 24.05.2002 tarihinden sonra tekrar 6 ay

Wernice Korsakof hastalığından dolayı tedavi için tahliye edildiğini belirterek üçüncü kez
fakat Şişli Etfal Hastanesi’nde ancak tutuklama kararından on gün sonraya gün olan raporda, adli tıp

kurumuna Şişli Etfal Hastanesi’nin EMG raporunun randevu tarihiyle birlikte, tüm evrakların verilmesine
rağmen,19.09.2003 tarihinden itibaren, Wernice Korsakof hastası olan eşi tutuklandığını, s

tekrar adli tıp kurumuna sevk edildiğini, 2 Mart tarihinde, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmek üzere sağlam raporu verilmiştir.Eşinin sağlam raporu verilmesine rağmen halen aynı rahatsızlığının

di kendine bakamayacak durumda olduğunu; hafıza kaybı,geçmişini hatırlayamama,
kendi sağlık sorunlarını cezaevi doktoruna anlatamamakla,yürüme zorluğu,oturduğu

yerden kalkamama sorunlarıyla karşı karşıya diyen S.Aydın, hukuki ve tıbbi yardım talebinde bulun

13 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sevim Gürsoy :”Eşim 12 aralık 2003 tarihinde
Eşimin omzundan itibaren iki kolu yok. Cezaevi koşullarında çok zorlanıy

İçerde bulunan mahkumlar yardım ediyor; fakat onlarda bazen hakaret ediyorlar. Koğuştaki kişilerde huzursuz
olup , şikayet ediyor.Dizinde de problem var.Çarpınca yara açılıyor ve kapanmıyor.4 aydır ayak tırnakları
kesilmemiş ve eşi olarak bana da izin verilmiyor.Bu durum kendisini zorda bırakmaktadır.Kendisiyle ilgilenmek
üzere bir yardımcı yada hastaneye nakledilmesi gereklidir.” diyerek, tıbbi ve hukuki yardım talebinde

9 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Döndü Şen :“Eşim Ali Şen(1963), 1993 tarihinde
gözaltına alındı.Açlık grevi ve ölüm oruçlarından oldukça rahatsız durumdadır.1996-2000 açlık grevi ve ölüm
orucuna başladığı tarihlerdir. Sürekli olarak mide kanaması ve hafıza kaybı yaşamaktadır.Edirne F tipi

lüm orucu, açlık grevi süresince hiç bırakılmadı. En sonunda adli tıpa çıkarıldı. 02.03.2004 tarihli
raporu bana vermediler.Daha sonra eşim, İstanbul 4 Nolu DGM de yargılandı ve müebbet cezası aldı.Şu an
sağlık durumu iyi değil.Sorduğu şeyi birkaç defa daha soruyor,unutuyor; 3-4 ayda bir mide kanaması
geçiriyor.Talebim CMUK’un 399’uncu maddesinden yararlanması” diyerek, hukuk

Korsakoff tanısıyla geçici süreyle serbest bırakılan Gültekin Tekin, Adli
Kurumu’nun ,“iyileştiği” yönündeki raporu üzerine yeniden tutuklandı. TAYAD tarafından düzenlenen “Anneler
Günü Pikniği” dönüşünde gözaltına alınan Tekin, daha sonra tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi. .(İHD

ipi Cezaevi’nde bulunan Odak dergisi eski Yazıişleri Müdürü Erol Zavar’ın
yakalandığı mesane kanseri hastalığına karşın tedavi edilmediği bildirildi. Erol Zavar’ın eşi Elif Zavar, kocasının
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an kanseri hastalığına yakalanan Ali Şahin (22) adlı mahkumun, kemik iliği nakli için sevk edildiği, İstanbul
apa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, “mahkum

İHD İstanbul Şubesi’ne başvuran
vi’ne gönderilen kardeşi için, Adalet ve Sağlık

bakanlıklarından yardım istediğini, Adalet Bakanlığı’ndan 15 Nisan günü kendisine gönderilen yazıda; “söz
konusu hastanelerle gerekli yazışmanın yapıldığı” yönünde yanıt gönderildiğini söyledi. Buna karşın Ali
Şahin’in hastaneler tarafından kabul edilmediğini belirten Cemal Şahin, kardeşinin ölüm orucu nedeniyle

(1982) abisi Cemal Şahin “Kardeşim Ali
nde 2001 de tutuklandı. 1 nolu DGM’de yargılanarak Edirne E Tipi cezaevine

kondu.2000 yılında, 238 gün ölüm orucu sonucu kan şekerleri düştü. Lösemi teşhisi konuldu. Kardeşimin
lik naklinin gerçekleştirilmesini istiyorum.” diyerek, tıbbi

3 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine, mektup yoluyla başvuruda bulunan Hasan Akış: “Sağlık sorunlarında
avi ve ameliyat konusunda, bazı pratik

girişimler olsa da rahatsızlığım ciddi boyutlarda devam etmektedir. Adli tıp infazımın durdurulup, cezanın tehiri
yönündeki iki ayrı raporda, geldiğim cezaevi savcılığı tarafında uygulanmayıp gerekliliği yerine

ilmemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu işlemleri takip edecek avukat istiyorum” diyerek,hukuki

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selime Aydın; eşi Ali Musa Aydın’ın (1970) ölüm
24.05.2002 tarihinden sonra tekrar 6 ay

erek üçüncü kez başvuru
kararından on gün sonraya gün olan raporda, adli tıp

kurumuna Şişli Etfal Hastanesi’nin EMG raporunun randevu tarihiyle birlikte, tüm evrakların verilmesine
dığını, son olarak, Edirne F

, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmek üzere sağlam raporu verilmiştir.Eşinin sağlam raporu verilmesine rağmen halen aynı rahatsızlığının

di kendine bakamayacak durumda olduğunu; hafıza kaybı,geçmişini hatırlayamama, tekrar
kendi sağlık sorunlarını cezaevi doktoruna anlatamamakla,yürüme zorluğu,oturduğu

hukuki ve tıbbi yardım talebinde bulundu.

13 Nisan günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sevim Gürsoy :”Eşim 12 aralık 2003 tarihinde, irtikap
Cezaevi koşullarında çok zorlanıyor.

Koğuştaki kişilerde huzursuz
olup , şikayet ediyor.Dizinde de problem var.Çarpınca yara açılıyor ve kapanmıyor.4 aydır ayak tırnakları

verilmiyor.Bu durum kendisini zorda bırakmaktadır.Kendisiyle ilgilenmek
diyerek, tıbbi ve hukuki yardım talebinde

im Ali Şen(1963), 1993 tarihinde
2000 açlık grevi ve ölüm

orucuna başladığı tarihlerdir. Sürekli olarak mide kanaması ve hafıza kaybı yaşamaktadır.Edirne F tipi
lüm orucu, açlık grevi süresince hiç bırakılmadı. En sonunda adli tıpa çıkarıldı. 02.03.2004 tarihli

raporu bana vermediler.Daha sonra eşim, İstanbul 4 Nolu DGM de yargılandı ve müebbet cezası aldı.Şu an
4 ayda bir mide kanaması

geçiriyor.Talebim CMUK’un 399’uncu maddesinden yararlanması” diyerek, hukuki yardım talebinde

Korsakoff tanısıyla geçici süreyle serbest bırakılan Gültekin Tekin, Adli Tıp
Kurumu’nun ,“iyileştiği” yönündeki raporu üzerine yeniden tutuklandı. TAYAD tarafından düzenlenen “Anneler
Günü Pikniği” dönüşünde gözaltına alınan Tekin, daha sonra tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi. .(İHD

ipi Cezaevi’nde bulunan Odak dergisi eski Yazıişleri Müdürü Erol Zavar’ın
yakalandığı mesane kanseri hastalığına karşın tedavi edilmediği bildirildi. Erol Zavar’ın eşi Elif Zavar, kocasının
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tedavi edilmemesi ve kanserin bütün vücuduna yayılması üzerine af
da Şubat ayında, AİHM’e başvurduğunu bildirdi. AİHM’in başvuruyu kabul ettiği ve Tekirdağ Cumhuriyet
Savcılığı’na ,“tedavi şartlarının yerine getirilmesi”ne ilişkin yazı gönderdiği öğrenildi. AİHM’in yazısı üzerin
Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevkedilen Erol Zavar’a ,“cezaevinde yatmasında sakınca yoktur” yönünde rapor
verildiği bildirildi. Zavar, 2000 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından TCY’nin 146. maddesi
uyarınca ömür boyu hapis cezasına mahkum

26 Mayıs günü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucunda hafızası silinen (wernicke
koşulunda kalamayacağı raporla ortaya konulan tutuklu Osman Çeken için Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları
Hastanesi, 2004'te hastalığa yakalandığını ve bunun sürdüğünü, ancak suçun işlendiği 2000 yılında ''cezai
ehliyetinin tam'' olduğuna karar verdi. Mahkeme, ''cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyeceği'' tespit edilen
Çeken'in tahliye istemini 4 yıl önceki sağlık durumuna

28 Mayıs günü, Hastalıkları nedeniyle CMUK 399. madde kapsamında cezaları 6 ay sürelerle ertelenen ya da
iyileşemez raporu verilen mahkumlara "İyileşir" raporu verilmesi üzerine konu AİHM'in gündemine geldi. Adli
Tıp Kurumu'nda çeşitli zamanlarda "Şifası tebeyyün edinceye kadar cezasının ertelenmesi" yönünde rapor
verilen Bekir Balyemez'e aynı kurul, 8 Ekim 2003 tarihli raporunda 'iyileşir' diyerek cezaevini gösterdi.
Balyemez'in avukatları da AİHM'e başvurarak, hakkı
bulunduğunu ve tedbir kararı alınmasını istedi. Birgen'in başkanlığındaki 3. İhtisas Kurulu'nun Wernicke
Korsakoff hastası mahkumlardan Aslıhan Gencay hakkında verdiği raporu da AİHM, "Güvenilir"
tutuklama istemine tedbir kararı koydu. İTO, Birgen ile birlikte raporlarda imzaları bulunduğu ileri sürülen
doktorlar Oktan Aktürk, Can Gökdoğan, Erbil Gözükırmızı Ersin Öztürk, Yalçın Ergezer hakkında soruşturma
açtı. Mahkumların avukatları da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Nur Birgen hakkında suç duyurusunda
bulundu. (Sabah-29.05.2004) (Milliyet

Wernicke Korsakoff hastası olduğu için cezasının infazı 6 ay ertelenen ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu
tarafından 6 ay sonra yapılan muayenesinde 'iyileşti' yönünde rapor verilerek yeniden Kırşehir Cezaevi'ne
gönderilen Leyla Kizir hakkında Ankara Tabip Odası'nın (ATO) yaptığı muayene sonucu hazırlanan raporda,
Kizir'de Wernicke Korsakoff sendromunun devam ettiği belirtildi. (DİHA

5 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ferit Peyam; kendisinin Süleyman Yılmaz adlı hükümlü ile birlikte
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde aynı koğuşta infazını tamamladığını, Süleyman Yılmaz adlı arkadaşının çeşitli
yerlerinden felç rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi edilmediğini belirterek, tedavi edilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulmasını istedi. (İHD Diyarbakır)

23 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Meral Berktaş; abisi Sıtkı Bektaş’ın 12 yıldan
buyana cezaevinde hükümlü olduğunu, bu süre içerisinde cezaevi koşullarından kaynaklanan görme kaybı,
idrarda kanama PNH teşhisiyle Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gördüğünü, gördüğü tedavinin
yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunun gidererek büyüdüğünü ve
etmiştir. .(İHD İzmir-2004)

25 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Selim Yıldırım; 1997 yılında Muş E Tipi
Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunduğunu, kalıtsal burger hastalığının mevcut olduğunu ve
tıkanıklığı tespit edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle 2001 yılında Erzurum Devlet Hastanesi’nde ameliyat
geçirdiğini aynı yılda da kalp hastası olması nedeniyle anjio yapılmıştır. 2002 yılında Van Yüksek İhtisas
Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı olan Yıldırım’ın, tıkalı olan 4 damarından ancak bir damarları açılmıştır.
“Cezaevi koşullarına uyum sağlayamayacağına” dair raporu bulunduğunu belirten Yıldırım, CMUK’un 399.
maddesi gereği veya af edilmesi talebiyle başvuru yaptığını; ancak b
.(İHD İzmir-2004)

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halis Kaya; babası Kadri Gökdere’nin(1960),
Diyarbakır D tipi cezaevinde yatmakta olduğunu, babasının yüksek tansiyon, siroz ve şeker hast
D.Ü. Tıp Fakültesi’nde tedavi edildiğini; ancak yaklaşık bir ay önce Midyat E tipi Cezaevi’ne sevkinin çıktığını,
eğer babasının söz konusu cezaevine sevki yapılırsa tedavi edilemeyeceğini belirterek, sevk işleminin
durdurulmasını talep etti. (İHD Diyarbakır

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Saniye Kabamaklı; oğlu Ferat
Kabamaklı’nın(1980), 5 yıla yakın cezaevinde kaldığını, tahliye olduktan sonra tekrar tutuklandığını, şu anda
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tedavi edilmemesi ve kanserin bütün vücuduna yayılması üzerine af için Cumhurbaşkanlığı’na, yanıt alamayınca
da Şubat ayında, AİHM’e başvurduğunu bildirdi. AİHM’in başvuruyu kabul ettiği ve Tekirdağ Cumhuriyet
Savcılığı’na ,“tedavi şartlarının yerine getirilmesi”ne ilişkin yazı gönderdiği öğrenildi. AİHM’in yazısı üzerin
Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevkedilen Erol Zavar’a ,“cezaevinde yatmasında sakınca yoktur” yönünde rapor
verildiği bildirildi. Zavar, 2000 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından TCY’nin 146. maddesi
uyarınca ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. (İHD İstanbul)

26 Mayıs günü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucunda hafızası silinen (wernicke
koşulunda kalamayacağı raporla ortaya konulan tutuklu Osman Çeken için Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları

hastalığa yakalandığını ve bunun sürdüğünü, ancak suçun işlendiği 2000 yılında ''cezai
ehliyetinin tam'' olduğuna karar verdi. Mahkeme, ''cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyeceği'' tespit edilen
Çeken'in tahliye istemini 4 yıl önceki sağlık durumuna göre reddetti. (Cumhuriyet-27.05.2004)

28 Mayıs günü, Hastalıkları nedeniyle CMUK 399. madde kapsamında cezaları 6 ay sürelerle ertelenen ya da
iyileşemez raporu verilen mahkumlara "İyileşir" raporu verilmesi üzerine konu AİHM'in gündemine geldi. Adli

Kurumu'nda çeşitli zamanlarda "Şifası tebeyyün edinceye kadar cezasının ertelenmesi" yönünde rapor
verilen Bekir Balyemez'e aynı kurul, 8 Ekim 2003 tarihli raporunda 'iyileşir' diyerek cezaevini gösterdi.
Balyemez'in avukatları da AİHM'e başvurarak, hakkında arama kararı çıkartılan müvekkillerinin hayati tehlikesi
bulunduğunu ve tedbir kararı alınmasını istedi. Birgen'in başkanlığındaki 3. İhtisas Kurulu'nun Wernicke
Korsakoff hastası mahkumlardan Aslıhan Gencay hakkında verdiği raporu da AİHM, "Güvenilir"
tutuklama istemine tedbir kararı koydu. İTO, Birgen ile birlikte raporlarda imzaları bulunduğu ileri sürülen
doktorlar Oktan Aktürk, Can Gökdoğan, Erbil Gözükırmızı Ersin Öztürk, Yalçın Ergezer hakkında soruşturma

a İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Nur Birgen hakkında suç duyurusunda
29.05.2004) (Milliyet-02.06.2004)

Wernicke Korsakoff hastası olduğu için cezasının infazı 6 ay ertelenen ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu
lan muayenesinde 'iyileşti' yönünde rapor verilerek yeniden Kırşehir Cezaevi'ne

gönderilen Leyla Kizir hakkında Ankara Tabip Odası'nın (ATO) yaptığı muayene sonucu hazırlanan raporda,
Kizir'de Wernicke Korsakoff sendromunun devam ettiği belirtildi. (DİHA-04.06.2004)

5 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ferit Peyam; kendisinin Süleyman Yılmaz adlı hükümlü ile birlikte
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde aynı koğuşta infazını tamamladığını, Süleyman Yılmaz adlı arkadaşının çeşitli

lunduğunu ve tedavi edilmediğini belirterek, tedavi edilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulmasını istedi. (İHD Diyarbakır)

23 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Meral Berktaş; abisi Sıtkı Bektaş’ın 12 yıldan
ükümlü olduğunu, bu süre içerisinde cezaevi koşullarından kaynaklanan görme kaybı,

idrarda kanama PNH teşhisiyle Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gördüğünü, gördüğü tedavinin
yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunun gidererek büyüdüğünü ve yaşamından endişe duyduğunu beyan

25 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Selim Yıldırım; 1997 yılında Muş E Tipi
Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunduğunu, kalıtsal burger hastalığının mevcut olduğunu ve
tıkanıklığı tespit edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle 2001 yılında Erzurum Devlet Hastanesi’nde ameliyat
geçirdiğini aynı yılda da kalp hastası olması nedeniyle anjio yapılmıştır. 2002 yılında Van Yüksek İhtisas

p ameliyatı olan Yıldırım’ın, tıkalı olan 4 damarından ancak bir damarları açılmıştır.
“Cezaevi koşullarına uyum sağlayamayacağına” dair raporu bulunduğunu belirten Yıldırım, CMUK’un 399.
maddesi gereği veya af edilmesi talebiyle başvuru yaptığını; ancak bu talebin reddedildiğini beyan etmiştir.

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halis Kaya; babası Kadri Gökdere’nin(1960),
Diyarbakır D tipi cezaevinde yatmakta olduğunu, babasının yüksek tansiyon, siroz ve şeker hast
D.Ü. Tıp Fakültesi’nde tedavi edildiğini; ancak yaklaşık bir ay önce Midyat E tipi Cezaevi’ne sevkinin çıktığını,
eğer babasının söz konusu cezaevine sevki yapılırsa tedavi edilemeyeceğini belirterek, sevk işleminin

. (İHD Diyarbakır

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Saniye Kabamaklı; oğlu Ferat
Kabamaklı’nın(1980), 5 yıla yakın cezaevinde kaldığını, tahliye olduktan sonra tekrar tutuklandığını, şu anda
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için Cumhurbaşkanlığı’na, yanıt alamayınca
da Şubat ayında, AİHM’e başvurduğunu bildirdi. AİHM’in başvuruyu kabul ettiği ve Tekirdağ Cumhuriyet
Savcılığı’na ,“tedavi şartlarının yerine getirilmesi”ne ilişkin yazı gönderdiği öğrenildi. AİHM’in yazısı üzerine
Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevkedilen Erol Zavar’a ,“cezaevinde yatmasında sakınca yoktur” yönünde rapor
verildiği bildirildi. Zavar, 2000 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından TCY’nin 146. maddesi

26 Mayıs günü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucunda hafızası silinen (wernicke-Korsafoff) ve cezaevi
koşulunda kalamayacağı raporla ortaya konulan tutuklu Osman Çeken için Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları

hastalığa yakalandığını ve bunun sürdüğünü, ancak suçun işlendiği 2000 yılında ''cezai
ehliyetinin tam'' olduğuna karar verdi. Mahkeme, ''cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremeyeceği'' tespit edilen

27.05.2004)

28 Mayıs günü, Hastalıkları nedeniyle CMUK 399. madde kapsamında cezaları 6 ay sürelerle ertelenen ya da
iyileşemez raporu verilen mahkumlara "İyileşir" raporu verilmesi üzerine konu AİHM'in gündemine geldi. Adli

Kurumu'nda çeşitli zamanlarda "Şifası tebeyyün edinceye kadar cezasının ertelenmesi" yönünde rapor
verilen Bekir Balyemez'e aynı kurul, 8 Ekim 2003 tarihli raporunda 'iyileşir' diyerek cezaevini gösterdi.

nda arama kararı çıkartılan müvekkillerinin hayati tehlikesi
bulunduğunu ve tedbir kararı alınmasını istedi. Birgen'in başkanlığındaki 3. İhtisas Kurulu'nun Wernicke
Korsakoff hastası mahkumlardan Aslıhan Gencay hakkında verdiği raporu da AİHM, "Güvenilir" bulmadı ve
tutuklama istemine tedbir kararı koydu. İTO, Birgen ile birlikte raporlarda imzaları bulunduğu ileri sürülen
doktorlar Oktan Aktürk, Can Gökdoğan, Erbil Gözükırmızı Ersin Öztürk, Yalçın Ergezer hakkında soruşturma

a İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Nur Birgen hakkında suç duyurusunda

Wernicke Korsakoff hastası olduğu için cezasının infazı 6 ay ertelenen ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu
lan muayenesinde 'iyileşti' yönünde rapor verilerek yeniden Kırşehir Cezaevi'ne

gönderilen Leyla Kizir hakkında Ankara Tabip Odası'nın (ATO) yaptığı muayene sonucu hazırlanan raporda,

5 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Ferit Peyam; kendisinin Süleyman Yılmaz adlı hükümlü ile birlikte
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde aynı koğuşta infazını tamamladığını, Süleyman Yılmaz adlı arkadaşının çeşitli

lunduğunu ve tedavi edilmediğini belirterek, tedavi edilmesi için gerekli

23 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda Meral Berktaş; abisi Sıtkı Bektaş’ın 12 yıldan
ükümlü olduğunu, bu süre içerisinde cezaevi koşullarından kaynaklanan görme kaybı,

idrarda kanama PNH teşhisiyle Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gördüğünü, gördüğü tedavinin
yaşamından endişe duyduğunu beyan

25 Haziran 2004 tarihinde İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Selim Yıldırım; 1997 yılında Muş E Tipi
Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunduğunu, kalıtsal burger hastalığının mevcut olduğunu ve iki bacağında damar
tıkanıklığı tespit edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle 2001 yılında Erzurum Devlet Hastanesi’nde ameliyat
geçirdiğini aynı yılda da kalp hastası olması nedeniyle anjio yapılmıştır. 2002 yılında Van Yüksek İhtisas

p ameliyatı olan Yıldırım’ın, tıkalı olan 4 damarından ancak bir damarları açılmıştır.
“Cezaevi koşullarına uyum sağlayamayacağına” dair raporu bulunduğunu belirten Yıldırım, CMUK’un 399.

u talebin reddedildiğini beyan etmiştir.

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Halis Kaya; babası Kadri Gökdere’nin(1960),
Diyarbakır D tipi cezaevinde yatmakta olduğunu, babasının yüksek tansiyon, siroz ve şeker hastası olduğunu,
D.Ü. Tıp Fakültesi’nde tedavi edildiğini; ancak yaklaşık bir ay önce Midyat E tipi Cezaevi’ne sevkinin çıktığını,
eğer babasının söz konusu cezaevine sevki yapılırsa tedavi edilemeyeceğini belirterek, sevk işleminin

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Saniye Kabamaklı; oğlu Ferat
Kabamaklı’nın(1980), 5 yıla yakın cezaevinde kaldığını, tahliye olduktan sonra tekrar tutuklandığını, şu anda
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Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunduğun
verdiği reçetenin, askerler tarafından yırtıldığını, oğlunun tedavisinin yapılmadığını belirtti.

16 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Namık Kemal Aydın; kardeşi Ümit
Aydın’ın(1971) Siirt Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, cezaevindeyken Hepatit B hastalığına yakalandığını, tedavi
edilmediği için hastalığının siroza çevrildiğini, bunun üzerine karaciğer nakli yapıldığını, kardeşinin şu anda
tekrar ameliyat edilmesi gerektiğini; ancak Adli Tıp kurumunun düzenlediği rapor doğrultusunda ameliyatının 6
ay ertelendiğini bildirdi.

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan Hasan Alkış adlı siyasi hükümlünün, Adli Tıp Kurumu’nun “cezasının üç ay
süreyle ertelenmesinin gerektiği” yönündeki raporu
verdiği bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, “Raporda ‘hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak
suretle gerekli olduğu’ yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hü
geçirilemeyeceği düşünüldüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığı”nı bildirdi. Savcılık, Alkış’ın
Adli Tıp Kurumu’nun önerdiği üç aylık süreyi, Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde doktor kontrolü altında
geçirmesini istedi. (İstanbul İHD-04)

20 Nisan günü, Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerden İbrahim Aksoy'un nefes almakta zorlandığı
için kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavi
edilmeden cezaevine gönderildiği i
nedenle nefes almakta zorlanıyor. Halen inşaat halinde olan cezaevi koşulları da babamın sağlığın tehdit ediyor.
Babam kaldırıldığı hastahanede rahatsızlığını Dr. Selahattin Türkoğlu'na
dinlemeyerek, geçiştirmiş. Sonra da, 'Sen git ben her şeyi komutana anlatırım' demiş. Babam kendisinin hasta
olduğunu ne diye komutana anlatacağını sormuş. Doktor buna karşı babama 'Korkma ölmezsin' şeklinde cevap
vermiş. Cezaevinde askerlerin yanı sıra doktorların da askerler gibi tutuklulara yönelik keyfi uygulamaları söz
konusu" diye konuştu. (DİHA-21.04.03)

5 Haziran günü, Hasan Alkış, sağlık sorunlarından dolayı 18 Eylül 2003 yılında tedavisinin yapılması için
Çankırı Cezaevi'nden Bayrampaşa H Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolü ve tedavi amaçlı sevk edildiği
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nden kalp kapakçıklarındaki daralma nedeniyle uzman doktor ve araç gereçleri
bulunan Koşuyolu Araştırma Eğitim Hastanesi'ne
oldu. Ameliyatın ardından Alkış, CMUK 399. maddesi uyarınca cezasının infazının ertelenmesi talebiyle
cezaevinin bağlı bulunduğu Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Alkış'a, Adalet Bakanlığı Adl
3. İhtisas Kurulu tarafından "Cezasının infazı ameliyat tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmesi ve tekrar
kontrol edilmesi amacıyla Adli Tıp'a gönderilmesi gerekmektedir" yönünde iki kez rapor verildi. Savcı, cezayı
ertelemediği gibi tekrar Adli Tıp'a sevkine de gerek duymadı.
Raporu değerlendiren Çankırı Cumhuriyet Savcılığı ise, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yollayarak
"Hükümlünün cezasının ertelenmesine 16 gün kaldığını, raporda 'hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak
suretle gerekli olduğu' yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hükümlünün bir daha ele
geçirilemeyeceğini düşündüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığını" belirtti. Av. Mehmet Erbil,
Adli Tıp Kurumu'ndan hükümlünün cezaevinde kalma
rağmen cezasının ertelenmemesinin hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. (DİHA

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Lütfü Dağ; Demokratik Halk Partis
Başkan vekili iken bir basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını, ardında da çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konulduğunu uzun bir süredir Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, gözaltında
maruz kaldığı işkenceler sonucu ve aldığı darplar nedeniyle göz ve burnundan kaynaklanan sağlık sorunları
yaşadığını, cezaevinde bir sağlık taramasından geçmesi gerektiği halde cezaevi idaresinin bunu yapmadığını
belirtti. (İHD İstanbul)

Avukat Hacer Çekiç 6 Temmuz günü yaptığı açık
(Adamış) adlı tutuklunun, hepatit hastalığına karşın tedavi edilmediğini iddia etti. Sedat Adalmış’ın 2003 yılı
Eylül ayında Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini yaktığını, daha sonra Tekird
belirten Çekiç, “Sedat Adalmış, kendisini yaktıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ancak ardından aktif hepatit hastalığına yakalandı. Bu hastalığın ya tedavi gördüğü hastanede ya da hepatitli
hastaların bulunduğu hücrede bulaştığını düşünüyoruz. Hastalığı aktif olduğu için Edirne Tıp Fakültesi’nden
doktorlar Sedat Adalmış’ın hastalığının hızla ilerlediğini, 15 günde bir gözetime getirilmesini söylediler. Ancak
cezaevi idaresi bir aydır tedavi için hastaneye g
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Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu, oğlunun ayaklarından rahatsız olduğunu ve doktorun kendisine
verdiği reçetenin, askerler tarafından yırtıldığını, oğlunun tedavisinin yapılmadığını belirtti.

16 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Namık Kemal Aydın; kardeşi Ümit
dın’ın(1971) Siirt Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, cezaevindeyken Hepatit B hastalığına yakalandığını, tedavi

edilmediği için hastalığının siroza çevrildiğini, bunun üzerine karaciğer nakli yapıldığını, kardeşinin şu anda
; ancak Adli Tıp kurumunun düzenlediği rapor doğrultusunda ameliyatının 6

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan Hasan Alkış adlı siyasi hükümlünün, Adli Tıp Kurumu’nun “cezasının üç ay
süreyle ertelenmesinin gerektiği” yönündeki raporuna rağmen salıverilmediği bildirildi. Avukat Mehmet Erbil’in
verdiği bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, “Raporda ‘hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak
suretle gerekli olduğu’ yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hü
geçirilemeyeceği düşünüldüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığı”nı bildirdi. Savcılık, Alkış’ın
Adli Tıp Kurumu’nun önerdiği üç aylık süreyi, Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde doktor kontrolü altında

04)

Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerden İbrahim Aksoy'un nefes almakta zorlandığı
için kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavi
edilmeden cezaevine gönderildiği ileri sürüldü. Aksoy'un kızı Nuriye Aksoy, "Babamın burnunda et var; bu
nedenle nefes almakta zorlanıyor. Halen inşaat halinde olan cezaevi koşulları da babamın sağlığın tehdit ediyor.
Babam kaldırıldığı hastahanede rahatsızlığını Dr. Selahattin Türkoğlu'na aktarmış. Ancak doktor kendisini
dinlemeyerek, geçiştirmiş. Sonra da, 'Sen git ben her şeyi komutana anlatırım' demiş. Babam kendisinin hasta
olduğunu ne diye komutana anlatacağını sormuş. Doktor buna karşı babama 'Korkma ölmezsin' şeklinde cevap

Cezaevinde askerlerin yanı sıra doktorların da askerler gibi tutuklulara yönelik keyfi uygulamaları söz
21.04.03)

5 Haziran günü, Hasan Alkış, sağlık sorunlarından dolayı 18 Eylül 2003 yılında tedavisinin yapılması için
ı Cezaevi'nden Bayrampaşa H Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolü ve tedavi amaçlı sevk edildiği

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nden kalp kapakçıklarındaki daralma nedeniyle uzman doktor ve araç gereçleri
bulunan Koşuyolu Araştırma Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi ve 12 Şubat 2004 tarihinde açık kalp ameliyatı
oldu. Ameliyatın ardından Alkış, CMUK 399. maddesi uyarınca cezasının infazının ertelenmesi talebiyle
cezaevinin bağlı bulunduğu Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Alkış'a, Adalet Bakanlığı Adl
3. İhtisas Kurulu tarafından "Cezasının infazı ameliyat tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmesi ve tekrar
kontrol edilmesi amacıyla Adli Tıp'a gönderilmesi gerekmektedir" yönünde iki kez rapor verildi. Savcı, cezayı

rar Adli Tıp'a sevkine de gerek duymadı.
Raporu değerlendiren Çankırı Cumhuriyet Savcılığı ise, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yollayarak
"Hükümlünün cezasının ertelenmesine 16 gün kaldığını, raporda 'hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak

erekli olduğu' yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hükümlünün bir daha ele
geçirilemeyeceğini düşündüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığını" belirtti. Av. Mehmet Erbil,
Adli Tıp Kurumu'ndan hükümlünün cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturacağı yönünde rapor almasına
rağmen cezasının ertelenmemesinin hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. (DİHA

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Lütfü Dağ; Demokratik Halk Partis
Başkan vekili iken bir basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını, ardında da çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konulduğunu uzun bir süredir Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, gözaltında

cu ve aldığı darplar nedeniyle göz ve burnundan kaynaklanan sağlık sorunları
yaşadığını, cezaevinde bir sağlık taramasından geçmesi gerektiği halde cezaevi idaresinin bunu yapmadığını

Avukat Hacer Çekiç 6 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Sedat Adalmış
(Adamış) adlı tutuklunun, hepatit hastalığına karşın tedavi edilmediğini iddia etti. Sedat Adalmış’ın 2003 yılı
Eylül ayında Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini yaktığını, daha sonra Tekird
belirten Çekiç, “Sedat Adalmış, kendisini yaktıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ancak ardından aktif hepatit hastalığına yakalandı. Bu hastalığın ya tedavi gördüğü hastanede ya da hepatitli

nduğu hücrede bulaştığını düşünüyoruz. Hastalığı aktif olduğu için Edirne Tıp Fakültesi’nden
doktorlar Sedat Adalmış’ın hastalığının hızla ilerlediğini, 15 günde bir gözetime getirilmesini söylediler. Ancak
cezaevi idaresi bir aydır tedavi için hastaneye götürmüyor. Birçok başvuru oldu fakat dikkate alınmadı. Hem
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u, oğlunun ayaklarından rahatsız olduğunu ve doktorun kendisine
verdiği reçetenin, askerler tarafından yırtıldığını, oğlunun tedavisinin yapılmadığını belirtti.

16 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Namık Kemal Aydın; kardeşi Ümit
dın’ın(1971) Siirt Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, cezaevindeyken Hepatit B hastalığına yakalandığını, tedavi

edilmediği için hastalığının siroza çevrildiğini, bunun üzerine karaciğer nakli yapıldığını, kardeşinin şu anda
; ancak Adli Tıp kurumunun düzenlediği rapor doğrultusunda ameliyatının 6

Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan Hasan Alkış adlı siyasi hükümlünün, Adli Tıp Kurumu’nun “cezasının üç ay
na rağmen salıverilmediği bildirildi. Avukat Mehmet Erbil’in

verdiği bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, “Raporda ‘hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak
suretle gerekli olduğu’ yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hükümlünün bir daha ele
geçirilemeyeceği düşünüldüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığı”nı bildirdi. Savcılık, Alkış’ın
Adli Tıp Kurumu’nun önerdiği üç aylık süreyi, Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde doktor kontrolü altında

Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerden İbrahim Aksoy'un nefes almakta zorlandığı
için kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavi

leri sürüldü. Aksoy'un kızı Nuriye Aksoy, "Babamın burnunda et var; bu
nedenle nefes almakta zorlanıyor. Halen inşaat halinde olan cezaevi koşulları da babamın sağlığın tehdit ediyor.

aktarmış. Ancak doktor kendisini
dinlemeyerek, geçiştirmiş. Sonra da, 'Sen git ben her şeyi komutana anlatırım' demiş. Babam kendisinin hasta
olduğunu ne diye komutana anlatacağını sormuş. Doktor buna karşı babama 'Korkma ölmezsin' şeklinde cevap

Cezaevinde askerlerin yanı sıra doktorların da askerler gibi tutuklulara yönelik keyfi uygulamaları söz

5 Haziran günü, Hasan Alkış, sağlık sorunlarından dolayı 18 Eylül 2003 yılında tedavisinin yapılması için
ı Cezaevi'nden Bayrampaşa H Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolü ve tedavi amaçlı sevk edildiği

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nden kalp kapakçıklarındaki daralma nedeniyle uzman doktor ve araç gereçleri
sevk edildi ve 12 Şubat 2004 tarihinde açık kalp ameliyatı

oldu. Ameliyatın ardından Alkış, CMUK 399. maddesi uyarınca cezasının infazının ertelenmesi talebiyle
cezaevinin bağlı bulunduğu Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Alkış'a, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu
3. İhtisas Kurulu tarafından "Cezasının infazı ameliyat tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmesi ve tekrar
kontrol edilmesi amacıyla Adli Tıp'a gönderilmesi gerekmektedir" yönünde iki kez rapor verildi. Savcı, cezayı

rar Adli Tıp'a sevkine de gerek duymadı.
Raporu değerlendiren Çankırı Cumhuriyet Savcılığı ise, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yollayarak
"Hükümlünün cezasının ertelenmesine 16 gün kaldığını, raporda 'hükümlünün cezasının ertelenmesinin mutlak

erekli olduğu' yönünde bir ibare bulunmadığı ve cezasının ertelenmesi halinde hükümlünün bir daha ele
geçirilemeyeceğini düşündüğünden cezasının ertelenmesine gerek duyulmadığını" belirtti. Av. Mehmet Erbil,

sının hayati tehlike oluşturacağı yönünde rapor almasına
rağmen cezasının ertelenmemesinin hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. (DİHA-06.06.2004)

5 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Lütfü Dağ; Demokratik Halk Partisi İstanbul İl
Başkan vekili iken bir basın açıklaması sırasında gözaltına alındığını, ardında da çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine konulduğunu uzun bir süredir Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını, gözaltında

cu ve aldığı darplar nedeniyle göz ve burnundan kaynaklanan sağlık sorunları
yaşadığını, cezaevinde bir sağlık taramasından geçmesi gerektiği halde cezaevi idaresinin bunu yapmadığını

lamada, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Sedat Adalmış
(Adamış) adlı tutuklunun, hepatit hastalığına karşın tedavi edilmediğini iddia etti. Sedat Adalmış’ın 2003 yılı
Eylül ayında Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini yaktığını, daha sonra Tekirdağ’a götürüldüğünü
belirten Çekiç, “Sedat Adalmış, kendisini yaktıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ancak ardından aktif hepatit hastalığına yakalandı. Bu hastalığın ya tedavi gördüğü hastanede ya da hepatitli

nduğu hücrede bulaştığını düşünüyoruz. Hastalığı aktif olduğu için Edirne Tıp Fakültesi’nden
doktorlar Sedat Adalmış’ın hastalığının hızla ilerlediğini, 15 günde bir gözetime getirilmesini söylediler. Ancak

ötürmüyor. Birçok başvuru oldu fakat dikkate alınmadı. Hem
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hastalığının siroza dönüşmesi durumu var hem de hastalığı aktif olduğu için hayati tehlikesi çok yüksek” dedi.
Çekiç, tutukluların cezaevinde yemeklerin çok az ve kalitesiz verilmesinden şikayet et
İstanbul)

Temmuz ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bedriye Toka ağabeyi Kemal Toka’nın (1969) 1996
yılında tutuklandığını idam cezasıyla yargılanıp hüküm giydiğini, 2000 yılında F tipi cezaevlerini protesto etmek
için 80 gün ölüm orucu yaptığını, bu eylem sonucu rahatsızlıkları nedeni ile Adli tıp kurumuna sevk edildiğini
ve.Wernicke Korsakof sendromu teşhisi konulduğunu, fakat serbest bırakılmadığını, 16 Haziran 2004 tarihinde
Adli tıp kurumuna tekrar çıkarttırıl
vermiş olduğu bu raporlar arasındaki çelişki bulunduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Emine Uçar; eşi Süleyman U
Haziran günü gözaltına alınarak tutuklandığını, şu anda Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde olduğunu, eşiyle yaklaşık
3 haftadır görüşemediğini ve eşinin sara, tansiyon, migren hastası olup devamlı ilaç kullanmak zorunda
olduğunu belirtti. Eşi ile aynı cezaevinde kalan başka bir tutuklunun yakının bugün kendisini telefonla arayarak,
eşinin devamlı kullanmak zorunda olduğu ilaçlarının kalmadığını, durumunun kötü olduğunu söylediğini, bunun
üzerine cezaevine kendisine ilaç götürdüklerini; fakat cez

30 Temmuz günü İHD Mardin şubesine yaptığı başvuruda Recep Erol, kardeşi Şemdin Erol’un Aksaray Kapalı
Cezaevi’nde hırsızlık iddiası ile tutuklu olarak kaldığını, yakalanırken kendisine işkence yapı
rahatsız olduğunu ve tedavi talebinin reddedildiğini belirterek, tedavisi için yardım talebinde bulundu. (İHD
Mardin)

1 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mücahit Sarp, kardeşi Yusuf Sarp’ın 36 yıl ağır hapis
cezasına hükümlüyken F tipi cezaevlerine karşı sürdürmüş olduğu ölüm orucunda WKS hastalığına yakalanması
nedeniyle 04.06.2003 tarihinde serbest bırakıldığını, kardeşinin raporunun süresi dolmadan gerekli işlemlerini
yaptırarak müracaat ettiğini, ancak Adli Tıp Ku
tutuklanarak Edirne F tipine konulduğunu, şu an unutkanlık, yürüme problemleri ve sağlık sorunlarının devam
ettiğini belirtti.

4 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Halil Ceylan
oğlu Haydar Ceylan’ın Hepatit B hastası olduğunu, bu hastalığının 6 yıldır sürmekte olduğunu, cezaevinde
yeterli tedavinin yapılmaması nedeniyle sağlığının giderek bozulduğunu, oğlunun yaşamından endişe
duyduğunu, oğlunun kontrol amacıyla götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesindeki doktorların tehdidine maruz
kaldığını, kontrolünün yapılmadan cezaevine geri gönderildiğini, bu kadar önemli bir hastalığa doktorların ne
olduğu belli olmayan bir krem verdiğini, oğlunun ce
belirtti.

17 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bayedin Onar; kızı Songül Onar’ın 6 yıldır tutuklu
olduğunu, şu anda Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu ve tedavi
olduğunu, röntgen çektirmesi gerektiğini; ancak hastanenin kendisine 2005 yılının Ocak ayına gün verildiğini, bu
sürenin çok uzun olduğunu belirterek, konu hakkında yardım talebinde bulundu. (İHD Diyarbakır)

30 Ağustos günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Remziye Güntay; eşi Abdurrahman Güntay’ın Muş E
Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, eşinin ayağından rahatsız olduğunu ancak cezaevi idaresi tarafından
kendisine tedavi olanaklarının sağlanmadığını belirtt

12 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kuş(1962); 1992 yılında gözaltına alınarak
tutuklandığını, 3,5 yıl cezaevinde kaldığını, gözaltındayken gördüğü işkencelerden dolayı kulak zarının
yırtıldığını, cezaevinde tedavi olamadığını, gerek gözaltında gerekse de cezaevinde maruz kaldığı
uygulamalardan dolayı ruhsal ve fiziksel sağlığının bozulduğunu belirterek, tedavi talebinde bulundu. (İHD
Diyarbakır)

AİHM, ölüm orucunda Wernicke
Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” yönündeki raporları nedeniyle verilen tutuklama kararlarını kaldırdı. Avukat
Gülizar Tuncer, hastalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararı nedeniy
başvurmuş ve “ihtiyati tedbir” kararı konulmasını istemişti. AİHM de 6 Şubat günü aldığı kararla tutuklama
kararını kaldırmıştı. Bunun üzerinde cezaevinde bulunan ya da aranan 54 Wernicke
AİHM’e başvurmuştu. Başvuruları birl

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

hastalığının siroza dönüşmesi durumu var hem de hastalığı aktif olduğu için hayati tehlikesi çok yüksek” dedi.
Çekiç, tutukluların cezaevinde yemeklerin çok az ve kalitesiz verilmesinden şikayet ettiklerini de belirtti. (İHD

Temmuz ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bedriye Toka ağabeyi Kemal Toka’nın (1969) 1996
yılında tutuklandığını idam cezasıyla yargılanıp hüküm giydiğini, 2000 yılında F tipi cezaevlerini protesto etmek
için 80 gün ölüm orucu yaptığını, bu eylem sonucu rahatsızlıkları nedeni ile Adli tıp kurumuna sevk edildiğini
ve.Wernicke Korsakof sendromu teşhisi konulduğunu, fakat serbest bırakılmadığını, 16 Haziran 2004 tarihinde
Adli tıp kurumuna tekrar çıkarttırıldığını ve ilk aldığı raporun tam tersi bir rapor verildiğini, ilgili kurumun
vermiş olduğu bu raporlar arasındaki çelişki bulunduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Emine Uçar; eşi Süleyman U
Haziran günü gözaltına alınarak tutuklandığını, şu anda Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde olduğunu, eşiyle yaklaşık
3 haftadır görüşemediğini ve eşinin sara, tansiyon, migren hastası olup devamlı ilaç kullanmak zorunda

e aynı cezaevinde kalan başka bir tutuklunun yakının bugün kendisini telefonla arayarak,
eşinin devamlı kullanmak zorunda olduğu ilaçlarının kalmadığını, durumunun kötü olduğunu söylediğini, bunun
üzerine cezaevine kendisine ilaç götürdüklerini; fakat cezaevi idaresinin almadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

30 Temmuz günü İHD Mardin şubesine yaptığı başvuruda Recep Erol, kardeşi Şemdin Erol’un Aksaray Kapalı
Cezaevi’nde hırsızlık iddiası ile tutuklu olarak kaldığını, yakalanırken kendisine işkence yapı
rahatsız olduğunu ve tedavi talebinin reddedildiğini belirterek, tedavisi için yardım talebinde bulundu. (İHD

1 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mücahit Sarp, kardeşi Yusuf Sarp’ın 36 yıl ağır hapis
hükümlüyken F tipi cezaevlerine karşı sürdürmüş olduğu ölüm orucunda WKS hastalığına yakalanması

nedeniyle 04.06.2003 tarihinde serbest bırakıldığını, kardeşinin raporunun süresi dolmadan gerekli işlemlerini
yaptırarak müracaat ettiğini, ancak Adli Tıp Kurumu’nun sağlam raporu verdiğini, Aralık 2003 yılında tekrar
tutuklanarak Edirne F tipine konulduğunu, şu an unutkanlık, yürüme problemleri ve sağlık sorunlarının devam

4 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Halil Ceylan, Kandıra F tipi cezaevinde yatmakta olan
oğlu Haydar Ceylan’ın Hepatit B hastası olduğunu, bu hastalığının 6 yıldır sürmekte olduğunu, cezaevinde
yeterli tedavinin yapılmaması nedeniyle sağlığının giderek bozulduğunu, oğlunun yaşamından endişe

oğlunun kontrol amacıyla götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesindeki doktorların tehdidine maruz
kaldığını, kontrolünün yapılmadan cezaevine geri gönderildiğini, bu kadar önemli bir hastalığa doktorların ne
olduğu belli olmayan bir krem verdiğini, oğlunun cezaevinde kalması durumunda yaşamının tehlikede olduğunu

17 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bayedin Onar; kızı Songül Onar’ın 6 yıldır tutuklu
olduğunu, şu anda Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu ve tedavi edildiğini, kızının bel fıtığı hastası
olduğunu, röntgen çektirmesi gerektiğini; ancak hastanenin kendisine 2005 yılının Ocak ayına gün verildiğini, bu
sürenin çok uzun olduğunu belirterek, konu hakkında yardım talebinde bulundu. (İHD Diyarbakır)

os günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Remziye Güntay; eşi Abdurrahman Güntay’ın Muş E
Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, eşinin ayağından rahatsız olduğunu ancak cezaevi idaresi tarafından
kendisine tedavi olanaklarının sağlanmadığını belirtti. (İHD Muş) (Özgür Gündem-15.08.2004)

12 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kuş(1962); 1992 yılında gözaltına alınarak
tutuklandığını, 3,5 yıl cezaevinde kaldığını, gözaltındayken gördüğü işkencelerden dolayı kulak zarının
yırtıldığını, cezaevinde tedavi olamadığını, gerek gözaltında gerekse de cezaevinde maruz kaldığı
uygulamalardan dolayı ruhsal ve fiziksel sağlığının bozulduğunu belirterek, tedavi talebinde bulundu. (İHD

AİHM, ölüm orucunda Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalanan beş hükümlü hakkında Adli Tıp
Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” yönündeki raporları nedeniyle verilen tutuklama kararlarını kaldırdı. Avukat
Gülizar Tuncer, hastalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararı nedeniy
başvurmuş ve “ihtiyati tedbir” kararı konulmasını istemişti. AİHM de 6 Şubat günü aldığı kararla tutuklama
kararını kaldırmıştı. Bunun üzerinde cezaevinde bulunan ya da aranan 54 Wernicke
AİHM’e başvurmuştu. Başvuruları birleştiren AİHM, 6-13 Eylül günleri arasında Türkiye’ye gönderdiği bir
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hastalığının siroza dönüşmesi durumu var hem de hastalığı aktif olduğu için hayati tehlikesi çok yüksek” dedi.
tiklerini de belirtti. (İHD

Temmuz ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bedriye Toka ağabeyi Kemal Toka’nın (1969) 1996
yılında tutuklandığını idam cezasıyla yargılanıp hüküm giydiğini, 2000 yılında F tipi cezaevlerini protesto etmek
için 80 gün ölüm orucu yaptığını, bu eylem sonucu rahatsızlıkları nedeni ile Adli tıp kurumuna sevk edildiğini
ve.Wernicke Korsakof sendromu teşhisi konulduğunu, fakat serbest bırakılmadığını, 16 Haziran 2004 tarihinde

dığını ve ilk aldığı raporun tam tersi bir rapor verildiğini, ilgili kurumun
vermiş olduğu bu raporlar arasındaki çelişki bulunduğunu belirterek hukuki yardım talep etti.

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Emine Uçar; eşi Süleyman Uçar’ın(1958) 16
Haziran günü gözaltına alınarak tutuklandığını, şu anda Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde olduğunu, eşiyle yaklaşık
3 haftadır görüşemediğini ve eşinin sara, tansiyon, migren hastası olup devamlı ilaç kullanmak zorunda

e aynı cezaevinde kalan başka bir tutuklunun yakının bugün kendisini telefonla arayarak,
eşinin devamlı kullanmak zorunda olduğu ilaçlarının kalmadığını, durumunun kötü olduğunu söylediğini, bunun

aevi idaresinin almadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

30 Temmuz günü İHD Mardin şubesine yaptığı başvuruda Recep Erol, kardeşi Şemdin Erol’un Aksaray Kapalı
Cezaevi’nde hırsızlık iddiası ile tutuklu olarak kaldığını, yakalanırken kendisine işkence yapıldığını, bu nedenle
rahatsız olduğunu ve tedavi talebinin reddedildiğini belirterek, tedavisi için yardım talebinde bulundu. (İHD

1 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mücahit Sarp, kardeşi Yusuf Sarp’ın 36 yıl ağır hapis
hükümlüyken F tipi cezaevlerine karşı sürdürmüş olduğu ölüm orucunda WKS hastalığına yakalanması

nedeniyle 04.06.2003 tarihinde serbest bırakıldığını, kardeşinin raporunun süresi dolmadan gerekli işlemlerini
rumu’nun sağlam raporu verdiğini, Aralık 2003 yılında tekrar

tutuklanarak Edirne F tipine konulduğunu, şu an unutkanlık, yürüme problemleri ve sağlık sorunlarının devam

, Kandıra F tipi cezaevinde yatmakta olan
oğlu Haydar Ceylan’ın Hepatit B hastası olduğunu, bu hastalığının 6 yıldır sürmekte olduğunu, cezaevinde
yeterli tedavinin yapılmaması nedeniyle sağlığının giderek bozulduğunu, oğlunun yaşamından endişe

oğlunun kontrol amacıyla götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesindeki doktorların tehdidine maruz
kaldığını, kontrolünün yapılmadan cezaevine geri gönderildiğini, bu kadar önemli bir hastalığa doktorların ne

zaevinde kalması durumunda yaşamının tehlikede olduğunu

17 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Bayedin Onar; kızı Songül Onar’ın 6 yıldır tutuklu
edildiğini, kızının bel fıtığı hastası

olduğunu, röntgen çektirmesi gerektiğini; ancak hastanenin kendisine 2005 yılının Ocak ayına gün verildiğini, bu
sürenin çok uzun olduğunu belirterek, konu hakkında yardım talebinde bulundu. (İHD Diyarbakır)

os günü İHD Muş şubesine yaptığı başvuruda Remziye Güntay; eşi Abdurrahman Güntay’ın Muş E
Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olduğunu, eşinin ayağından rahatsız olduğunu ancak cezaevi idaresi tarafından

15.08.2004)

12 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kuş(1962); 1992 yılında gözaltına alınarak
tutuklandığını, 3,5 yıl cezaevinde kaldığını, gözaltındayken gördüğü işkencelerden dolayı kulak zarının
yırtıldığını, cezaevinde tedavi olamadığını, gerek gözaltında gerekse de cezaevinde maruz kaldığı
uygulamalardan dolayı ruhsal ve fiziksel sağlığının bozulduğunu belirterek, tedavi talebinde bulundu. (İHD

sendromuna yakalanan beş hükümlü hakkında Adli Tıp
Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” yönündeki raporları nedeniyle verilen tutuklama kararlarını kaldırdı. Avukat
Gülizar Tuncer, hastalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle AİHM’ye
başvurmuş ve “ihtiyati tedbir” kararı konulmasını istemişti. AİHM de 6 Şubat günü aldığı kararla tutuklama
kararını kaldırmıştı. Bunun üzerinde cezaevinde bulunan ya da aranan 54 Wernicke-Korsakoff hastası da

13 Eylül günleri arasında Türkiye’ye gönderdiği bir
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heyete hükümlüleri muayene ettirmişti. Heyetin incelemesinden sonra AİHM, Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz,
Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun adlı hükümlüler hakkında verilen tutuklama
kaldırılmasına karar verdi.

7 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mümtaz Çerçel, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde
yatmakta olan kardeşi Yılmaz Çerçel’in (1969) 125. maddeye muhalefetten hüküm giydiğini, gözaltında iken
gördüğü işkence nedeniyle ağır bir süreç yaşadığını bu nedenle 7 yıldır “şizofreni” hastası olduğunu, gördüğü
tüm tedavilere rağmen cezaevi koşulları nedeniyle iyileşmediğini, tahliye edilmesi için yaptıkları tüm
girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, kar
yardım talebinde bulundu.

11 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Halil Bögün, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatmakta
olan arkadaşı Kazım Yılmaz’ın kalp hastası olduğunu, çok
iyi tedavi edilmediğini belirterek yardım talebinde bulundu.

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Av. Abdurruhaman Tanrıverdi, müvekkili Recep
Yavuz’un Metris Cezaevi’nde tutuklu bulundu
kafasında halen bir kurşun bulunduğunu, cezaevinde 6 kişilik koğuşta 34 kişi kaldıklarını, sağlığı için gerekli
olan ilaçların müvekkiline verilmediğini, ameliyatının yapılmadığı ve tutuklunun sağl
dilekçelerin ciddiye alınmadığını, tutuklunun kafasındaki kurşunun halen alınmamış olması nedeniyle
müvekkilinin giderek artan hafıza kaybı problemi yaşadığını belirtti.

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde tutuklu bulunan Şems
günü İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yaparak, eşinin kanserli olduğuna dair verilmiş raporların
bulunduğunu, tutuklunun durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirtti. İHD Cezaevleri Komisyonu Ümit Efe,
sadece benzer durumdaki hükümlülerin tahliyesine izin veren CMUK’un 399. maddesinin eşitsizlik
barındırdığına dikkat çekerek “ Aynı durumda ki hükümlü yasadan yararlanarak tahliye edilebilmektedir.
Tutukluların ise önce hüküm giymesi gerekmektedir. Ağır işley
insanların ölüme yenilmesi söz konusudur” dedi. (Evrensel

2002 ve 2003'te Adli Tıp Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan muayenelerinde, 'beyindeki temporal
bölgelerden kaynaklanan bir tür sara' ol
Kırşehir Cezaevi'ne gönderilen Leyla Kizir adlı mahkûmun belgelerini İHD Ankara şubesinin başvurusu üzerine
inceleyen Ankara Tabip Odası (ATO), Kizir’in hiçbir şekilde iyileşme göstermediği
arttığını belirtti. (Radikal-08.08.04)

Wernicke Korsakoff hastası 2 mahkûmun pişman olduklarını beyan etmelerinden sonra tahliyelerine karar veren
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yönde raporu bulunan Yalçın Hafçı'yı ise "pişm
etmedi. Tutuklu olarak İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hafçı, 170 gün boyunca F tipi cezaevlerine
karşı başlatılan ölüm orucu eylemlerine katıldı. Bu arada, Hafçı ile aynı davada yargılanan ve ölüm orucu
eylemlerine katılan mahkûmlardan Ö. T. ile V. Ş. pişman olduklarını bildiren dilekçelerini İzmir Ağır Ceza
Mahkemesi'ne verince, tahliye edildi. Wernicke Korsakoff hastalığı nedeniyle Bergama'da sürekli tedavi gören
Hafçı'ya, Nisan 2000'de Yeşilyurt Hastanesi'nden ve Adli
rapora rağmen Hafçı mahkemeye başvuruda bulunmadığı için tahliye olamadı. Hafçı'nın ailesi ise oğullarının
aksine raporlarla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Bergama Cezaevi'ne başvurdu ancak sonuç alamadı.
(Milliyet-19.08.2004) (Cumhuriyet-18.08.04) (Özgür Gündem

Türkiye'de açlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle Wernicke
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkat
doktorlarının da aralarında bulunduğu bir heyeti inceleme ve 'delil toplamak' için Türkiye'ye gönderdi. Arnavut,
Portekiz ve Makedon 3 yargıç ile 3 doktordan oluşan AİHM heyeti, Adalet Bakanlığı adına bir hükümet
temsilcisinin eşliğinde, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'daki F tipi cezaevlerinde bulunan 'hasta' mahkumların
durumunu inceledi. Heyet, Bayrampaşa Cezaevi'ne de giderek, cezaevini gezdi, müdürü, savcısı, psikoloğu ve
hekimleriyle konuştu. Türkiye'de yaklaşık 500 Wernicke
eden heyet, Strasbourg'a döndü ve bu konuda AİHM'e sunacağı raporların hazırlığına başladı. Heyetin raporuyla
Türkiye aleyhine başvuru yapan 54 'hasta' mahkum hakkında karar verilecek. (Sabah

Türkiye'de açlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle Wernicke
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkate alan AİHM,
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heyete hükümlüleri muayene ettirmişti. Heyetin incelemesinden sonra AİHM, Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz,
Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun adlı hükümlüler hakkında verilen tutuklama

7 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mümtaz Çerçel, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde
yatmakta olan kardeşi Yılmaz Çerçel’in (1969) 125. maddeye muhalefetten hüküm giydiğini, gözaltında iken

üğü işkence nedeniyle ağır bir süreç yaşadığını bu nedenle 7 yıldır “şizofreni” hastası olduğunu, gördüğü
tüm tedavilere rağmen cezaevi koşulları nedeniyle iyileşmediğini, tahliye edilmesi için yaptıkları tüm
girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, kardeşinin tedavisinin yapılması amacıyla tahliye edilmesi için hukuki

11 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Halil Bögün, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatmakta
olan arkadaşı Kazım Yılmaz’ın kalp hastası olduğunu, çok ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen cezaevinde
iyi tedavi edilmediğini belirterek yardım talebinde bulundu.

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Av. Abdurruhaman Tanrıverdi, müvekkili Recep
Yavuz’un Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu, tutuklanması öncesinde ciddi olarak yaralandığını ve
kafasında halen bir kurşun bulunduğunu, cezaevinde 6 kişilik koğuşta 34 kişi kaldıklarını, sağlığı için gerekli
olan ilaçların müvekkiline verilmediğini, ameliyatının yapılmadığı ve tutuklunun sağl
dilekçelerin ciddiye alınmadığını, tutuklunun kafasındaki kurşunun halen alınmamış olması nedeniyle
müvekkilinin giderek artan hafıza kaybı problemi yaşadığını belirtti.

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde tutuklu bulunan Şemsettin Kurt’un eşi Şemsihan Kurt 6 Ağustos
günü İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yaparak, eşinin kanserli olduğuna dair verilmiş raporların
bulunduğunu, tutuklunun durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirtti. İHD Cezaevleri Komisyonu Ümit Efe,

ece benzer durumdaki hükümlülerin tahliyesine izin veren CMUK’un 399. maddesinin eşitsizlik
barındırdığına dikkat çekerek “ Aynı durumda ki hükümlü yasadan yararlanarak tahliye edilebilmektedir.
Tutukluların ise önce hüküm giymesi gerekmektedir. Ağır işleyen mahkeme süreçleri gözönüne alınırsa bu
insanların ölüme yenilmesi söz konusudur” dedi. (Evrensel-07.08.04)

2002 ve 2003'te Adli Tıp Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan muayenelerinde, 'beyindeki temporal
bölgelerden kaynaklanan bir tür sara' olarak tanımlanan korsakoff tanısı konan ancak raporu iptal edilerek
Kırşehir Cezaevi'ne gönderilen Leyla Kizir adlı mahkûmun belgelerini İHD Ankara şubesinin başvurusu üzerine
inceleyen Ankara Tabip Odası (ATO), Kizir’in hiçbir şekilde iyileşme göstermediğini, hastalığının gün geçtikçe

Wernicke Korsakoff hastası 2 mahkûmun pişman olduklarını beyan etmelerinden sonra tahliyelerine karar veren
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yönde raporu bulunan Yalçın Hafçı'yı ise "pişman olmadığı" için tahliye
etmedi. Tutuklu olarak İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hafçı, 170 gün boyunca F tipi cezaevlerine
karşı başlatılan ölüm orucu eylemlerine katıldı. Bu arada, Hafçı ile aynı davada yargılanan ve ölüm orucu

an mahkûmlardan Ö. T. ile V. Ş. pişman olduklarını bildiren dilekçelerini İzmir Ağır Ceza
Mahkemesi'ne verince, tahliye edildi. Wernicke Korsakoff hastalığı nedeniyle Bergama'da sürekli tedavi gören
Hafçı'ya, Nisan 2000'de Yeşilyurt Hastanesi'nden ve Adli Tıp Kurumu'ndan "iyileşemez" raporu verildi. Ancak
rapora rağmen Hafçı mahkemeye başvuruda bulunmadığı için tahliye olamadı. Hafçı'nın ailesi ise oğullarının
aksine raporlarla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Bergama Cezaevi'ne başvurdu ancak sonuç alamadı.

18.08.04) (Özgür Gündem-18.08.2004)

Türkiye'de açlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle Wernicke-Korsakof hastalığına yakalanan, ancak Adli Tıp
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkat
doktorlarının da aralarında bulunduğu bir heyeti inceleme ve 'delil toplamak' için Türkiye'ye gönderdi. Arnavut,
Portekiz ve Makedon 3 yargıç ile 3 doktordan oluşan AİHM heyeti, Adalet Bakanlığı adına bir hükümet

stanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'daki F tipi cezaevlerinde bulunan 'hasta' mahkumların
durumunu inceledi. Heyet, Bayrampaşa Cezaevi'ne de giderek, cezaevini gezdi, müdürü, savcısı, psikoloğu ve
hekimleriyle konuştu. Türkiye'de yaklaşık 500 Wernicke-Korsakof hastasından 54'ünün ağır olduğunu tesbit
eden heyet, Strasbourg'a döndü ve bu konuda AİHM'e sunacağı raporların hazırlığına başladı. Heyetin raporuyla
Türkiye aleyhine başvuru yapan 54 'hasta' mahkum hakkında karar verilecek. (Sabah-13.09.2004)

çlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle Wernicke-Korsakof hastalığına yakalanan, ancak Adli Tıp
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkate alan AİHM,
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heyete hükümlüleri muayene ettirmişti. Heyetin incelemesinden sonra AİHM, Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz,
Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun adlı hükümlüler hakkında verilen tutuklama kararlarının

7 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mümtaz Çerçel, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde
yatmakta olan kardeşi Yılmaz Çerçel’in (1969) 125. maddeye muhalefetten hüküm giydiğini, gözaltında iken

üğü işkence nedeniyle ağır bir süreç yaşadığını bu nedenle 7 yıldır “şizofreni” hastası olduğunu, gördüğü
tüm tedavilere rağmen cezaevi koşulları nedeniyle iyileşmediğini, tahliye edilmesi için yaptıkları tüm

deşinin tedavisinin yapılması amacıyla tahliye edilmesi için hukuki

11 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Halil Bögün, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatmakta
ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen cezaevinde

27 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Av. Abdurruhaman Tanrıverdi, müvekkili Recep
ğunu, tutuklanması öncesinde ciddi olarak yaralandığını ve

kafasında halen bir kurşun bulunduğunu, cezaevinde 6 kişilik koğuşta 34 kişi kaldıklarını, sağlığı için gerekli
olan ilaçların müvekkiline verilmediğini, ameliyatının yapılmadığı ve tutuklunun sağlığı konusunda verdiği
dilekçelerin ciddiye alınmadığını, tutuklunun kafasındaki kurşunun halen alınmamış olması nedeniyle

ettin Kurt’un eşi Şemsihan Kurt 6 Ağustos
günü İHD İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yaparak, eşinin kanserli olduğuna dair verilmiş raporların
bulunduğunu, tutuklunun durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirtti. İHD Cezaevleri Komisyonu Ümit Efe,

ece benzer durumdaki hükümlülerin tahliyesine izin veren CMUK’un 399. maddesinin eşitsizlik
barındırdığına dikkat çekerek “ Aynı durumda ki hükümlü yasadan yararlanarak tahliye edilebilmektedir.

en mahkeme süreçleri gözönüne alınırsa bu

2002 ve 2003'te Adli Tıp Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan muayenelerinde, 'beyindeki temporal
arak tanımlanan korsakoff tanısı konan ancak raporu iptal edilerek

Kırşehir Cezaevi'ne gönderilen Leyla Kizir adlı mahkûmun belgelerini İHD Ankara şubesinin başvurusu üzerine
ni, hastalığının gün geçtikçe

Wernicke Korsakoff hastası 2 mahkûmun pişman olduklarını beyan etmelerinden sonra tahliyelerine karar veren
an olmadığı" için tahliye

etmedi. Tutuklu olarak İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hafçı, 170 gün boyunca F tipi cezaevlerine
karşı başlatılan ölüm orucu eylemlerine katıldı. Bu arada, Hafçı ile aynı davada yargılanan ve ölüm orucu

an mahkûmlardan Ö. T. ile V. Ş. pişman olduklarını bildiren dilekçelerini İzmir Ağır Ceza
Mahkemesi'ne verince, tahliye edildi. Wernicke Korsakoff hastalığı nedeniyle Bergama'da sürekli tedavi gören

Tıp Kurumu'ndan "iyileşemez" raporu verildi. Ancak
rapora rağmen Hafçı mahkemeye başvuruda bulunmadığı için tahliye olamadı. Hafçı'nın ailesi ise oğullarının
aksine raporlarla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Bergama Cezaevi'ne başvurdu ancak sonuç alamadı.

Korsakof hastalığına yakalanan, ancak Adli Tıp
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkate alan AİHM, tıp
doktorlarının da aralarında bulunduğu bir heyeti inceleme ve 'delil toplamak' için Türkiye'ye gönderdi. Arnavut,
Portekiz ve Makedon 3 yargıç ile 3 doktordan oluşan AİHM heyeti, Adalet Bakanlığı adına bir hükümet

stanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'daki F tipi cezaevlerinde bulunan 'hasta' mahkumların
durumunu inceledi. Heyet, Bayrampaşa Cezaevi'ne de giderek, cezaevini gezdi, müdürü, savcısı, psikoloğu ve

stasından 54'ünün ağır olduğunu tesbit
eden heyet, Strasbourg'a döndü ve bu konuda AİHM'e sunacağı raporların hazırlığına başladı. Heyetin raporuyla

13.09.2004)

Korsakof hastalığına yakalanan, ancak Adli Tıp
Kurumu'nun raporları nedeniyle tahliye edilmeyen mahkumların şikayetlerini dikkate alan AİHM, tahliye
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edilen 5 mahkumun, daha sonra aynı kurumun verdiği aksi yöndeki
cezaevine gönderilmesi kararına müdahale etti.
yakalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili AİHM'ye başvurdu. Başvuruda,
tutuklama kararına, AİHM'nin "yaşama hak
"ihtiyati tedbir" kararı konulması talep edildi. AİHM de tutuklama kararını 6 Şubat 2004'te kaldırdı. Haklarında
aynı şekilde tutuklama kararları çıkarılan cezaevindeki ve firari olarak aran
başvurdu. Başvuruları birleştiren AİHM, mahkûmları yerinde muayene edebilmek için hükümetten 6
arasında izin istedi. Hükümet, istek doğrultusunda mahkûmlar hakkındaki yakalama kararlarını bu tarihler
arasında kaldırdı. Aralarında doktor ve yargıçların da bulunduğu 8 kişilik heyet, İstanbul Bayrampaşa ve
Tekirdağ Kandıra F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Haklarındaki yakalama kararları kaldırılan
mahkûmlar da, AİHM heyeti tarafından muayene edildi. Heyet,
bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olduğuna karar verdiği "yasadışı örgüt üyeliği" veya "yardım
suçlarından hüküm giyen Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz, Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun'un
hakkında verilen tutuklama kararlarının kaldırılmasına karar verdi. (Milliyet

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde, bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Funda
Davran Gök isimli tutuklunun kelepçeleri, "kaçma ihtimali olduğ
çıkarılmadı. Bu şekilde tedaviyi kabul etmeyen tutuklu Gök cezaevine geri götürüldü.
(Sabah-22.09.2004)

İstanbul Tabip Odası (İTO) Onur Kurulu, “ölüm orucu nedeniyle Wernicke
Enver Yanık, Aslıhan Gençay ve Bekir Balyemez hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri” gerekçesiyle
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nur Birgen, adli tıp uzmanları Dr. Oktan Aktürk, Dr. Ömer
Can Gökdoğan, Dr. Erbil Gözükırmızı, Dr. Esin Öztürk ve Dr. Cemal Yalçın
verdi. İTO Onur Kurulu’nun yaptığı soruşturma sonucunda, Enver Yanık 20 Ocak 2003 ve 23 Temmuz 2003
tarihlerinde 3. İhtisas Kurulu’nda muayene edildi. 29 Ocak 2003 tarihli ilk raporda Yanık’ın, “beslenme
yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu, organik amnestik sendrom” hastalığını taşıdığı ve bu hastalıkların
cezaevi şartlarında hayatı için tehlike oluşturduğu kaydedildi. Ancak 6 ay sonra yapılan muayenenin ardından
verilen raporda, belirgin bir düzelmenin gözlendiği be
dört kez muayene edilen Bekir Balyemez’in ilk raporunda, “İleri derecede beslenme yetersizliğine bağlı genel
durum bozukluğu ve Wernicke Korsakof Sendromu arızasını taşıdığı ve cezaevi şartlar
ettiği” yer aldığı belirtilen İTO raporunda, Balyemez’in bu rapora dayanılarak serbest bırakıldığı, sonraki iki
raporda da durumunun aynen devam ettiğinin saptandığı anlatıldı. Ancak ilkinden yaklaşık 2 yıl sonra verilen
son raporda, Balyemez’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aslıhan Gençay ise 25 Mart 2002 ve 12 Aralık
2003 tarihleri arasında dört kez muayene edildi. Muayenelerin ilk ikisinde, “ileri derecede beslenme
yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve Wernicke K
gerek olmadığı belirtilen üçüncü raporun ardından, 12 Aralık 2003 tarihli son raporda ise “halihazır durumun
hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olmadığı” yazıldı. Bu çelişkili raporlar üzerine bilirk
başvuran Onur Kurulu, “Beyin hasarının onarımının ve en belirgin düzelmenin ilk 6 ay içinde olanaklı olduğu,
ilk 1 yıllık izlemenin ardından 6, 8 ve 10 ay sonra yapılan muayenelerde beyin hasarının düzelmesinin
beklenmediği, 6 ay arayla yapılan muayeneler ve düzenlenmiş raporların bilimsel çalışmalar ışığında çelişkili
olduğu, tutarlılık taşımadığı” yanıtını aldı. İTO Onur Kurulu soruşturma sonucunda, Prof. Dr. Nur Birgen, Dr.
Oktan Aktürk ve Dr. Ömer Can Gökdoğan’ı söz konusu üç kişinin raporl
Gözükırmızı’yı, Yanık ve Balyemez’in raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Esin Öztürk’ü, Balyemez ve Gençay’ın
raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Cemal Yalçın Ergezer’i Balyemez’in raporları nedeniyle bir ay “geçici olarak
meslekten men” ile cezalandırdı. (Cumhuriyet

Zülfi Altın 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcasının oğlu Muhittin Altın’ın (1973)
Sincan E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu, 9 y
kendini yaktığını, yanık yaralarının henüz iyileşmediğini, tedavisinin yapılabilmesi için yanık ünitesi bulunan bir
şehre sevk edilmesi konusunda yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)

Orhan Balatacı 24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Taylan Balatacı’nın Tekirdağ 1
no’lu F tipi’nde tutuklu olduğunu, 376 gün ölüm orucunda kalan abisinde kalıcı vücudu ve beyninde kalıcı
rahatsızlıklar oluşması nedeniyle cezaevinde kalmasının
hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)
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edilen 5 mahkumun, daha sonra aynı kurumun verdiği aksi yöndeki
cezaevine gönderilmesi kararına müdahale etti. Avukat Gülizar Tuncer, Korsakoff hastalığına
yakalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili AİHM'ye başvurdu. Başvuruda,
tutuklama kararına, AİHM'nin "yaşama hakkı" ile ilgili içtüzük hükümlerinde yer alan 39. maddesi uyarınca
"ihtiyati tedbir" kararı konulması talep edildi. AİHM de tutuklama kararını 6 Şubat 2004'te kaldırdı. Haklarında
aynı şekilde tutuklama kararları çıkarılan cezaevindeki ve firari olarak aranan 54 Korsakoff hastası da AİHM'ye
başvurdu. Başvuruları birleştiren AİHM, mahkûmları yerinde muayene edebilmek için hükümetten 6
arasında izin istedi. Hükümet, istek doğrultusunda mahkûmlar hakkındaki yakalama kararlarını bu tarihler

aldırdı. Aralarında doktor ve yargıçların da bulunduğu 8 kişilik heyet, İstanbul Bayrampaşa ve
Tekirdağ Kandıra F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Haklarındaki yakalama kararları kaldırılan
mahkûmlar da, AİHM heyeti tarafından muayene edildi. Heyet, ilk incelemesinde, fiziki şartlarını çok ağır
bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olduğuna karar verdiği "yasadışı örgüt üyeliği" veya "yardım
suçlarından hüküm giyen Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz, Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun'un

nda verilen tutuklama kararlarının kaldırılmasına karar verdi. (Milliyet-22.09.2004) (Sabah

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde, bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Funda
Davran Gök isimli tutuklunun kelepçeleri, "kaçma ihtimali olduğ
çıkarılmadı. Bu şekilde tedaviyi kabul etmeyen tutuklu Gök cezaevine geri götürüldü.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Onur Kurulu, “ölüm orucu nedeniyle Wernicke-Korsakoff sendromuna yakalanan
Bekir Balyemez hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri” gerekçesiyle

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nur Birgen, adli tıp uzmanları Dr. Oktan Aktürk, Dr. Ömer
Can Gökdoğan, Dr. Erbil Gözükırmızı, Dr. Esin Öztürk ve Dr. Cemal Yalçın Ergezer’e “meslekten men” cezası
verdi. İTO Onur Kurulu’nun yaptığı soruşturma sonucunda, Enver Yanık 20 Ocak 2003 ve 23 Temmuz 2003
tarihlerinde 3. İhtisas Kurulu’nda muayene edildi. 29 Ocak 2003 tarihli ilk raporda Yanık’ın, “beslenme

lı genel durum bozukluğu, organik amnestik sendrom” hastalığını taşıdığı ve bu hastalıkların
cezaevi şartlarında hayatı için tehlike oluşturduğu kaydedildi. Ancak 6 ay sonra yapılan muayenenin ardından
verilen raporda, belirgin bir düzelmenin gözlendiği belirtildi. Şikayet edilen doktorlar tarafından farklı tarihlerde
dört kez muayene edilen Bekir Balyemez’in ilk raporunda, “İleri derecede beslenme yetersizliğine bağlı genel
durum bozukluğu ve Wernicke Korsakof Sendromu arızasını taşıdığı ve cezaevi şartlar
ettiği” yer aldığı belirtilen İTO raporunda, Balyemez’in bu rapora dayanılarak serbest bırakıldığı, sonraki iki
raporda da durumunun aynen devam ettiğinin saptandığı anlatıldı. Ancak ilkinden yaklaşık 2 yıl sonra verilen

, Balyemez’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aslıhan Gençay ise 25 Mart 2002 ve 12 Aralık
2003 tarihleri arasında dört kez muayene edildi. Muayenelerin ilk ikisinde, “ileri derecede beslenme
yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve Wernicke Korsakof Sendromu” tanısı yinelendi. Kontrolüne
gerek olmadığı belirtilen üçüncü raporun ardından, 12 Aralık 2003 tarihli son raporda ise “halihazır durumun
hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olmadığı” yazıldı. Bu çelişkili raporlar üzerine bilirk
başvuran Onur Kurulu, “Beyin hasarının onarımının ve en belirgin düzelmenin ilk 6 ay içinde olanaklı olduğu,
ilk 1 yıllık izlemenin ardından 6, 8 ve 10 ay sonra yapılan muayenelerde beyin hasarının düzelmesinin

n muayeneler ve düzenlenmiş raporların bilimsel çalışmalar ışığında çelişkili
olduğu, tutarlılık taşımadığı” yanıtını aldı. İTO Onur Kurulu soruşturma sonucunda, Prof. Dr. Nur Birgen, Dr.
Oktan Aktürk ve Dr. Ömer Can Gökdoğan’ı söz konusu üç kişinin raporları nedeniyle 3’e ay, Dr. Erbil
Gözükırmızı’yı, Yanık ve Balyemez’in raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Esin Öztürk’ü, Balyemez ve Gençay’ın
raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Cemal Yalçın Ergezer’i Balyemez’in raporları nedeniyle bir ay “geçici olarak

lekten men” ile cezalandırdı. (Cumhuriyet-06.09.2004) (Özgür Gündem-21.08.2004) (Radikal

Zülfi Altın 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcasının oğlu Muhittin Altın’ın (1973)
Sincan E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu, 9 yıl önce cezaevindeki kötü koşulları protesto etmek amacıyla
kendini yaktığını, yanık yaralarının henüz iyileşmediğini, tedavisinin yapılabilmesi için yanık ünitesi bulunan bir
şehre sevk edilmesi konusunda yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)

ı 24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Taylan Balatacı’nın Tekirdağ 1
no’lu F tipi’nde tutuklu olduğunu, 376 gün ölüm orucunda kalan abisinde kalıcı vücudu ve beyninde kalıcı
rahatsızlıklar oluşması nedeniyle cezaevinde kalmasının sakıncalı olduğuna dair raporu bulunduğunu belirterek
hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)
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edilen 5 mahkumun, daha sonra aynı kurumun verdiği aksi yöndeki raporla tekrar
Avukat Gülizar Tuncer, Korsakoff hastalığına

yakalanan müvekkili Bekir Balyemez hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili AİHM'ye başvurdu. Başvuruda,
kı" ile ilgili içtüzük hükümlerinde yer alan 39. maddesi uyarınca

"ihtiyati tedbir" kararı konulması talep edildi. AİHM de tutuklama kararını 6 Şubat 2004'te kaldırdı. Haklarında
an 54 Korsakoff hastası da AİHM'ye

başvurdu. Başvuruları birleştiren AİHM, mahkûmları yerinde muayene edebilmek için hükümetten 6 - 13 Eylül
arasında izin istedi. Hükümet, istek doğrultusunda mahkûmlar hakkındaki yakalama kararlarını bu tarihler

aldırdı. Aralarında doktor ve yargıçların da bulunduğu 8 kişilik heyet, İstanbul Bayrampaşa ve
Tekirdağ Kandıra F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Haklarındaki yakalama kararları kaldırılan

ilk incelemesinde, fiziki şartlarını çok ağır
bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olduğuna karar verdiği "yasadışı örgüt üyeliği" veya "yardım - yataklık"
suçlarından hüküm giyen Gülnaz Kuruçay, Cafer Gürbüz, Sait Oral Uyan, Tekin Yıldız ve Aziz Hun'un

22.09.2004) (Sabah-19.09.2004)

Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde, bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Funda
Davran Gök isimli tutuklunun kelepçeleri, "kaçma ihtimali olduğu" gerekçesiyle
çıkarılmadı. Bu şekilde tedaviyi kabul etmeyen tutuklu Gök cezaevine geri götürüldü.

Korsakoff sendromuna yakalanan
Bekir Balyemez hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri” gerekçesiyle

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nur Birgen, adli tıp uzmanları Dr. Oktan Aktürk, Dr. Ömer
Ergezer’e “meslekten men” cezası

verdi. İTO Onur Kurulu’nun yaptığı soruşturma sonucunda, Enver Yanık 20 Ocak 2003 ve 23 Temmuz 2003
tarihlerinde 3. İhtisas Kurulu’nda muayene edildi. 29 Ocak 2003 tarihli ilk raporda Yanık’ın, “beslenme

lı genel durum bozukluğu, organik amnestik sendrom” hastalığını taşıdığı ve bu hastalıkların
cezaevi şartlarında hayatı için tehlike oluşturduğu kaydedildi. Ancak 6 ay sonra yapılan muayenenin ardından

lirtildi. Şikayet edilen doktorlar tarafından farklı tarihlerde
dört kez muayene edilen Bekir Balyemez’in ilk raporunda, “İleri derecede beslenme yetersizliğine bağlı genel
durum bozukluğu ve Wernicke Korsakof Sendromu arızasını taşıdığı ve cezaevi şartlarında hayati tehlike arz
ettiği” yer aldığı belirtilen İTO raporunda, Balyemez’in bu rapora dayanılarak serbest bırakıldığı, sonraki iki
raporda da durumunun aynen devam ettiğinin saptandığı anlatıldı. Ancak ilkinden yaklaşık 2 yıl sonra verilen

, Balyemez’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aslıhan Gençay ise 25 Mart 2002 ve 12 Aralık
2003 tarihleri arasında dört kez muayene edildi. Muayenelerin ilk ikisinde, “ileri derecede beslenme

orsakof Sendromu” tanısı yinelendi. Kontrolüne
gerek olmadığı belirtilen üçüncü raporun ardından, 12 Aralık 2003 tarihli son raporda ise “halihazır durumun
hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olmadığı” yazıldı. Bu çelişkili raporlar üzerine bilirkişi görüşüne
başvuran Onur Kurulu, “Beyin hasarının onarımının ve en belirgin düzelmenin ilk 6 ay içinde olanaklı olduğu,
ilk 1 yıllık izlemenin ardından 6, 8 ve 10 ay sonra yapılan muayenelerde beyin hasarının düzelmesinin

n muayeneler ve düzenlenmiş raporların bilimsel çalışmalar ışığında çelişkili
olduğu, tutarlılık taşımadığı” yanıtını aldı. İTO Onur Kurulu soruşturma sonucunda, Prof. Dr. Nur Birgen, Dr.

arı nedeniyle 3’e ay, Dr. Erbil
Gözükırmızı’yı, Yanık ve Balyemez’in raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Esin Öztürk’ü, Balyemez ve Gençay’ın
raporları nedeniyle ikişer ay, Dr. Cemal Yalçın Ergezer’i Balyemez’in raporları nedeniyle bir ay “geçici olarak

21.08.2004) (Radikal-07.09.2004)

Zülfi Altın 11 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, amcasının oğlu Muhittin Altın’ın (1973)
ıl önce cezaevindeki kötü koşulları protesto etmek amacıyla

kendini yaktığını, yanık yaralarının henüz iyileşmediğini, tedavisinin yapılabilmesi için yanık ünitesi bulunan bir

ı 24 Ekim günü İHD İstanbul şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Taylan Balatacı’nın Tekirdağ 1
no’lu F tipi’nde tutuklu olduğunu, 376 gün ölüm orucunda kalan abisinde kalıcı vücudu ve beyninde kalıcı

sakıncalı olduğuna dair raporu bulunduğunu belirterek
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1 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serap Şimşek, eşi Yusuf Şimşek’in (1946) 2002
yılından bu yana adli bir nedenden dolayı Kayseri Kapalı Ceza
sorunlarının bulunduğunu, Kayseri Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiğini, nefes darlığı
bulunduğunu, böbreklerinin çalışmadığını ve prostat sorununun bulunduğunu belirterek sağlık durumu için
Adalet Bakanlığı nezrinde girişimde bulunulması için yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Halise Dorudemir 4 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Mahfuz Dorudemir’in (1965)
36 yıl cezaya mahkum olduğunu ve 9 yıldır cezaevinde kaldığını, o
tedavisinin yapılmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Kasım günü İHD İstanbul şubesine mektupla yazılı başvuruda bulunan Kazım Yılmaz (1962), halen Kandıra
F tipi-2 nolu cezaevinde kaldığını, ağır kalp hastası oldu
kalp ameliyatı olduğunu, her geçen gün durumunun ağırlaştığını, damar tıkanıklığının kan dolaşımını engellemiş
olmasından sinir siteminin de etkilendiğini, yemekten birkaç saat sonra yediklerini çıkar
ve oksijen almakta olduğunu, her 2 ayda bir
pıhtılaşması nedeniyle diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olduğunu, oturarak uyumak zorunda olduğunu ve
hayatını arkadaşlarının yardımı ile sürdürdüğünü, 2003 yılında Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini, ancak kurum
tarafından hastalığının CMUK 399 madde kapsamı dışında değerlendirildiğini belirterek hukuki yardım talep
etti. (İHD İstanbul)

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutukl
başvuruda, her iki gözünde %5’in altında görebildiğini, tedavisi yapılıyor gözükse de savsaklandığını iddia etti.
(İHD İzmir)

26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Feyzullah Yasavu
(1970) hastanede psikolojik tedavi görürken F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiğini, oğlunun sağlık durumu
için Adalet Bakanlığı nezrinde girişimde bulunulması için yardım talep etti. (İHD İstanbul)

30 Kasım günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Dudu Kırgıl, oğlu Hasan Kırgıl’ın (1971) 7 ay önce
tutuklanarak Buca Cezaevi eski bölüm 11’e konulduğunu, oğlunun Buca Cezaevi’nde çıkan isyan nedeniyle 10
Kasım günü Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, 29
oğlunun hücre cezası aldığını, kendisine ancak 20 Aralık günü görüş yapabileceğinin belirtildiğin, oğlunun
“tüberküloz” olduğunu, hastaneye kaldırılarak tedavisinin yapılması için yardım talep etti. (İHD İzmir)

13 Aralık günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hamdullah Kartal, kardeşi Mehmet Kartal’ın Ağustos
1993 yılında tutuklandığını, Aydın Cezaevi’nde iken çeşitli dönemlerde açlık grevlerine katıldığını, cezaevinde
yapılan sağlık taraması sırasında kardeşinin Hep
konulduğunu, bu rahatsızlıklardan dolayı kardeşine her hangi bir ilaç tedavisi uygulanmadığını, kardeşinin 2004
yılında Aydın E Tipi Cezaevi’nden Buca Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edi
doktorların kendisine diyet yapması gerektiğini söylediğini, cezaevi idaresinin “normal karavana dışında diyet
çıkarmaya uygun mutfağımız yok” diyerek kardeşinin diyet yemek talebini reddettiğini, halen kendisine ilaç
tedavisi uygulanmadığını, ancak 6 ayda bir rutin kontrolleri için hastaneye götürüldüğünü, kardeşinin ya tam
teşekkülü bir hastanede tedavisinin yapılması veya CMUK 399 . maddesi gereğince tahliye edilmesi için yardım
talep etti. (İHD İzmir)

II.3.4. Davalar

“Hayata Dönüş” Operasyonu
Ölüm oruçlarını bitirmek için tüm cezaevlerinde eşzamanlı başlatılan, “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili
olarak Çanakkale E-Tipi Cezaevi'ndeki üç hükümlünün (Fahri Sarı, Sultan Sarı ve İlker Babacan) ölümü
nedeniyle çoğu asker 563 güvenlik görevlisi hakkı
şekilde birden fazla adam öldürmek” suçundan 20 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması
istenen sanıkların yargılanmasına, 30 Ocak 2004'te başlanacak. Avukatların suç duyurusu ü
Savcılığı, operasyonda görevli olan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma,
operasyondan üç yıl sonra tamamlandı. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16
uzman çavuş ve operasyon sırasında
563 görevlinin adı, sanık olarak yer aldı. Savcı Faruk Gülercan'ın hazırladığı iddianamede, "Operasyon diğer
cezaevleriyle aynı saatte başlatılmış, mevzuat ve talimatlara uygun yapı
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1 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serap Şimşek, eşi Yusuf Şimşek’in (1946) 2002
yılından bu yana adli bir nedenden dolayı Kayseri Kapalı Cezaevi’nde bulunduğunu, eşinin ciddi sağlık
sorunlarının bulunduğunu, Kayseri Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiğini, nefes darlığı
bulunduğunu, böbreklerinin çalışmadığını ve prostat sorununun bulunduğunu belirterek sağlık durumu için

alet Bakanlığı nezrinde girişimde bulunulması için yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Halise Dorudemir 4 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Mahfuz Dorudemir’in (1965)
36 yıl cezaya mahkum olduğunu ve 9 yıldır cezaevinde kaldığını, oğlunun Hepatit B hastası olduğunu ve
tedavisinin yapılmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Kasım günü İHD İstanbul şubesine mektupla yazılı başvuruda bulunan Kazım Yılmaz (1962), halen Kandıra
2 nolu cezaevinde kaldığını, ağır kalp hastası olduğunu, bugüne kadar toplam 11 anjiyo, 2 balon ve 4 açık

kalp ameliyatı olduğunu, her geçen gün durumunun ağırlaştığını, damar tıkanıklığının kan dolaşımını engellemiş
olmasından sinir siteminin de etkilendiğini, yemekten birkaç saat sonra yediklerini çıkar
ve oksijen almakta olduğunu, her 2 ayda bir -iki kez-kan transferi yapılmakta olduğunu, 15 günde bir kan
pıhtılaşması nedeniyle diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olduğunu, oturarak uyumak zorunda olduğunu ve

ın yardımı ile sürdürdüğünü, 2003 yılında Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini, ancak kurum
tarafından hastalığının CMUK 399 madde kapsamı dışında değerlendirildiğini belirterek hukuki yardım talep

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf Sançar İHD İzmir şubesine mektupla yaptığı
başvuruda, her iki gözünde %5’in altında görebildiğini, tedavisi yapılıyor gözükse de savsaklandığını iddia etti.

26 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Feyzullah Yasavul, oğlu Abdulvahap Yasavul’un
(1970) hastanede psikolojik tedavi görürken F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiğini, oğlunun sağlık durumu
için Adalet Bakanlığı nezrinde girişimde bulunulması için yardım talep etti. (İHD İstanbul)

besine başvuruda bulunan Dudu Kırgıl, oğlu Hasan Kırgıl’ın (1971) 7 ay önce
tutuklanarak Buca Cezaevi eski bölüm 11’e konulduğunu, oğlunun Buca Cezaevi’nde çıkan isyan nedeniyle 10
Kasım günü Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine sevk edildiğini, 29-30 Kasım tarihlerinde tekrar görüşe gittiğinde
oğlunun hücre cezası aldığını, kendisine ancak 20 Aralık günü görüş yapabileceğinin belirtildiğin, oğlunun
“tüberküloz” olduğunu, hastaneye kaldırılarak tedavisinin yapılması için yardım talep etti. (İHD İzmir)

k günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hamdullah Kartal, kardeşi Mehmet Kartal’ın Ağustos
1993 yılında tutuklandığını, Aydın Cezaevi’nde iken çeşitli dönemlerde açlık grevlerine katıldığını, cezaevinde
yapılan sağlık taraması sırasında kardeşinin Hepatit/B, kronik bronşit, migren, fararnjit ve nörolojik tanısı
konulduğunu, bu rahatsızlıklardan dolayı kardeşine her hangi bir ilaç tedavisi uygulanmadığını, kardeşinin 2004
yılında Aydın E Tipi Cezaevi’nden Buca Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edi
doktorların kendisine diyet yapması gerektiğini söylediğini, cezaevi idaresinin “normal karavana dışında diyet
çıkarmaya uygun mutfağımız yok” diyerek kardeşinin diyet yemek talebini reddettiğini, halen kendisine ilaç

adığını, ancak 6 ayda bir rutin kontrolleri için hastaneye götürüldüğünü, kardeşinin ya tam
teşekkülü bir hastanede tedavisinin yapılması veya CMUK 399 . maddesi gereğince tahliye edilmesi için yardım

Ölüm oruçlarını bitirmek için tüm cezaevlerinde eşzamanlı başlatılan, “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili
Tipi Cezaevi'ndeki üç hükümlünün (Fahri Sarı, Sultan Sarı ve İlker Babacan) ölümü

nedeniyle çoğu asker 563 güvenlik görevlisi hakkında dava açıldı. “Emri aşmak suretiyle faili belli olmayacak
şekilde birden fazla adam öldürmek” suçundan 20 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması
istenen sanıkların yargılanmasına, 30 Ocak 2004'te başlanacak. Avukatların suç duyurusu ü
Savcılığı, operasyonda görevli olan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma,
operasyondan üç yıl sonra tamamlandı. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16
uzman çavuş ve operasyon sırasında vatani görevlerini yapan 496 er ile bir komiser ve 10 polis memuru toplam
563 görevlinin adı, sanık olarak yer aldı. Savcı Faruk Gülercan'ın hazırladığı iddianamede, "Operasyon diğer
cezaevleriyle aynı saatte başlatılmış, mevzuat ve talimatlara uygun yapılmıştır" denilerek, ayrıntılar şöyle dile
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1 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Serap Şimşek, eşi Yusuf Şimşek’in (1946) 2002
evi’nde bulunduğunu, eşinin ciddi sağlık

sorunlarının bulunduğunu, Kayseri Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiğini, nefes darlığı
bulunduğunu, böbreklerinin çalışmadığını ve prostat sorununun bulunduğunu belirterek sağlık durumu için

Halise Dorudemir 4 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, oğlu Mahfuz Dorudemir’in (1965)
ğlunun Hepatit B hastası olduğunu ve

11 Kasım günü İHD İstanbul şubesine mektupla yazılı başvuruda bulunan Kazım Yılmaz (1962), halen Kandıra
ğunu, bugüne kadar toplam 11 anjiyo, 2 balon ve 4 açık

kalp ameliyatı olduğunu, her geçen gün durumunun ağırlaştığını, damar tıkanıklığının kan dolaşımını engellemiş
olmasından sinir siteminin de etkilendiğini, yemekten birkaç saat sonra yediklerini çıkardığını, her hafta serum

kan transferi yapılmakta olduğunu, 15 günde bir kan
pıhtılaşması nedeniyle diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olduğunu, oturarak uyumak zorunda olduğunu ve

ın yardımı ile sürdürdüğünü, 2003 yılında Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini, ancak kurum
tarafından hastalığının CMUK 399 madde kapsamı dışında değerlendirildiğini belirterek hukuki yardım talep

u bulunan Yusuf Sançar İHD İzmir şubesine mektupla yaptığı
başvuruda, her iki gözünde %5’in altında görebildiğini, tedavisi yapılıyor gözükse de savsaklandığını iddia etti.

l, oğlu Abdulvahap Yasavul’un
(1970) hastanede psikolojik tedavi görürken F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiğini, oğlunun sağlık durumu
için Adalet Bakanlığı nezrinde girişimde bulunulması için yardım talep etti. (İHD İstanbul)

besine başvuruda bulunan Dudu Kırgıl, oğlu Hasan Kırgıl’ın (1971) 7 ay önce
tutuklanarak Buca Cezaevi eski bölüm 11’e konulduğunu, oğlunun Buca Cezaevi’nde çıkan isyan nedeniyle 10

rihlerinde tekrar görüşe gittiğinde
oğlunun hücre cezası aldığını, kendisine ancak 20 Aralık günü görüş yapabileceğinin belirtildiğin, oğlunun
“tüberküloz” olduğunu, hastaneye kaldırılarak tedavisinin yapılması için yardım talep etti. (İHD İzmir)

k günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Hamdullah Kartal, kardeşi Mehmet Kartal’ın Ağustos
1993 yılında tutuklandığını, Aydın Cezaevi’nde iken çeşitli dönemlerde açlık grevlerine katıldığını, cezaevinde

atit/B, kronik bronşit, migren, fararnjit ve nörolojik tanısı
konulduğunu, bu rahatsızlıklardan dolayı kardeşine her hangi bir ilaç tedavisi uygulanmadığını, kardeşinin 2004
yılında Aydın E Tipi Cezaevi’nden Buca Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini, daha önceki
doktorların kendisine diyet yapması gerektiğini söylediğini, cezaevi idaresinin “normal karavana dışında diyet
çıkarmaya uygun mutfağımız yok” diyerek kardeşinin diyet yemek talebini reddettiğini, halen kendisine ilaç

adığını, ancak 6 ayda bir rutin kontrolleri için hastaneye götürüldüğünü, kardeşinin ya tam
teşekkülü bir hastanede tedavisinin yapılması veya CMUK 399 . maddesi gereğince tahliye edilmesi için yardım

Ölüm oruçlarını bitirmek için tüm cezaevlerinde eşzamanlı başlatılan, “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili
Tipi Cezaevi'ndeki üç hükümlünün (Fahri Sarı, Sultan Sarı ve İlker Babacan) ölümü

nda dava açıldı. “Emri aşmak suretiyle faili belli olmayacak
şekilde birden fazla adam öldürmek” suçundan 20 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması
istenen sanıkların yargılanmasına, 30 Ocak 2004'te başlanacak. Avukatların suç duyurusu üzerine Çanakkale
Savcılığı, operasyonda görevli olan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma,
operasyondan üç yıl sonra tamamlandı. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16

vatani görevlerini yapan 496 er ile bir komiser ve 10 polis memuru toplam
563 görevlinin adı, sanık olarak yer aldı. Savcı Faruk Gülercan'ın hazırladığı iddianamede, "Operasyon diğer

lmıştır" denilerek, ayrıntılar şöyle dile
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getirildi: "Terör hükümlü ve tutuklularına operasyonun amacı, yapılan anonslarla anlatılmış; buna rağmen
hükümlüler cezaevi ana maltasında barikat kurup operasyona katılanlara silahla ateş edip, yanıcı ve patlayıcı
maddeler fırlatıp, koğuş ve maltalarda yangın çıkartmıştır. Sevke gitmeyeceklerine dair slogan atıp eylemlerini
sürdüreceklerini belirterek, cezaevinde silahlı eylem başlatmışlardır. Operasyon devam ettiği sırada cezaevinin
dışa bakan penceresinden, kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu, asker Mustafa Mutlu ölmüş; bu
şekilde ateş edilmesini engellemek ve direnişe son vermek için Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yasası'nın
11. maddesine göre yetkisini kullanıp operasyona başlamıştır. İ
taciz ateşi açıp, göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Buna rağmen hükümlü ve tutuklular eylemlerini sürdürmüştür.
Eyleme son verip dışarı çıkmak isteyenlere kolaylık sağlamak için B blokun dış duvarı yıkılmış ve bu
sonucunda birçok hükümlü, buradan çıkıp teslim olmuştur. Teslim olan ve yaralananlar hastanelere, durumu iyi
olanlar ise başka cezaevilerine nakledilmiştir. Operasyon sırasında Fahri Sarı'nın 'ateşli silah kullanılmasına
bağlı incebağırsak yaralanması, iç kanama ve gelişen kanama şoku sonucu', Sultan Sarı'nın ise 'küt bir cismin
süratle göğüs duvarına çarpması ile meydana gelen travmaya bağlı sternum ve ikinci kaburga kırığı ile mütarafik
aortrumtürü, kalp tampanadı ve gelişen dolaşım durması sonucu', İ
muhtemelen göz yaşartıcı gaz bombası ile kafatası ve kaide kırıkları beyin ve beyincik harabiyeti, beyin
kanaması ve gelişen dolaşımın durması' sonucunda öldüğü anlaşıldı." İddianamede ölenlerin vücutlarında
çekirdiği bulunmadığı vurgulanarak, "Ölen ve yaralananların vücutlarından mermi çekirdiği çıkmamıştır.
Dolayısıyla bu duruma neden olan mermi çekirdekleri de bulunamamıştır. Operasyon sonucu yapılan aramalarda
bazı mermi çekirdekleri bulunmuş ama bu
anlaşılmıştır. Operasyon sırasında hükümlü ve tutuklular tarafından da görevlilere ateş edilmiştir. Bu yüzden
operasyona katılan görevliler kendilerine ateş edilmesine engel olmak amacıyla açılan t
olabileceği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16 uzman
çavuş ve operasyon sırasında vatani görevlerini yapan 496 er ile bir komiser ve 10 polis memurunun, TCK'nın
450. maddesi uyarınca 'birden fazla adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu
durumda TCK'nın 463. maddesi müebbet hapis gerektiren hallerde cezanın 20 yıl hapis cezasından başlaması
gerektiğini öngörüyor. İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu'n
ve verilen emri aştıkları' belirtiliyor. Bu madde ise sekiz yıldan az olmamak şartıyla ağır hapis cezasını
öngörüyor. Bu arada operasyon sırasında cezaevinde görevli birinci ve ikinci müdür ile 65 gardiyan
yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise 'takipsizlikle' sonuçlanırken, dönemin valisi ve alay
komutanı hakkında ise İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı. Davanın ilk duruşması
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nd
davada müşteki durumunda olan mahkumlardan Muharrem Güzel, halen kaldığı Edirne F
getirilerek ifadesi alındı. Güzel, operasyon sırasında ölüm orucunda olduğunu, ope
itiş kakış sırasında dövüldüğünü, herkese aynı şekilde davranıldığını öne sürdü. Ancak Güzel, ölüm orucu
sebebiyle ayrı odada bulunduğu için, ölen ve yaralananların ne şekilde bu fiillere maruz kaldıklarını
göremediğini belirtti. Duruşmada mahkumların avukatları, daha önce mahkumlar hakkında açılan dava ile bu
davanın birleştirilmesini, olayın müştekisi olan mahkumların mahkemeye davet edilerek, ifadelerinin mahkeme
huzurunda alınmasını talep etti. Duruşmaya katılan mahkum avuk
ve uygulayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, delillerin karartılması ve suç vasfı
dikkate alınarak tüm sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Avukat Gül Kireçkaya da
sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah ve diğer mühimmat listeleri ile operasyon sırasındaki
telsiz görüşme kayıtlarının mahkemey
da, olayın idari bir görev sırasında gerçekleşmesi sebebiyle müvekkillerinin sanık durumunda yargılandıklarını
belirterek, “Olay idari bir görevin ifası sırasında gerçekleştiği iç
talep ediyoruz. Zira, dosyayı yeterince inceleyemediğimiz için dosyanın bu aşamadan geçip geçmediğini
bilemiyoruz. Bu husus araştırılarak, müştekilerin talepleri ile ilgili değerlendirme yapıp, gerekirse be
bulunacağız.” dedi. Mahkeme, iddia makamı ve müşteki avukatlarının, dosyalar üzerinde inceleme yapabilmeleri
için duruşmayı erteledi. Operasyondan sonra isyan ve isyana teşvik suçlamasıyla 154 tutuklu ve hükümlü
hakkında açılan dava ise Çanakkale Ağı
Cezaevi'nde, Aralık 2000'de yapılan ''Hayata Dönüş Operasyonu''na ilişkin davada, 154 mahkum ve 563
güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı açılan iki davanın tek dosyada birleştirilmesine karar
vekili Avukat Gül Kireçkaya, görevliler ve mahkumların yüzleştirilmesini isterken, bu talep görevlilerin robocop
kıyafetli olmalarından dolayı reddedildi. Daha sonra Kireçkaya, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için
mahkeme heyetinden; sorguların sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah, teçhizat ve diğer mühimmat
listeleri ile operasyon sırasındaki telsiz görüşme kayıt
günü görülen duruşmada, halen Edirne F
reddedilirken mahkeme heyeti başkanı, bazı müşteki ve sanıkların ifadeleri ile savunmalarının al
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getirildi: "Terör hükümlü ve tutuklularına operasyonun amacı, yapılan anonslarla anlatılmış; buna rağmen
hükümlüler cezaevi ana maltasında barikat kurup operasyona katılanlara silahla ateş edip, yanıcı ve patlayıcı
maddeler fırlatıp, koğuş ve maltalarda yangın çıkartmıştır. Sevke gitmeyeceklerine dair slogan atıp eylemlerini
sürdüreceklerini belirterek, cezaevinde silahlı eylem başlatmışlardır. Operasyon devam ettiği sırada cezaevinin

ği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu, asker Mustafa Mutlu ölmüş; bu
şekilde ateş edilmesini engellemek ve direnişe son vermek için Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yasası'nın
11. maddesine göre yetkisini kullanıp operasyona başlamıştır. İlk etapta jandarma, koğuşların tavanına doğru
taciz ateşi açıp, göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Buna rağmen hükümlü ve tutuklular eylemlerini sürdürmüştür.
Eyleme son verip dışarı çıkmak isteyenlere kolaylık sağlamak için B blokun dış duvarı yıkılmış ve bu
sonucunda birçok hükümlü, buradan çıkıp teslim olmuştur. Teslim olan ve yaralananlar hastanelere, durumu iyi
olanlar ise başka cezaevilerine nakledilmiştir. Operasyon sırasında Fahri Sarı'nın 'ateşli silah kullanılmasına

iç kanama ve gelişen kanama şoku sonucu', Sultan Sarı'nın ise 'küt bir cismin
süratle göğüs duvarına çarpması ile meydana gelen travmaya bağlı sternum ve ikinci kaburga kırığı ile mütarafik
aortrumtürü, kalp tampanadı ve gelişen dolaşım durması sonucu', İlker Babacan'ın 'başına sol taraftan isabet eden
muhtemelen göz yaşartıcı gaz bombası ile kafatası ve kaide kırıkları beyin ve beyincik harabiyeti, beyin
kanaması ve gelişen dolaşımın durması' sonucunda öldüğü anlaşıldı." İddianamede ölenlerin vücutlarında
çekirdiği bulunmadığı vurgulanarak, "Ölen ve yaralananların vücutlarından mermi çekirdiği çıkmamıştır.
Dolayısıyla bu duruma neden olan mermi çekirdekleri de bulunamamıştır. Operasyon sonucu yapılan aramalarda
bazı mermi çekirdekleri bulunmuş ama bunların kesin olarak ölüm ve yaralanmalarla ilgili olmadığı
anlaşılmıştır. Operasyon sırasında hükümlü ve tutuklular tarafından da görevlilere ateş edilmiştir. Bu yüzden
operasyona katılan görevliler kendilerine ateş edilmesine engel olmak amacıyla açılan t
olabileceği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16 uzman
çavuş ve operasyon sırasında vatani görevlerini yapan 496 er ile bir komiser ve 10 polis memurunun, TCK'nın

ca 'birden fazla adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu
durumda TCK'nın 463. maddesi müebbet hapis gerektiren hallerde cezanın 20 yıl hapis cezasından başlaması
gerektiğini öngörüyor. İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca sanıkların 'zaruri sınırı
ve verilen emri aştıkları' belirtiliyor. Bu madde ise sekiz yıldan az olmamak şartıyla ağır hapis cezasını
öngörüyor. Bu arada operasyon sırasında cezaevinde görevli birinci ve ikinci müdür ile 65 gardiyan
yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise 'takipsizlikle' sonuçlanırken, dönemin valisi ve alay
komutanı hakkında ise İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı. Davanın ilk duruşması
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Mart günü görüldü. Daha önce sanık olarak haklarında dava açılan, bu
davada müşteki durumunda olan mahkumlardan Muharrem Güzel, halen kaldığı Edirne F
getirilerek ifadesi alındı. Güzel, operasyon sırasında ölüm orucunda olduğunu, operasyona katılanlar tarafından
itiş kakış sırasında dövüldüğünü, herkese aynı şekilde davranıldığını öne sürdü. Ancak Güzel, ölüm orucu
sebebiyle ayrı odada bulunduğu için, ölen ve yaralananların ne şekilde bu fiillere maruz kaldıklarını

ti. Duruşmada mahkumların avukatları, daha önce mahkumlar hakkında açılan dava ile bu
davanın birleştirilmesini, olayın müştekisi olan mahkumların mahkemeye davet edilerek, ifadelerinin mahkeme
huzurunda alınmasını talep etti. Duruşmaya katılan mahkum avukatlarından Behiç Aşçı, operasyonu planlayan
ve uygulayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, delillerin karartılması ve suç vasfı
dikkate alınarak tüm sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Avukat Gül Kireçkaya da
sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah ve diğer mühimmat listeleri ile operasyon sırasındaki
telsiz görüşme kayıtlarının mahkemeye getirilmesini istedi. Operasyona katılan güvenlik kuvvetlerinin avukatları
da, olayın idari bir görev sırasında gerçekleşmesi sebebiyle müvekkillerinin sanık durumunda yargılandıklarını
belirterek, “Olay idari bir görevin ifası sırasında gerçekleştiği için vilayetten izin alınıp alınmadığının tespitini
talep ediyoruz. Zira, dosyayı yeterince inceleyemediğimiz için dosyanın bu aşamadan geçip geçmediğini
bilemiyoruz. Bu husus araştırılarak, müştekilerin talepleri ile ilgili değerlendirme yapıp, gerekirse be
bulunacağız.” dedi. Mahkeme, iddia makamı ve müşteki avukatlarının, dosyalar üzerinde inceleme yapabilmeleri
için duruşmayı erteledi. Operasyondan sonra isyan ve isyana teşvik suçlamasıyla 154 tutuklu ve hükümlü
hakkında açılan dava ise Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. 24 Mayıs günü, Çanakkale E
Cezaevi'nde, Aralık 2000'de yapılan ''Hayata Dönüş Operasyonu''na ilişkin davada, 154 mahkum ve 563
güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı açılan iki davanın tek dosyada birleştirilmesine karar
vekili Avukat Gül Kireçkaya, görevliler ve mahkumların yüzleştirilmesini isterken, bu talep görevlilerin robocop
kıyafetli olmalarından dolayı reddedildi. Daha sonra Kireçkaya, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için

nden; sorguların sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah, teçhizat ve diğer mühimmat
listeleri ile operasyon sırasındaki telsiz görüşme kayıtlarının mahkemeye getirilmesini talep etti. 21 Haziran

alen Edirne F-Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü Muharrem Güzel'in tahliye istemi
mahkeme heyeti başkanı, bazı müşteki ve sanıkların ifadeleri ile savunmalarının al
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getirildi: "Terör hükümlü ve tutuklularına operasyonun amacı, yapılan anonslarla anlatılmış; buna rağmen
hükümlüler cezaevi ana maltasında barikat kurup operasyona katılanlara silahla ateş edip, yanıcı ve patlayıcı
maddeler fırlatıp, koğuş ve maltalarda yangın çıkartmıştır. Sevke gitmeyeceklerine dair slogan atıp eylemlerini
sürdüreceklerini belirterek, cezaevinde silahlı eylem başlatmışlardır. Operasyon devam ettiği sırada cezaevinin

ği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu, asker Mustafa Mutlu ölmüş; bu
şekilde ateş edilmesini engellemek ve direnişe son vermek için Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yasası'nın

lk etapta jandarma, koğuşların tavanına doğru
taciz ateşi açıp, göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Buna rağmen hükümlü ve tutuklular eylemlerini sürdürmüştür.
Eyleme son verip dışarı çıkmak isteyenlere kolaylık sağlamak için B blokun dış duvarı yıkılmış ve bunun
sonucunda birçok hükümlü, buradan çıkıp teslim olmuştur. Teslim olan ve yaralananlar hastanelere, durumu iyi
olanlar ise başka cezaevilerine nakledilmiştir. Operasyon sırasında Fahri Sarı'nın 'ateşli silah kullanılmasına

iç kanama ve gelişen kanama şoku sonucu', Sultan Sarı'nın ise 'küt bir cismin
süratle göğüs duvarına çarpması ile meydana gelen travmaya bağlı sternum ve ikinci kaburga kırığı ile mütarafik

lker Babacan'ın 'başına sol taraftan isabet eden
muhtemelen göz yaşartıcı gaz bombası ile kafatası ve kaide kırıkları beyin ve beyincik harabiyeti, beyin
kanaması ve gelişen dolaşımın durması' sonucunda öldüğü anlaşıldı." İddianamede ölenlerin vücutlarında mermi
çekirdiği bulunmadığı vurgulanarak, "Ölen ve yaralananların vücutlarından mermi çekirdiği çıkmamıştır.
Dolayısıyla bu duruma neden olan mermi çekirdekleri de bulunamamıştır. Operasyon sonucu yapılan aramalarda

nların kesin olarak ölüm ve yaralanmalarla ilgili olmadığı
anlaşılmıştır. Operasyon sırasında hükümlü ve tutuklular tarafından da görevlilere ateş edilmiştir. Bu yüzden
operasyona katılan görevliler kendilerine ateş edilmesine engel olmak amacıyla açılan taciz ateşi ile ilgili
olabileceği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, operasyonda görev alan üç asteğmen, 37 astsubay, 16 uzman
çavuş ve operasyon sırasında vatani görevlerini yapan 496 er ile bir komiser ve 10 polis memurunun, TCK'nın

ca 'birden fazla adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu
durumda TCK'nın 463. maddesi müebbet hapis gerektiren hallerde cezanın 20 yıl hapis cezasından başlaması

un 50. maddesi uyarınca sanıkların 'zaruri sınırı
ve verilen emri aştıkları' belirtiliyor. Bu madde ise sekiz yıldan az olmamak şartıyla ağır hapis cezasını
öngörüyor. Bu arada operasyon sırasında cezaevinde görevli birinci ve ikinci müdür ile 65 gardiyan haklarında
yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise 'takipsizlikle' sonuçlanırken, dönemin valisi ve alay
komutanı hakkında ise İçişleri Bakanlığı izin vermediği için soruşturma açılmadı. Davanın ilk duruşması

e 30 Mart günü görüldü. Daha önce sanık olarak haklarında dava açılan, bu
davada müşteki durumunda olan mahkumlardan Muharrem Güzel, halen kaldığı Edirne F-Tipi Cezaevi’nden

rasyona katılanlar tarafından
itiş kakış sırasında dövüldüğünü, herkese aynı şekilde davranıldığını öne sürdü. Ancak Güzel, ölüm orucu
sebebiyle ayrı odada bulunduğu için, ölen ve yaralananların ne şekilde bu fiillere maruz kaldıklarını

ti. Duruşmada mahkumların avukatları, daha önce mahkumlar hakkında açılan dava ile bu
davanın birleştirilmesini, olayın müştekisi olan mahkumların mahkemeye davet edilerek, ifadelerinin mahkeme

atlarından Behiç Aşçı, operasyonu planlayan
ve uygulayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, delillerin karartılması ve suç vasfı
dikkate alınarak tüm sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Avukat Gül Kireçkaya da sorguların
sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah ve diğer mühimmat listeleri ile operasyon sırasındaki

e getirilmesini istedi. Operasyona katılan güvenlik kuvvetlerinin avukatları
da, olayın idari bir görev sırasında gerçekleşmesi sebebiyle müvekkillerinin sanık durumunda yargılandıklarını

in vilayetten izin alınıp alınmadığının tespitini
talep ediyoruz. Zira, dosyayı yeterince inceleyemediğimiz için dosyanın bu aşamadan geçip geçmediğini
bilemiyoruz. Bu husus araştırılarak, müştekilerin talepleri ile ilgili değerlendirme yapıp, gerekirse beyanda
bulunacağız.” dedi. Mahkeme, iddia makamı ve müşteki avukatlarının, dosyalar üzerinde inceleme yapabilmeleri
için duruşmayı erteledi. Operasyondan sonra isyan ve isyana teşvik suçlamasıyla 154 tutuklu ve hükümlü

24 Mayıs günü, Çanakkale E-Tipi
Cezaevi'nde, Aralık 2000'de yapılan ''Hayata Dönüş Operasyonu''na ilişkin davada, 154 mahkum ve 563
güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı açılan iki davanın tek dosyada birleştirilmesine karar verildi. Müşteki sanık
vekili Avukat Gül Kireçkaya, görevliler ve mahkumların yüzleştirilmesini isterken, bu talep görevlilerin robocop
kıyafetli olmalarından dolayı reddedildi. Daha sonra Kireçkaya, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için

nden; sorguların sağlıklı yapılabilmesi için olaydan önceki cezaevi krokisi, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve itfaiyeden operasyonda kullanılan silah, teçhizat ve diğer mühimmat

larının mahkemeye getirilmesini talep etti. 21 Haziran
Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü Muharrem Güzel'in tahliye istemi

mahkeme heyeti başkanı, bazı müşteki ve sanıkların ifadeleri ile savunmalarının alındığını, Adli
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Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazılan müzekkere ile Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla İl Jandarma
yazılan müzekkereye cevap verilmediğini, Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye ise cevap geldiğini,
operasyon sırasında çekilen görüntülerin kaydedildiği kasetin bir sureti için yazılan müzekkereye cevap
gelmediğini belirtti. Müdahil sanık vekili Avukat Gül Kireçkaya, operasyonda itfaiyenin de görev aldığını, bu
nedenle kullanılan araç gereç dökümünün listesinin itfaiye müdürlüğü tar
güvenlik güçlerinin vekilleri, güvenlik güçleri hakkında 4483 sayılı kanun gereğince soruşturma izni verilmesi
gerektiğini belirterek, “Yapılan iş mülki görevin ifasıdır. Dosyayı incelediğimizde soruşturma izni verilip
verilmediği, soruşturma izni verilmişse bunun sanıklara tebliğ edilip edilmediği belli değildi. Zira soruşturma
izni verilmesi durumunda buna karşın Bölge İdare Mahkemesi'ne müvekkillerin itiraz hakkı vardı. Öncelikle
yargılamanın durdurulması ve soruştur
dosyayla birleştirilmesine karar verilen dosya karar aşamasına gelmiştir. O dosyanın 3713 sayılı kanun
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü buradaki eylemler bir terör eylem
verilmesi talebini yineliyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına, adli emanette
bulunan ve operasyon sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı kasetin bir suretinin temini için yazılan
müzekkere cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Temmuz günü görülen 4. duruşmada mahkeme heyeti, 154 mahkum ve 563 güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı
açılan ve geçen duruşmada birleştirilen dosyanın görüşülme
tutukluluk halinin sürmesine karar verirken, güvenlik güçlerinin avukatlarının "birleştirilen 2 dava dosyasının
tekrar ayrılması'' talebine, 2. kez red kararı verdi.
yapıldığı dönemde TKEP/L davasından hükümlü olarak cezaevinde kalan Vefa Serdar, müşteki sanık olarak
duruşmaya katıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin attığı tüfek bombasıyla kolunun koptuğunu öne
süren Serdar, güvenlik güçlerinden davac
Komutanlığı'ndan operasyon kasetinin yeniden istenmesine, tutuklu olarak yargılanan ve halen Edirne F Tipi
Cezaevi'nde bulunan Muharrem Güzel ile diğer 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verer
duruşmayı erteledi. Müşteki avukatlarından Behiç Aşçı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan daha önce istenen
operasyon kasedi yerine başka bir kaset gönderildiğini iddia etti. Aşçı, "Gelen kaset, operasyonu değil, morgda
çekilen görüntüleri içeriyor" dedi.
Komutanlığı'na yazılan müzekkereye cevap geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan müzekkereye ise
cevap gelmediğini belirtti. Müşteki avukatlarından Gül Kireçkaya, jandarmanın, operasyon sı
içinde silah kullanma yetkisinin bulunmadığını öne sürerek, “Bununla ilgili beyanlarımızı içeren 9 sayfa
dilekçeyi ibraz ediyoruz” dedi. Sureti çıkarılarak kendilerine verilen kasetin operasyon sırasında çekilen
görüntüleri kapsamadığını savunan Kireçkaya, şunları kaydetti: “Biz bu kasetin adli emanette olduğuna da
inanmıyoruz. Mahkemece 30 Eylül 2002 tarihinde düzenlenen tutanakta bu kasetin adli emanette bulunmadığı
belirtilmektedir. Kasetin jandarmada olduğunu düşünüyoruz. Operasyon sıras
içeren kasetin temin edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, halen Buca Kapalı Cezaevi'nde bulunan Hülya Aydoğan,
şizofreni hastasıdır. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 46. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının
tespitinin yapılmasını ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini talep ediyorum.”
Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan yazının cevabının beklenmesine, tutuklu olarak
yargılanan ve halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Muh
devamına karar vererek, duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi. 7 Aralık günü görülen duruşmada Mahkeme
Başkanı Hayri Demir, hükümlü avukatının uzun süredir talep ettiği operasyon görüntülerinin bir kopya
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderildiğini açıkladı. Demir, operasyon görüntülerinin yer aldığı
CD'nin bir kopyasını avukat Kireçkaya'ya teslim etti. 3.5 yıl önce istediği görüntülerin yeni geldiğini belirten
avukat Kireçkaya, "Biz bu görüntüleri ilk talep ettiğimizde emanette olmadığı söylenmişti. Şimdi, nereden çıktı
merak ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra bu konuda bir açıklama yapacağım" dedi. Operasyon sırasında
ölen jandarma er Mustafa Mutlu'nun ölümünden sorumlu tutulan tutuklu M
Tarak, tahliye talebinde bulundu. Güzel, "Yeni ceza kanunu dikkate alındığında benim bu suçtan dört yıla yakın
tutukluluğum var. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi. Ancak mahkeme heyeti, Güzel'in tutukluluğunun
devamına karar verdi. Mahkeme başkanı, avukat Gül Kireçkaya'nın talebi üzerine Çanakkale Belediye
Başkanlığı'na yazı yazılarak, operasyonda görev alan bir müdür, üç onbaşı ve dokuz itfaiye erinin isimlerinin
bildirilmesini istedi ve sonraki duruşmada bu kişilerin tanık
2005'e ertelendi. (Radikal-08.12.04) (Radikal
(Cumhuriyet-19.12.04) (Radikal-22.09.2004) (Cumhuriyet
30.07.2004) (Evrensel-22.09.2004) (Hürriyet

Ulucanlar
Ulucanlar Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde, 1999 yılında meydana gelen olaylarla ilgili 85 tutuklu ve hükümlünün
yargılandığı davaya, Hazine’nin yanı s
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 Ocak günü gerçekleşen duruşmasına sanıklar; Hasan Menteşe,
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Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazılan müzekkere ile Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla İl Jandarma
yazılan müzekkereye cevap verilmediğini, Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye ise cevap geldiğini,

rüntülerin kaydedildiği kasetin bir sureti için yazılan müzekkereye cevap
gelmediğini belirtti. Müdahil sanık vekili Avukat Gül Kireçkaya, operasyonda itfaiyenin de görev aldığını, bu
nedenle kullanılan araç gereç dökümünün listesinin itfaiye müdürlüğü tarafından yazılmasını talep etti. Sanık
güvenlik güçlerinin vekilleri, güvenlik güçleri hakkında 4483 sayılı kanun gereğince soruşturma izni verilmesi
gerektiğini belirterek, “Yapılan iş mülki görevin ifasıdır. Dosyayı incelediğimizde soruşturma izni verilip
verilmediği, soruşturma izni verilmişse bunun sanıklara tebliğ edilip edilmediği belli değildi. Zira soruşturma
izni verilmesi durumunda buna karşın Bölge İdare Mahkemesi'ne müvekkillerin itiraz hakkı vardı. Öncelikle
yargılamanın durdurulması ve soruşturma izni verilmişse bunun müvekkillere tebliğini talep ediyoruz. Ayrıca bu
dosyayla birleştirilmesine karar verilen dosya karar aşamasına gelmiştir. O dosyanın 3713 sayılı kanun
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü buradaki eylemler bir terör eylemidir. Bu nedenle tefrik kararı
verilmesi talebini yineliyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına, adli emanette
bulunan ve operasyon sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı kasetin bir suretinin temini için yazılan

abının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 29
4. duruşmada mahkeme heyeti, 154 mahkum ve 563 güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı

açılan ve geçen duruşmada birleştirilen dosyanın görüşülmesine devam etti. Mahkeme heyeti, 7 sanığın
tutukluluk halinin sürmesine karar verirken, güvenlik güçlerinin avukatlarının "birleştirilen 2 dava dosyasının
tekrar ayrılması'' talebine, 2. kez red kararı verdi. Davanın 21 Eylül günü görülen duruşmasında, ope
yapıldığı dönemde TKEP/L davasından hükümlü olarak cezaevinde kalan Vefa Serdar, müşteki sanık olarak
duruşmaya katıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin attığı tüfek bombasıyla kolunun koptuğunu öne
süren Serdar, güvenlik güçlerinden davacı olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Jandarma Genel
Komutanlığı'ndan operasyon kasetinin yeniden istenmesine, tutuklu olarak yargılanan ve halen Edirne F Tipi
Cezaevi'nde bulunan Muharrem Güzel ile diğer 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verer
duruşmayı erteledi. Müşteki avukatlarından Behiç Aşçı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan daha önce istenen
operasyon kasedi yerine başka bir kaset gönderildiğini iddia etti. Aşçı, "Gelen kaset, operasyonu değil, morgda
çekilen görüntüleri içeriyor" dedi. 19 Ekim günü görülen duruşmada mahkeme heyeti, İl Jandarma
Komutanlığı'na yazılan müzekkereye cevap geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan müzekkereye ise
cevap gelmediğini belirtti. Müşteki avukatlarından Gül Kireçkaya, jandarmanın, operasyon sı
içinde silah kullanma yetkisinin bulunmadığını öne sürerek, “Bununla ilgili beyanlarımızı içeren 9 sayfa
dilekçeyi ibraz ediyoruz” dedi. Sureti çıkarılarak kendilerine verilen kasetin operasyon sırasında çekilen

vunan Kireçkaya, şunları kaydetti: “Biz bu kasetin adli emanette olduğuna da
inanmıyoruz. Mahkemece 30 Eylül 2002 tarihinde düzenlenen tutanakta bu kasetin adli emanette bulunmadığı
belirtilmektedir. Kasetin jandarmada olduğunu düşünüyoruz. Operasyon sırasında dışarıdan çekilen görüntüleri
içeren kasetin temin edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, halen Buca Kapalı Cezaevi'nde bulunan Hülya Aydoğan,
şizofreni hastasıdır. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 46. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının

n yapılmasını ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini talep ediyorum.”
Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan yazının cevabının beklenmesine, tutuklu olarak
yargılanan ve halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Muharrem Güzel ile diğer 6 sanığın tutukluluk hallerinin
devamına karar vererek, duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi. 7 Aralık günü görülen duruşmada Mahkeme
Başkanı Hayri Demir, hükümlü avukatının uzun süredir talep ettiği operasyon görüntülerinin bir kopya
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderildiğini açıkladı. Demir, operasyon görüntülerinin yer aldığı
CD'nin bir kopyasını avukat Kireçkaya'ya teslim etti. 3.5 yıl önce istediği görüntülerin yeni geldiğini belirten

tüleri ilk talep ettiğimizde emanette olmadığı söylenmişti. Şimdi, nereden çıktı
merak ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra bu konuda bir açıklama yapacağım" dedi. Operasyon sırasında
ölen jandarma er Mustafa Mutlu'nun ölümünden sorumlu tutulan tutuklu Muharrem Güzel'in avukatı Erkan
Tarak, tahliye talebinde bulundu. Güzel, "Yeni ceza kanunu dikkate alındığında benim bu suçtan dört yıla yakın
tutukluluğum var. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi. Ancak mahkeme heyeti, Güzel'in tutukluluğunun

r verdi. Mahkeme başkanı, avukat Gül Kireçkaya'nın talebi üzerine Çanakkale Belediye
Başkanlığı'na yazı yazılarak, operasyonda görev alan bir müdür, üç onbaşı ve dokuz itfaiye erinin isimlerinin
bildirilmesini istedi ve sonraki duruşmada bu kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 5 Ocak

08.12.04) (Radikal-20.10.04) (aa) (Hürriyet-19.10.04) (Milliyet
22.09.2004) (Cumhuriyet-22.09.2004) (Hürriyet-21.09.2004) (Yeni Şafak

(Hürriyet-21.06.2004) (Hürriyet-25.05.2004-evrensel 27.05.04

Ulucanlar Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde, 1999 yılında meydana gelen olaylarla ilgili 85 tutuklu ve hükümlünün
yargılandığı davaya, Hazine’nin yanı sıra; İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları da müdahil oldu. Ankara 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 Ocak günü gerçekleşen duruşmasına sanıklar; Hasan Menteşe,
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Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazılan müzekkere ile Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla İl Jandarma Komutanlığı'na
yazılan müzekkereye cevap verilmediğini, Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye ise cevap geldiğini,

rüntülerin kaydedildiği kasetin bir sureti için yazılan müzekkereye cevap
gelmediğini belirtti. Müdahil sanık vekili Avukat Gül Kireçkaya, operasyonda itfaiyenin de görev aldığını, bu

afından yazılmasını talep etti. Sanık
güvenlik güçlerinin vekilleri, güvenlik güçleri hakkında 4483 sayılı kanun gereğince soruşturma izni verilmesi
gerektiğini belirterek, “Yapılan iş mülki görevin ifasıdır. Dosyayı incelediğimizde soruşturma izni verilip
verilmediği, soruşturma izni verilmişse bunun sanıklara tebliğ edilip edilmediği belli değildi. Zira soruşturma
izni verilmesi durumunda buna karşın Bölge İdare Mahkemesi'ne müvekkillerin itiraz hakkı vardı. Öncelikle

ma izni verilmişse bunun müvekkillere tebliğini talep ediyoruz. Ayrıca bu
dosyayla birleştirilmesine karar verilen dosya karar aşamasına gelmiştir. O dosyanın 3713 sayılı kanun

idir. Bu nedenle tefrik kararı
verilmesi talebini yineliyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına, adli emanette
bulunan ve operasyon sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı kasetin bir suretinin temini için yazılan

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 29
4. duruşmada mahkeme heyeti, 154 mahkum ve 563 güvenlik görevlisi hakkında ayrı ayrı

sine devam etti. Mahkeme heyeti, 7 sanığın
tutukluluk halinin sürmesine karar verirken, güvenlik güçlerinin avukatlarının "birleştirilen 2 dava dosyasının

Davanın 21 Eylül günü görülen duruşmasında, operasyonun
yapıldığı dönemde TKEP/L davasından hükümlü olarak cezaevinde kalan Vefa Serdar, müşteki sanık olarak
duruşmaya katıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin attığı tüfek bombasıyla kolunun koptuğunu öne

ı olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Jandarma Genel
Komutanlığı'ndan operasyon kasetinin yeniden istenmesine, tutuklu olarak yargılanan ve halen Edirne F Tipi
Cezaevi'nde bulunan Muharrem Güzel ile diğer 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek
duruşmayı erteledi. Müşteki avukatlarından Behiç Aşçı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan daha önce istenen
operasyon kasedi yerine başka bir kaset gönderildiğini iddia etti. Aşçı, "Gelen kaset, operasyonu değil, morgda

duruşmada mahkeme heyeti, İl Jandarma
Komutanlığı'na yazılan müzekkereye cevap geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan müzekkereye ise
cevap gelmediğini belirtti. Müşteki avukatlarından Gül Kireçkaya, jandarmanın, operasyon sırasında cezaevi
içinde silah kullanma yetkisinin bulunmadığını öne sürerek, “Bununla ilgili beyanlarımızı içeren 9 sayfa
dilekçeyi ibraz ediyoruz” dedi. Sureti çıkarılarak kendilerine verilen kasetin operasyon sırasında çekilen

vunan Kireçkaya, şunları kaydetti: “Biz bu kasetin adli emanette olduğuna da
inanmıyoruz. Mahkemece 30 Eylül 2002 tarihinde düzenlenen tutanakta bu kasetin adli emanette bulunmadığı

ında dışarıdan çekilen görüntüleri
içeren kasetin temin edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, halen Buca Kapalı Cezaevi'nde bulunan Hülya Aydoğan,
şizofreni hastasıdır. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 46. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının

n yapılmasını ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesini talep ediyorum.”
Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı'na yazılan yazının cevabının beklenmesine, tutuklu olarak

arrem Güzel ile diğer 6 sanığın tutukluluk hallerinin
devamına karar vererek, duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi. 7 Aralık günü görülen duruşmada Mahkeme
Başkanı Hayri Demir, hükümlü avukatının uzun süredir talep ettiği operasyon görüntülerinin bir kopyasının
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderildiğini açıkladı. Demir, operasyon görüntülerinin yer aldığı
CD'nin bir kopyasını avukat Kireçkaya'ya teslim etti. 3.5 yıl önce istediği görüntülerin yeni geldiğini belirten

tüleri ilk talep ettiğimizde emanette olmadığı söylenmişti. Şimdi, nereden çıktı
merak ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra bu konuda bir açıklama yapacağım" dedi. Operasyon sırasında

uharrem Güzel'in avukatı Erkan
Tarak, tahliye talebinde bulundu. Güzel, "Yeni ceza kanunu dikkate alındığında benim bu suçtan dört yıla yakın
tutukluluğum var. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi. Ancak mahkeme heyeti, Güzel'in tutukluluğunun

r verdi. Mahkeme başkanı, avukat Gül Kireçkaya'nın talebi üzerine Çanakkale Belediye
Başkanlığı'na yazı yazılarak, operasyonda görev alan bir müdür, üç onbaşı ve dokuz itfaiye erinin isimlerinin

olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 5 Ocak
19.10.04) (Milliyet-08.12.04)

21.09.2004) (Yeni Şafak-
evrensel 27.05.04-radikal)

Ulucanlar Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde, 1999 yılında meydana gelen olaylarla ilgili 85 tutuklu ve hükümlünün
ıra; İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları da müdahil oldu. Ankara 5.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 Ocak günü gerçekleşen duruşmasına sanıklar; Hasan Menteşe,
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Nesrin Kirman ve avukatlarıyla müdahil Hazine avukatı katıldı. Kimlik tespitlerini
Menteşe ve Kirman, olaylarda hükümlü ve tutuklulara yönelik operasyon yapıldığını, kendilerinin ölümle karşı
karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Menteşe ve Kirman, cezaevi idaresine karşı isyan, kamu malına zarar verme ve
etkili eylem suçlamalarını kabul etmeyerek, beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, savunmaları alınamayan bazı
sanıkların adreslerinin belirlenmesi için yazılan talimat cevaplarının beklenmesine, tüm aramalara rağmen
adresleri tespit edilemeyen 13 sanığın sav
eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
alınan Emrullah Şimşek 4.5 yıldır süren davanın son 3 yılını "izole ve tecrit şartlarında
senedir Sincan F Tipi Cezaevinde tutulduğunu söyleyen Şimşek, dava dosyasının ulaşmasının cezaevi idaresi
tarafından engellendiğini ve avukatıyla görüştürülmediğini söyledi. Şimşek, "Buraya boşuna geliyorum. Davayı
sadece basından takip edebiliyorum, savunma yapamam" dedi.
sonuçlanan olaylarla ilgili davada, 1 sanık hakkında idam, 85 sanık hakkında 12 yıl ile 47 yıl arasında değişen
ağır hapis cezaları talep ediliyor. Olaylarla ilgili olarak
Mahkemesi’nde yargılanıyor. 15 Eylül günü
Emrullah Şimşek 'in avukatı Kazım Bayraktar, bir suçtan hüküm giyen müvekkilleriyle Adalet Bakanlığı'nın
uygulaması sonucu, bu kişilerin diğer davaları konusunda vasi izni olmadan görüşemediklerini ifade e
durumun Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı
olduğunu savundu. Bayraktar, müvekkilleriyle görüşemedikleri için savunma hazırlayamadıklarını, konuyu
AİHM'ye götürmek istemediklerini belirterek ma
istedi. Duruşmada söz alan 3 sanık da avukatlarıyla görüşme olanakları sağlanmadan savunma yapmayacaklarını
kaydetti. Mahkeme heyeti, Sincan F Tipi Cezaevi Müdürlüğü'nden Adalet Bakanlığı uygulamas
olduğunun, uygulamadan sonra sanıklarla avukatlarının görüşüp görüşmediklerinin sorulmasına karar verdi.
(Hürriyet-02.06.2004) (Cumhuriyet-

Tekirdağ F Tipi Cezaevi
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Veli Özdemir’in, JİTEM tarafından so
yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan mahkumlara, Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine
hareket ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Veli Özdemir, tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulmasından
kısa bir süre JİTEM üyesi dört jandarma tarafından sorguya çekildi. Cezaevinde yapılan bu sorgu sırasında
Özdemir’e itirafçı olması yönünde baskı yapıldı ve kabul etmemesi halinde sonunun kötü olacağı söylendi.
Bunun üzerine Veli Özdemir’in avukatı Ercan Kanar, s
cezaevi yönetimi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın suç
duyurusuna, takipsizlik kararı vermesi üzerine Kanar, bu kararın bozulması talebi ile Tekirdağ Ağır Ceza
Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, takipsizlik kararının bozulması yönündeki talebini reddetti. Bunun üzerine
Kanar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Yargı aşamasında bu gelişmeler yaşanırken, Tekirdağ F
Tipi Cezaevi’nde bulunan dokuz mahkum da, j
kullanarak insanları itirafçı yapma çabalarına göz yumduğu için cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda
bulundu. Dokuz mahkum suç duyurusu dilekçelerinde, F tipi cezaevlerindeki uygulamaları anl
cezaevlerinin sorguhane bölümlerinin işkencehaneye dönüştüğünü belirttiler. F tipi cezaevlerindeki
antidemokratik uygulamaları hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini dile getiren mahkumlar, dilekçelerinde, Veli
Özdemir’in jandarma tarafından sorgulanmasına ve baskıya maruz kalmasına göz yuman hapishane müdürü ile
savcısı hakkında şikâyetçi olduklarını ifade ettiler. Mahkumların suç duyurusu dilekçelerini inceleyen Tekirdağ
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ercan, Veli Özdemir’in jandarmalar taraf
Cezaevinde bulunan kişilerin sorgulanmasının ve itirafçılığa zorlanmasının yasal ve Anayasal hiçbir dayanağının
bulunmadığını görmezden gelen Ercan, bu tür uygulamalara karşı çıkan mahkumlar hakkında dava açtı. Savcı
Ercan, mahkumların yaptıkları suç duyurusu ile Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine hareket
ettiklerini ileri sürdü. Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk celsesi 2 Nisan 2004’te. Avukat
Gülizar Tuncer ve Ercan Kanar, “Cezaevi
uygunluk anlamına gelmez. Savcı ve cezaevi idaresi sorgulamaya izin vererek suç işlemişlerdir” dediler.
Avukatlar, izni veren savcı ve cezaevi idaresi hakkında görevi kötüye kullanmakta
belirttiler. Savcı ve cezaevi idaresi, haklarında dava açılması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ve
memuriyetten geçici ya da tamamen men istemi ile yargılanacaklar.

Mahmut Murat Ördekçi
19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde düzenlenen
Cezaevi’nde öldürülen Mahmut Murat Ördekçi’nin ailesinin İçişleri ve Adalet bakanlıkları aleyhine açtığı
tazminat davası, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde 25 Mart günü sonuçla
güç kullanıldığı” ve “idarenin ağır kusuru” bulunduğu gerekçesiyle Ördekçi ailesine 109 milyar lira tazminat
ödenmesine karar verdi. Kararda, “Tüm tutuklu ve hükümlüler bedensel ve mekânsal anlamda idarenin elinde
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Nesrin Kirman ve avukatlarıyla müdahil Hazine avukatı katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından savunmaları alınan
Menteşe ve Kirman, olaylarda hükümlü ve tutuklulara yönelik operasyon yapıldığını, kendilerinin ölümle karşı
karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Menteşe ve Kirman, cezaevi idaresine karşı isyan, kamu malına zarar verme ve

li eylem suçlamalarını kabul etmeyerek, beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, savunmaları alınamayan bazı
sanıkların adreslerinin belirlenmesi için yazılan talimat cevaplarının beklenmesine, tüm aramalara rağmen
adresleri tespit edilemeyen 13 sanığın savunmalarının alınabilmesi için gıyaben tutuklanmasına ve diğer
eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. 1 Haziran günü görülen
alınan Emrullah Şimşek 4.5 yıldır süren davanın son 3 yılını "izole ve tecrit şartlarında" yaşadığını savundu. 3
senedir Sincan F Tipi Cezaevinde tutulduğunu söyleyen Şimşek, dava dosyasının ulaşmasının cezaevi idaresi
tarafından engellendiğini ve avukatıyla görüştürülmediğini söyledi. Şimşek, "Buraya boşuna geliyorum. Davayı

akip edebiliyorum, savunma yapamam" dedi. Ulucanlar Cezaevi’nde 10 kişinin ölümüyle
sonuçlanan olaylarla ilgili davada, 1 sanık hakkında idam, 85 sanık hakkında 12 yıl ile 47 yıl arasında değişen
ağır hapis cezaları talep ediliyor. Olaylarla ilgili olarak 161 jandarma görevlisi ise, Ankara 6. Ağır Ceza

15 Eylül günü görülen duruşmaya 3 sanık ve avukatları katıldılar. Hükümlü
Emrullah Şimşek 'in avukatı Kazım Bayraktar, bir suçtan hüküm giyen müvekkilleriyle Adalet Bakanlığı'nın
uygulaması sonucu, bu kişilerin diğer davaları konusunda vasi izni olmadan görüşemediklerini ifade e
durumun Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı
olduğunu savundu. Bayraktar, müvekkilleriyle görüşemedikleri için savunma hazırlayamadıklarını, konuyu
AİHM'ye götürmek istemediklerini belirterek mahkemenin görüşme koşullarını yaratacak bir karar vermesini
istedi. Duruşmada söz alan 3 sanık da avukatlarıyla görüşme olanakları sağlanmadan savunma yapmayacaklarını
kaydetti. Mahkeme heyeti, Sincan F Tipi Cezaevi Müdürlüğü'nden Adalet Bakanlığı uygulamas
olduğunun, uygulamadan sonra sanıklarla avukatlarının görüşüp görüşmediklerinin sorulmasına karar verdi.

-16.09.2004)

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Veli Özdemir’in, JİTEM tarafından sorgulanmasına izin veren cezaevi
yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan mahkumlara, Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine
hareket ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Veli Özdemir, tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulmasından

r süre JİTEM üyesi dört jandarma tarafından sorguya çekildi. Cezaevinde yapılan bu sorgu sırasında
Özdemir’e itirafçı olması yönünde baskı yapıldı ve kabul etmemesi halinde sonunun kötü olacağı söylendi.
Bunun üzerine Veli Özdemir’in avukatı Ercan Kanar, sorguya katılan ve bu durumun yaşanmasına izin veren
cezaevi yönetimi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın suç
duyurusuna, takipsizlik kararı vermesi üzerine Kanar, bu kararın bozulması talebi ile Tekirdağ Ağır Ceza
Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, takipsizlik kararının bozulması yönündeki talebini reddetti. Bunun üzerine
Kanar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Yargı aşamasında bu gelişmeler yaşanırken, Tekirdağ F
Tipi Cezaevi’nde bulunan dokuz mahkum da, jandarmanın cezaevinde sorguda bulunmasına ve bu sırada baskı
kullanarak insanları itirafçı yapma çabalarına göz yumduğu için cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda
bulundu. Dokuz mahkum suç duyurusu dilekçelerinde, F tipi cezaevlerindeki uygulamaları anl
cezaevlerinin sorguhane bölümlerinin işkencehaneye dönüştüğünü belirttiler. F tipi cezaevlerindeki
antidemokratik uygulamaları hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini dile getiren mahkumlar, dilekçelerinde, Veli

dan sorgulanmasına ve baskıya maruz kalmasına göz yuman hapishane müdürü ile
savcısı hakkında şikâyetçi olduklarını ifade ettiler. Mahkumların suç duyurusu dilekçelerini inceleyen Tekirdağ
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ercan, Veli Özdemir’in jandarmalar tarafından sorguya çekildiğini kabul etti.
Cezaevinde bulunan kişilerin sorgulanmasının ve itirafçılığa zorlanmasının yasal ve Anayasal hiçbir dayanağının
bulunmadığını görmezden gelen Ercan, bu tür uygulamalara karşı çıkan mahkumlar hakkında dava açtı. Savcı

rcan, mahkumların yaptıkları suç duyurusu ile Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine hareket
ettiklerini ileri sürdü. Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk celsesi 2 Nisan 2004’te. Avukat
Gülizar Tuncer ve Ercan Kanar, “Cezaevinde sorguya dayalı ifade alma yasalara aykırıdır. Savcının izni hukuka
uygunluk anlamına gelmez. Savcı ve cezaevi idaresi sorgulamaya izin vererek suç işlemişlerdir” dediler.
Avukatlar, izni veren savcı ve cezaevi idaresi hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açılması gerektiğini
belirttiler. Savcı ve cezaevi idaresi, haklarında dava açılması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ve
memuriyetten geçici ya da tamamen men istemi ile yargılanacaklar.

ezaevlerinde düzenlenen ''Hayata Dönüş'' operasyonu sırasında İstanbul Bayrampaşa
Cezaevi’nde öldürülen Mahmut Murat Ördekçi’nin ailesinin İçişleri ve Adalet bakanlıkları aleyhine açtığı
tazminat davası, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde 25 Mart günü sonuçlandı. Mahkeme, operasyonda “oransız
güç kullanıldığı” ve “idarenin ağır kusuru” bulunduğu gerekçesiyle Ördekçi ailesine 109 milyar lira tazminat
ödenmesine karar verdi. Kararda, “Tüm tutuklu ve hükümlüler bedensel ve mekânsal anlamda idarenin elinde
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n ardından savunmaları alınan
Menteşe ve Kirman, olaylarda hükümlü ve tutuklulara yönelik operasyon yapıldığını, kendilerinin ölümle karşı
karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Menteşe ve Kirman, cezaevi idaresine karşı isyan, kamu malına zarar verme ve

li eylem suçlamalarını kabul etmeyerek, beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, savunmaları alınamayan bazı
sanıkların adreslerinin belirlenmesi için yazılan talimat cevaplarının beklenmesine, tüm aramalara rağmen

unmalarının alınabilmesi için gıyaben tutuklanmasına ve diğer
görülen duruşmada ifadesi

" yaşadığını savundu. 3
senedir Sincan F Tipi Cezaevinde tutulduğunu söyleyen Şimşek, dava dosyasının ulaşmasının cezaevi idaresi
tarafından engellendiğini ve avukatıyla görüştürülmediğini söyledi. Şimşek, "Buraya boşuna geliyorum. Davayı

Ulucanlar Cezaevi’nde 10 kişinin ölümüyle
sonuçlanan olaylarla ilgili davada, 1 sanık hakkında idam, 85 sanık hakkında 12 yıl ile 47 yıl arasında değişen

161 jandarma görevlisi ise, Ankara 6. Ağır Ceza
uruşmaya 3 sanık ve avukatları katıldılar. Hükümlü

Emrullah Şimşek 'in avukatı Kazım Bayraktar, bir suçtan hüküm giyen müvekkilleriyle Adalet Bakanlığı'nın
uygulaması sonucu, bu kişilerin diğer davaları konusunda vasi izni olmadan görüşemediklerini ifade ederek bu
durumun Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı
olduğunu savundu. Bayraktar, müvekkilleriyle görüşemedikleri için savunma hazırlayamadıklarını, konuyu

hkemenin görüşme koşullarını yaratacak bir karar vermesini
istedi. Duruşmada söz alan 3 sanık da avukatlarıyla görüşme olanakları sağlanmadan savunma yapmayacaklarını
kaydetti. Mahkeme heyeti, Sincan F Tipi Cezaevi Müdürlüğü'nden Adalet Bakanlığı uygulamasının ne
olduğunun, uygulamadan sonra sanıklarla avukatlarının görüşüp görüşmediklerinin sorulmasına karar verdi.

rgulanmasına izin veren cezaevi
yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan mahkumlara, Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine
hareket ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Veli Özdemir, tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulmasından

r süre JİTEM üyesi dört jandarma tarafından sorguya çekildi. Cezaevinde yapılan bu sorgu sırasında
Özdemir’e itirafçı olması yönünde baskı yapıldı ve kabul etmemesi halinde sonunun kötü olacağı söylendi.

orguya katılan ve bu durumun yaşanmasına izin veren
cezaevi yönetimi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın suç
duyurusuna, takipsizlik kararı vermesi üzerine Kanar, bu kararın bozulması talebi ile Tekirdağ Ağır Ceza
Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, takipsizlik kararının bozulması yönündeki talebini reddetti. Bunun üzerine
Kanar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Yargı aşamasında bu gelişmeler yaşanırken, Tekirdağ F

andarmanın cezaevinde sorguda bulunmasına ve bu sırada baskı
kullanarak insanları itirafçı yapma çabalarına göz yumduğu için cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda
bulundu. Dokuz mahkum suç duyurusu dilekçelerinde, F tipi cezaevlerindeki uygulamaları anlatarak, söz konusu
cezaevlerinin sorguhane bölümlerinin işkencehaneye dönüştüğünü belirttiler. F tipi cezaevlerindeki
antidemokratik uygulamaları hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini dile getiren mahkumlar, dilekçelerinde, Veli

dan sorgulanmasına ve baskıya maruz kalmasına göz yuman hapishane müdürü ile
savcısı hakkında şikâyetçi olduklarını ifade ettiler. Mahkumların suç duyurusu dilekçelerini inceleyen Tekirdağ

ından sorguya çekildiğini kabul etti.
Cezaevinde bulunan kişilerin sorgulanmasının ve itirafçılığa zorlanmasının yasal ve Anayasal hiçbir dayanağının
bulunmadığını görmezden gelen Ercan, bu tür uygulamalara karşı çıkan mahkumlar hakkında dava açtı. Savcı

rcan, mahkumların yaptıkları suç duyurusu ile Adalet Bakanlığı ve adliyelerin manevi şahsiyetine hareket
ettiklerini ileri sürdü. Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk celsesi 2 Nisan 2004’te. Avukat

nde sorguya dayalı ifade alma yasalara aykırıdır. Savcının izni hukuka
uygunluk anlamına gelmez. Savcı ve cezaevi idaresi sorgulamaya izin vererek suç işlemişlerdir” dediler.

n dava açılması gerektiğini
belirttiler. Savcı ve cezaevi idaresi, haklarında dava açılması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ve

operasyonu sırasında İstanbul Bayrampaşa
Cezaevi’nde öldürülen Mahmut Murat Ördekçi’nin ailesinin İçişleri ve Adalet bakanlıkları aleyhine açtığı

ndı. Mahkeme, operasyonda “oransız
güç kullanıldığı” ve “idarenin ağır kusuru” bulunduğu gerekçesiyle Ördekçi ailesine 109 milyar lira tazminat
ödenmesine karar verdi. Kararda, “Tüm tutuklu ve hükümlüler bedensel ve mekânsal anlamda idarenin elinde
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olduklarından ‘Hayata Dönüş’ olarak adlandırılan operasyonun insan yaşamını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
planlanması ve uygulanması gerekirken, olayın 12 kişinin ölmesi ve 77 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandırılması
dolayısıyla, operasyonun iyi planlanmadığı ve
kullanılmadığı kanaatine varılmıştır” denildi. Ailenin 100’er milyar liralık manevi tazminat isteğini 50’şer milyar
olarak takdir eden mahkemenin kararına yargıçlardan Nilgün Kurtoğlu, AİHM’in içt
göstererek karşı oy kullandı. Kurtoğlu, karşı oy yazısında, “Davacıların çocuklarını devletin gözetim ve
denetimindeki bir cezaevinde kamu kolluk gücü kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda ölçüsüz güç kullanımı
sonucu kaybetmeleri nedeniyle duydukları manevi acının, kaygının ve psikolojik çöküntünün kısmen
karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle talep ettikleri manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” dedi.

Midyat M Tipi Kapılı Cezaevi
4 Mayıs günü, 21 Ağutos 2003 ile 9 Ekim 2
Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesine dikkat çeken Midyat M Tipi Kapılı Cezaevi'ndeki PRD'li
hükümlülerin, "Bir cürmü alanen övmek, halkı birbirine karşı alanen tahrik etmek"le suçla
Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada görevsizlik kararı verildi. Mahkeme, 2 ayrı dosyayı Diyarbakır
Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne (DGM) gönderilmesine karar verdi. (DIHA

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 1996 yılında 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak
haklarında dava açılan 72 görevlinin yargılanmasına Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs günü
devam edildi. Duruşmada, müdahil avukatlar sanıkların tutuklan
mazeret dilekçesi okundu. Mahkeme Heyeti, kimlik bilgileri tespit edilen müdahillerin nüfus aile kayıt
tablolarının getirilmsei için duruşmayı erteledi. (Ülkede Özgür Gündem

Alp Ata Akçayöz
İstanbul 6. İdare Mahkemesi, ölüm oruçlarını sona erdirmek için yapılan Hayata Dönüş Operasyonu sırasında
Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden Alp Ata Akçayöz'ün ailesine, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının
faiziyle birlikte yaklaşık 53 milyar lira tazm
Akçayöz, "yasadışı sol örgüte yardım ve yataklık" suçlamasıyla Temmuz 2000'de tutuklandı. Ümraniye E Tipi
Cezaevi'ndeyken Aralık 2000'deki operasyon sırasında açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
dava açarak, Akçayöz'ün isyana katılmadığını, düzeni sağlayamayan cezaevi idaresinin de yaşam hakkını
koruyamadığını savunarak, olayda hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından 55
milyar lira maddi ve manevi tazminat talep etti. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 27 Şubat 2004'te Akçayöz'ün terör
örgütüyle ilgisi ve operasyon sırasında silahla mukavemet ettiği konusunda somut bir delil olmaması nedeniyle
ölümün meşruiyet sınırları dışında gerçekleştiğine karar ver
atıfta bulunan mahkeme, idarenin 'yaşam hakkı'nın korunmasında pozitif yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak,
Akçayöz ailesine talep ettikleri manevi tazminatın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, yeterli güven
almayarak Akçayöz'ün ölümüne neden olan olaylar nedeniyle davalı bakanlıkların 'hizmet kusuru' bulunduğuna,
olayın maddi ve manevi tazmin gerektirdiğine hükmetti. Bilirkişi raporu da dikkate alınarak, Akçayöz'ün eşine
ve kızına yokluğundan kaynaklanan maddi zararın karşılanabilmesi için 27.5 milyar lira maddi tazminatın
faiziyle ödenmesini karara bağladı. Mahkeme, ayrıca davacı ailenin her ferdine 5'er milyar lira da manevi
tazminat ödenmesine hükmetti. (Milliyet

Bayrampaşa Cezaevi
Cezaevleri operasyonu sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan 31’i kadın 167 mahkum hakkında
“cezaevinde silahlı ayaklanma çıkardıkları” iddiasıyla açılan davaya yaklaşık bir yıl aradan sonra 24 Aralık günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
avukat Ömer Kavili, üç yıldır süren davada, 35 koli halindeki dokümanları ve operasyon görüntülerini elde
edemediklerini belirtti. Avukat Behiç Aşçı da, operasyondan sonra Bayrampaşa Cezaevi’nin yapısı
değiştirildiğini ve delillerin karartıldığını iddia etti. Cumhuriyet Savcısı ise “delilleri sanık avukatlarına
göstermeme gibi bir lükslerinin bulunmadığını” ileri sürdü. 19 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmada, sanık
avukatları reddi hakim talebinde bulunmuşlar,
Mahkemesi’ne gönderilmişti. (İHD İstanbul)

II.3.3. Cumhurbaşkanı Tarafından Cezaları Affedilen Mahkumlar
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Adli Tıp Kurumu'nca saptanan sürekli hastalığ
geçen 122 hükümlünün kalan cezalarını, belirtilen tarihlerde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesi
uyarınca kaldırdı.
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rından ‘Hayata Dönüş’ olarak adlandırılan operasyonun insan yaşamını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
planlanması ve uygulanması gerekirken, olayın 12 kişinin ölmesi ve 77 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandırılması
dolayısıyla, operasyonun iyi planlanmadığı ve uygulanmadığı, ölçülülük kuralına uyulmadığı, orantılı güç
kullanılmadığı kanaatine varılmıştır” denildi. Ailenin 100’er milyar liralık manevi tazminat isteğini 50’şer milyar
olarak takdir eden mahkemenin kararına yargıçlardan Nilgün Kurtoğlu, AİHM’in içt
göstererek karşı oy kullandı. Kurtoğlu, karşı oy yazısında, “Davacıların çocuklarını devletin gözetim ve
denetimindeki bir cezaevinde kamu kolluk gücü kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda ölçüsüz güç kullanımı

edeniyle duydukları manevi acının, kaygının ve psikolojik çöküntünün kısmen
karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle talep ettikleri manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” dedi.

4 Mayıs günü, 21 Ağutos 2003 ile 9 Ekim 2003'te Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdikleri dilekçede, Abdullah
Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesine dikkat çeken Midyat M Tipi Kapılı Cezaevi'ndeki PRD'li
hükümlülerin, "Bir cürmü alanen övmek, halkı birbirine karşı alanen tahrik etmek"le suçla
Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada görevsizlik kararı verildi. Mahkeme, 2 ayrı dosyayı Diyarbakır
Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne (DGM) gönderilmesine karar verdi. (DIHA-2004.05.05)

i Kapalı Cezaevi’nde 1996 yılında 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak
haklarında dava açılan 72 görevlinin yargılanmasına Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs günü
devam edildi. Duruşmada, müdahil avukatlar sanıkların tutuklanması talebinin yinelerken, sanık avukatlarının
mazeret dilekçesi okundu. Mahkeme Heyeti, kimlik bilgileri tespit edilen müdahillerin nüfus aile kayıt
tablolarının getirilmsei için duruşmayı erteledi. (Ülkede Özgür Gündem-01.06.2004)

ul 6. İdare Mahkemesi, ölüm oruçlarını sona erdirmek için yapılan Hayata Dönüş Operasyonu sırasında
Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden Alp Ata Akçayöz'ün ailesine, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının
faiziyle birlikte yaklaşık 53 milyar lira tazminat ödemesine hükmetti. Bal ticareti yapan bir çocuk babası
Akçayöz, "yasadışı sol örgüte yardım ve yataklık" suçlamasıyla Temmuz 2000'de tutuklandı. Ümraniye E Tipi
Cezaevi'ndeyken Aralık 2000'deki operasyon sırasında açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
dava açarak, Akçayöz'ün isyana katılmadığını, düzeni sağlayamayan cezaevi idaresinin de yaşam hakkını
koruyamadığını savunarak, olayda hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından 55

i tazminat talep etti. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 27 Şubat 2004'te Akçayöz'ün terör
örgütüyle ilgisi ve operasyon sırasında silahla mukavemet ettiği konusunda somut bir delil olmaması nedeniyle
ölümün meşruiyet sınırları dışında gerçekleştiğine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da
atıfta bulunan mahkeme, idarenin 'yaşam hakkı'nın korunmasında pozitif yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak,
Akçayöz ailesine talep ettikleri manevi tazminatın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, yeterli güven
almayarak Akçayöz'ün ölümüne neden olan olaylar nedeniyle davalı bakanlıkların 'hizmet kusuru' bulunduğuna,
olayın maddi ve manevi tazmin gerektirdiğine hükmetti. Bilirkişi raporu da dikkate alınarak, Akçayöz'ün eşine

klanan maddi zararın karşılanabilmesi için 27.5 milyar lira maddi tazminatın
faiziyle ödenmesini karara bağladı. Mahkeme, ayrıca davacı ailenin her ferdine 5'er milyar lira da manevi
tazminat ödenmesine hükmetti. (Milliyet-05.07.2004)

Cezaevleri operasyonu sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan 31’i kadın 167 mahkum hakkında
“cezaevinde silahlı ayaklanma çıkardıkları” iddiasıyla açılan davaya yaklaşık bir yıl aradan sonra 24 Aralık günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklardan sadece Mehmet Güven’in katıldığı duruşmada
avukat Ömer Kavili, üç yıldır süren davada, 35 koli halindeki dokümanları ve operasyon görüntülerini elde
edemediklerini belirtti. Avukat Behiç Aşçı da, operasyondan sonra Bayrampaşa Cezaevi’nin yapısı
değiştirildiğini ve delillerin karartıldığını iddia etti. Cumhuriyet Savcısı ise “delilleri sanık avukatlarına
göstermeme gibi bir lükslerinin bulunmadığını” ileri sürdü. 19 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmada, sanık

e bulunmuşlar, bunun üzerine dosya isteğin incelenmesi için Ağır Ceza
(İHD İstanbul)

II.3.3. Cumhurbaşkanı Tarafından Cezaları Affedilen Mahkumlar
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Adli Tıp Kurumu'nca saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, aşağıda isimleri
geçen 122 hükümlünün kalan cezalarını, belirtilen tarihlerde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesi
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rından ‘Hayata Dönüş’ olarak adlandırılan operasyonun insan yaşamını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
planlanması ve uygulanması gerekirken, olayın 12 kişinin ölmesi ve 77 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandırılması

uygulanmadığı, ölçülülük kuralına uyulmadığı, orantılı güç
kullanılmadığı kanaatine varılmıştır” denildi. Ailenin 100’er milyar liralık manevi tazminat isteğini 50’şer milyar
olarak takdir eden mahkemenin kararına yargıçlardan Nilgün Kurtoğlu, AİHM’in içtihatlarını da örnek
göstererek karşı oy kullandı. Kurtoğlu, karşı oy yazısında, “Davacıların çocuklarını devletin gözetim ve
denetimindeki bir cezaevinde kamu kolluk gücü kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda ölçüsüz güç kullanımı

edeniyle duydukları manevi acının, kaygının ve psikolojik çöküntünün kısmen
karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle talep ettikleri manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” dedi.

003'te Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdikleri dilekçede, Abdullah
Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesine dikkat çeken Midyat M Tipi Kapılı Cezaevi'ndeki PRD'li
hükümlülerin, "Bir cürmü alanen övmek, halkı birbirine karşı alanen tahrik etmek"le suçlanarak Midyat Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada görevsizlik kararı verildi. Mahkeme, 2 ayrı dosyayı Diyarbakır

i Kapalı Cezaevi’nde 1996 yılında 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak
haklarında dava açılan 72 görevlinin yargılanmasına Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs günü

ması talebinin yinelerken, sanık avukatlarının
mazeret dilekçesi okundu. Mahkeme Heyeti, kimlik bilgileri tespit edilen müdahillerin nüfus aile kayıt

ul 6. İdare Mahkemesi, ölüm oruçlarını sona erdirmek için yapılan Hayata Dönüş Operasyonu sırasında
Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden Alp Ata Akçayöz'ün ailesine, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının

inat ödemesine hükmetti. Bal ticareti yapan bir çocuk babası
Akçayöz, "yasadışı sol örgüte yardım ve yataklık" suçlamasıyla Temmuz 2000'de tutuklandı. Ümraniye E Tipi
Cezaevi'ndeyken Aralık 2000'deki operasyon sırasında açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ailesi Ekim 2001'de
dava açarak, Akçayöz'ün isyana katılmadığını, düzeni sağlayamayan cezaevi idaresinin de yaşam hakkını
koruyamadığını savunarak, olayda hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından 55

i tazminat talep etti. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 27 Şubat 2004'te Akçayöz'ün terör
örgütüyle ilgisi ve operasyon sırasında silahla mukavemet ettiği konusunda somut bir delil olmaması nedeniyle

di. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da
atıfta bulunan mahkeme, idarenin 'yaşam hakkı'nın korunmasında pozitif yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak,
Akçayöz ailesine talep ettikleri manevi tazminatın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, yeterli güvenlik önlemi
almayarak Akçayöz'ün ölümüne neden olan olaylar nedeniyle davalı bakanlıkların 'hizmet kusuru' bulunduğuna,
olayın maddi ve manevi tazmin gerektirdiğine hükmetti. Bilirkişi raporu da dikkate alınarak, Akçayöz'ün eşine

klanan maddi zararın karşılanabilmesi için 27.5 milyar lira maddi tazminatın
faiziyle ödenmesini karara bağladı. Mahkeme, ayrıca davacı ailenin her ferdine 5'er milyar lira da manevi

Cezaevleri operasyonu sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde bulunan 31’i kadın 167 mahkum hakkında
“cezaevinde silahlı ayaklanma çıkardıkları” iddiasıyla açılan davaya yaklaşık bir yıl aradan sonra 24 Aralık günü

Sanıklardan sadece Mehmet Güven’in katıldığı duruşmada
avukat Ömer Kavili, üç yıldır süren davada, 35 koli halindeki dokümanları ve operasyon görüntülerini elde
edemediklerini belirtti. Avukat Behiç Aşçı da, operasyondan sonra Bayrampaşa Cezaevi’nin yapısının
değiştirildiğini ve delillerin karartıldığını iddia etti. Cumhuriyet Savcısı ise “delilleri sanık avukatlarına
göstermeme gibi bir lükslerinin bulunmadığını” ileri sürdü. 19 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmada, sanık

bunun üzerine dosya isteğin incelenmesi için Ağır Ceza

ı nedeniyle, aşağıda isimleri
geçen 122 hükümlünün kalan cezalarını, belirtilen tarihlerde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesi
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II. 4. Adil Yargılanma

II.4.1. Devam Eden Davalar

Dev-Yol davası
1982 yılından bu yana süren, 723 sanıklı Dev
19 Mart günü görüldü. Dosya üzerinde tahrifat yapıldığı, klasörlerinin bir bölümünün kaybolduğu ve avukatların
dosyaları incelemesine izin verilmediği gerekçesiyle avukatlar, savunma haklarını kullanamamaları gerekçesiyle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Yargıtay 11'nci Ceza
Dairesi, avukatların şikayetlerini dikkate aldı. Her biri 565 klasörden oluşan d
odada muhafaza edildiğini bildiren Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi Başkanı Ersan İlker, heyet olarak bu durumu
değerlendirdiklerini ve isteyenlere klasörlerde inceleme yapmaları için süre tanımaya karar verdiklerini kaydett
İlker, dosyaların bulunduğu odanın önüne fotokopi makinesi yerleştirildiğini, avukatların mesai saatleri içinde
dosyayı inceleyerek, ücretini vermeleri halinde fotokopi çektirebileceklerini belirterek, davayı Mayıs ayına
erteledi. Bu arada, sanık avukatları da dava dosyalarının kayıp olduğunu anımsatarak, kalemde daha önce
yaptıkları incelemelerde klasör sayılarıyla ilgili olarak yanlış düzenlemelerin bulunduğunu belirttiler. Avukatlar,
Milli Savunma Bakanlığı Adli Müşavirlik'ten klasörlerin sayısının so
için kendilerine verilen sürenin de az olduğunu belirttiler; ancak Mahkeme Başkanı İlker, sürenin yeterli
olduğunu belirterek uzatma isteğini reddetti. 18 Ekim 1982 tarihinde Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim
Mahkemesi'nde başlayan 723 sanıklı Dev
7'sine idam, 39'una ömür boyu hapis cezası verildi. 27 Aralık 1995'te Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi, sanıklardan
23'ü hakkında verilen cezayı az bularak ölüm cezası
dava, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme; Yargıtay'ın isteği
doğrultusunda 16 Temmuz 2002 tarihinde sanıklardan 22'si hakkında TCK'nın, "Anayasayı mülgaya teşebb
suçunu düzenleyen 146'ncı maddesi uyarınca ölüm cezası verdi. Sonra da iyi hal ve yaş küçüklüğü nedenleriyle
bu kararı 20 sanık için müebbet hapse, 2 sanık için de 16 yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Bu kararın temyizi
üzerine Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi dosyayı yeniden görüşmeye başladı. 28 Mayıs günü Yargıtay 11’nci Ceza
Dairesi’nde görülen Dev-Yol davasında, avukatlar dava dosyalarında karalama, eksik belge, ekleme gibi bir çok
değişiklik olduğuna dikkat çektiler. Müvekkillerinin 22 yıldır yargıland
savunma yapan Şenal Sarıhan, toplam 452 dava dosyasını incelemek için mahkemenin karar çıkardığını ancak
çeşitli gerekçelerle dosyaları incelemelerinin engellendiğini belirtti. Sarıhan, incelemelerine dayanarak, 6’ncı
Ağır Ceza Mahkemesi’nin eksik bilgi ve belge ile müvekkilleri hakkında idam kararı verdiğini vurgulayarak,
kararın bozulmasını istedi. Mahkeme başkanı Ersan Ülker, oy birliğiyle idam cezasının kaldırılması ile ilgili
yapılan değişiklikler göz önünde bulund
Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozduklarını açıkladı. 23 Aralık günü görülen duruşmda mahkeme heyeti,
adresleri tespit edilemeyen 8 sanığın, Yargıtay'ın bozma kararına karşı beyanları
yapmaları için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 223 ve 229. maddeleri uyarınca gıyaben
tutuklanmalarına, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar
vererek, duruşmayı erteledi. 1982'de başlayan dava, 1989'da karara bağlandı ve sanıklardan 7'sine idam, 39'una
ömür boyu hapis, diğerlerine de değişen oranlarda hapis cezası verildi. 1995'te cezaların bir bölümünü onayan
Yargıtay, sanıklardan 22'si hakkında verilen cezayı a
bozdu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2002'de sanıklardan 22'si hakkında önce idam cezası verdi, bu kararı 20
sanık için müebbet, 2 sanık için de 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Yargıtay, bu kararı
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1982 yılından bu yana süren, 723 sanıklı Dev-Yol davasının temyiz duruşması Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi'nde,
19 Mart günü görüldü. Dosya üzerinde tahrifat yapıldığı, klasörlerinin bir bölümünün kaybolduğu ve avukatların

diği gerekçesiyle avukatlar, savunma haklarını kullanamamaları gerekçesiyle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Yargıtay 11'nci Ceza
Dairesi, avukatların şikayetlerini dikkate aldı. Her biri 565 klasörden oluşan dosyaların Yargıtay ek binasında bir
odada muhafaza edildiğini bildiren Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi Başkanı Ersan İlker, heyet olarak bu durumu
değerlendirdiklerini ve isteyenlere klasörlerde inceleme yapmaları için süre tanımaya karar verdiklerini kaydett
İlker, dosyaların bulunduğu odanın önüne fotokopi makinesi yerleştirildiğini, avukatların mesai saatleri içinde
dosyayı inceleyerek, ücretini vermeleri halinde fotokopi çektirebileceklerini belirterek, davayı Mayıs ayına

ları da dava dosyalarının kayıp olduğunu anımsatarak, kalemde daha önce
yaptıkları incelemelerde klasör sayılarıyla ilgili olarak yanlış düzenlemelerin bulunduğunu belirttiler. Avukatlar,
Milli Savunma Bakanlığı Adli Müşavirlik'ten klasörlerin sayısının sorulmasını isterken, dosyanın incelenmesi
için kendilerine verilen sürenin de az olduğunu belirttiler; ancak Mahkeme Başkanı İlker, sürenin yeterli
olduğunu belirterek uzatma isteğini reddetti. 18 Ekim 1982 tarihinde Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim

başlayan 723 sanıklı Dev-Yol davası, 19 Temmuz 1989 tarihinde karara bağlandı. Sanıklardan
7'sine idam, 39'una ömür boyu hapis cezası verildi. 27 Aralık 1995'te Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi, sanıklardan
23'ü hakkında verilen cezayı az bularak ölüm cezası verilmesi doğrultusunda karar verdi. Bu kararın ardından
dava, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme; Yargıtay'ın isteği
doğrultusunda 16 Temmuz 2002 tarihinde sanıklardan 22'si hakkında TCK'nın, "Anayasayı mülgaya teşebb
suçunu düzenleyen 146'ncı maddesi uyarınca ölüm cezası verdi. Sonra da iyi hal ve yaş küçüklüğü nedenleriyle
bu kararı 20 sanık için müebbet hapse, 2 sanık için de 16 yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Bu kararın temyizi

esi dosyayı yeniden görüşmeye başladı. 28 Mayıs günü Yargıtay 11’nci Ceza
Yol davasında, avukatlar dava dosyalarında karalama, eksik belge, ekleme gibi bir çok

değişiklik olduğuna dikkat çektiler. Müvekkillerinin 22 yıldır yargılandığını anımsatan avukatlar adına ortak
savunma yapan Şenal Sarıhan, toplam 452 dava dosyasını incelemek için mahkemenin karar çıkardığını ancak
çeşitli gerekçelerle dosyaları incelemelerinin engellendiğini belirtti. Sarıhan, incelemelerine dayanarak, 6’ncı
Ağır Ceza Mahkemesi’nin eksik bilgi ve belge ile müvekkilleri hakkında idam kararı verdiğini vurgulayarak,
kararın bozulmasını istedi. Mahkeme başkanı Ersan Ülker, oy birliğiyle idam cezasının kaldırılması ile ilgili
yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak, 4771 sayılı Yasa’nın yeniden yorumlanması gereği 6’ncı Ağır
Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozduklarını açıkladı. 23 Aralık günü görülen duruşmda mahkeme heyeti,
adresleri tespit edilemeyen 8 sanığın, Yargıtay'ın bozma kararına karşı beyanlarının alınması ve savunmalarını
yapmaları için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 223 ve 229. maddeleri uyarınca gıyaben
tutuklanmalarına, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar

erteledi. 1982'de başlayan dava, 1989'da karara bağlandı ve sanıklardan 7'sine idam, 39'una
ömür boyu hapis, diğerlerine de değişen oranlarda hapis cezası verildi. 1995'te cezaların bir bölümünü onayan
Yargıtay, sanıklardan 22'si hakkında verilen cezayı az bularak, idam cezası verilmesi doğrultusunda kararı
bozdu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2002'de sanıklardan 22'si hakkında önce idam cezası verdi, bu kararı 20
sanık için müebbet, 2 sanık için de 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Yargıtay, bu kararı
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Yol davasının temyiz duruşması Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi'nde,
19 Mart günü görüldü. Dosya üzerinde tahrifat yapıldığı, klasörlerinin bir bölümünün kaybolduğu ve avukatların

diği gerekçesiyle avukatlar, savunma haklarını kullanamamaları gerekçesiyle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Yargıtay 11'nci Ceza

osyaların Yargıtay ek binasında bir
odada muhafaza edildiğini bildiren Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi Başkanı Ersan İlker, heyet olarak bu durumu
değerlendirdiklerini ve isteyenlere klasörlerde inceleme yapmaları için süre tanımaya karar verdiklerini kaydetti.
İlker, dosyaların bulunduğu odanın önüne fotokopi makinesi yerleştirildiğini, avukatların mesai saatleri içinde
dosyayı inceleyerek, ücretini vermeleri halinde fotokopi çektirebileceklerini belirterek, davayı Mayıs ayına

ları da dava dosyalarının kayıp olduğunu anımsatarak, kalemde daha önce
yaptıkları incelemelerde klasör sayılarıyla ilgili olarak yanlış düzenlemelerin bulunduğunu belirttiler. Avukatlar,

rulmasını isterken, dosyanın incelenmesi
için kendilerine verilen sürenin de az olduğunu belirttiler; ancak Mahkeme Başkanı İlker, sürenin yeterli
olduğunu belirterek uzatma isteğini reddetti. 18 Ekim 1982 tarihinde Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim

Yol davası, 19 Temmuz 1989 tarihinde karara bağlandı. Sanıklardan
7'sine idam, 39'una ömür boyu hapis cezası verildi. 27 Aralık 1995'te Yargıtay 11'nci Ceza Dairesi, sanıklardan

verilmesi doğrultusunda karar verdi. Bu kararın ardından
dava, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme; Yargıtay'ın isteği
doğrultusunda 16 Temmuz 2002 tarihinde sanıklardan 22'si hakkında TCK'nın, "Anayasayı mülgaya teşebbüs"
suçunu düzenleyen 146'ncı maddesi uyarınca ölüm cezası verdi. Sonra da iyi hal ve yaş küçüklüğü nedenleriyle
bu kararı 20 sanık için müebbet hapse, 2 sanık için de 16 yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Bu kararın temyizi

esi dosyayı yeniden görüşmeye başladı. 28 Mayıs günü Yargıtay 11’nci Ceza
Yol davasında, avukatlar dava dosyalarında karalama, eksik belge, ekleme gibi bir çok

ığını anımsatan avukatlar adına ortak
savunma yapan Şenal Sarıhan, toplam 452 dava dosyasını incelemek için mahkemenin karar çıkardığını ancak
çeşitli gerekçelerle dosyaları incelemelerinin engellendiğini belirtti. Sarıhan, incelemelerine dayanarak, 6’ncı
Ağır Ceza Mahkemesi’nin eksik bilgi ve belge ile müvekkilleri hakkında idam kararı verdiğini vurgulayarak,
kararın bozulmasını istedi. Mahkeme başkanı Ersan Ülker, oy birliğiyle idam cezasının kaldırılması ile ilgili

urularak, 4771 sayılı Yasa’nın yeniden yorumlanması gereği 6’ncı Ağır
Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozduklarını açıkladı. 23 Aralık günü görülen duruşmda mahkeme heyeti,

nın alınması ve savunmalarını
yapmaları için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 223 ve 229. maddeleri uyarınca gıyaben
tutuklanmalarına, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar

erteledi. 1982'de başlayan dava, 1989'da karara bağlandı ve sanıklardan 7'sine idam, 39'una
ömür boyu hapis, diğerlerine de değişen oranlarda hapis cezası verildi. 1995'te cezaların bir bölümünü onayan

z bularak, idam cezası verilmesi doğrultusunda kararı
bozdu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2002'de sanıklardan 22'si hakkında önce idam cezası verdi, bu kararı 20
sanık için müebbet, 2 sanık için de 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Yargıtay, bu kararı da idam cezasının
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kaldırılmasından sonra indirimin yeniden hesaplanması gerekçesiyle bozdu. (Milliyet
23.12.04) (Evrensel-29.05.2004)

DEP davası
Yeniden yargılanan DEP eski milletvekillerinin davasına, 12 Mart günü Ankara 1 No’lu
DEP milletvekillerinin hükümetin ve mahkemenin tutumunu protesto amacıyla katılmadığı duruşmada DGM
Savcısı Dilaver Kahveci, AİHM'nin “adil yargılamama” kararını vermesinde, heyette askeri bir üyenin
bulunması ve savunma tarafına yeter
yargılama sürecinde tanık ve vekillerine yeterli savunma hakkı ve soru sormalarının sağlandığı ve böylece
AİHM'nin tespitine yönelik durumların giderildiği tüm dosya kapsamı itibariyle a
diyerek DEP'lilerin 1994 yılında aldıkları ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin de onadığı hapis cezası kararını
değiştirecek bir durumun tespit edilemediği gerekçesiyle kararın tasdikine ve infazın kesintisiz olarak
sürdürülmesine karar verilmesi istemiyle mütalaa verdi. Savcının mütalaası üzerine söz alan DEP'lilerin avukatı
Yusuf Alataş, sundukları delillerin incelenmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Orhan
Karadeniz Başkanlığındaki Mahkeme Heyeti ise, Av. Alataş
tahliye edilmesi talebini reddederek, duruşmayı, savunma avukatlarının mütalaaya karşı esas hakkındaki son
savunmalarını yapmaları için 2 Nisan tarihine erteledi. 2 Nisan'da yapılacak olan duruşmada savunma a
esas hakkındaki son savunmalarını yapacak. Mahkeme Heyeti yapılan savunmanın ardından kararını verecek. 2
Nisan günü görülen duruşmada, avukatlar mahkemeden DEP'lileri serbest bırakmasını isteyerek savunmalarını
tamamladı. DGM heyeti, karar oluşt
reddetti. Mahkeme sanıkların son sözlerini söylemeleri için açıklamalı davetiye gönderilmesini ve duruşmaya
yine katılmadıklarında davanın yokluklarında bitirileceği konusunda uyarılmaları
Nisan'a erteledi. 21 Nisan günü devam edilen 14’ncü duruşmada, Savcı Dilaver Kahveci esas hakkındaki
mütaalasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı Orhan Karadeniz, avukat Yusuf Alataş’a tek tek milletvekillerinin
gıyaplarında son sözlerini söylemesini istedi. Alataş ise milletvekillerinin eski beyanlarını tekrarladıklarını ve
beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, kapatılan DEP’in Diyarbakır eski milletvekilleri
Dicle ve Zana, Şırnak eski milletvekilleri Doğan
üyeliği’’ fiilini düzenleyen 168-2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ‘’ceza artırımını’’ öngören 5.
maddesi uyarınca 1994 yılındaki yargılama sonunda verilen 15’er yıl ağır hapis cezalarını t
açıklanmasının ardından sanıkların avukatı Yusuf Alataş, Yargıtay’a iletilmek üzere temyiz başvuru dilekçesini
mahkeme heyetine sundu. Temyiz davası Yargıtay 9’uncu Dairesi’nde görüşülecek.
Mayıs günü açıklanırken, avukat Yusuf Alataş, DEP davasının nın 1994'te yazılan kararın aynısı olduğunu
söyleyerek, "Mahkeme yeni yargılamaya göre mahkumiyete yeterli delil bulamadığı için eski ve geçerliliği
olmayan tespitlerini yeniden yazmış" değerlendirmesini yaptı. 1994
söyleyen Alataş, “adli sicil bilgisi sanıklar için ‘sabıkasız’ derken, cezalarının sabıkalarına işlendiği, TCK
125’inci yargılandıkları ifade edilirken aslında 168’inci maddeden yargılandıkları, ayrıca Yargıtay 9
Dairesi’nin 1994’te Leyla Zana ve Orhan Doğan’ın, Öcalan ile yaptıkları öne sürülen konuşma kayıtlarının
yasaya aykırı yöntemle elde edildiğine karar vermesine karşın, açıklanan gerekçeli kararda, kasetler delil olarak
gösterildi” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ünal Haney ise, Ankara 1 No'lu DGM'nin eski DEP
Milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın yeniden yargılanmaları sonrasında
verilen mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Haney tarafınd
DEP'lilerin gösterdiği tanıkların tamamının dinlenmemesi, tanık beyanlarının, basın açıklamalarının olay
tutanaklarının ve kaset çözümlerinin mahkemede yeniden okunmaması, bazı olaylara ilişkin kaset çözümlerinin
yeniden tarafsız bilirkişi tarafından yapılması talebinin reddi, DEP'lilerin yaptığı konuşma kasetlerinin yeniden
çözülmemesi, mahkeme başkanın yeniden yargılamaya karşı çıkmasına karşın bunun gerekçesine, gerekçeli
kararda yer verilmemesi bozulma gerekçel
tebliğnamesinden iki gün sonra, 9 Haziran günü, “gelinen safha ve cezaevinde geçen 10 yıl 3 ay 8 günlük süre”yi
dikkatele alarak oybirliğiyle tahliye kararı verdi. DEP davasının, temyiz duruşmas
Müvekkillerini savunan Yusuf Alataş, AİHM’nin yeniden yargılanma kararının usulen uygulandığını, AİHS’nin
hükümlerinin açıkça ihlal edildiğini, lehte olan delillerin değerlendirilmediğini belirterek kararın bozulmasını
istedi. Müdahil avukatı Yusuf Alataş, bir yıldır devam eden yeniden yargılamada savunma haklarının ihlal
edildiğini, müvekkillerine TCK’nın 125, 168/1, 168/2, 169’uncu maddeleri ile Terörle Mücadele Yasası’nın 8/1
maddelerinden birinin uygulanabileceğinin söylendiğini,
göre yapacaklarını bilemediklerini, sanıklar lehine yeniden yargılama yapılmasına rağmen bunun hiç
uygulanmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Hasan Gerçeker, duruşmayı kararın açıklanması için 14 Temmuz
gününe erteledi. 14 Temmuz günü yapılan karar duruşmasında ise Yargıtay, sanıkları yeniden yargılamada 15'er
yıl hapse mahkûm edilen DGM kararını 8 önemli gerekçeyle bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, temel hak ve
özgürlüklerle ilgili uluslararası sözleşmeleri
madde değişikliğini de bozma gerekçesi yaptı, mahkemelerden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM)
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kaldırılmasından sonra indirimin yeniden hesaplanması gerekçesiyle bozdu. (Milliyet-24.12.04) (aa) (Hürriyet

Yeniden yargılanan DEP eski milletvekillerinin davasına, 12 Mart günü Ankara 1 No’lu
DEP milletvekillerinin hükümetin ve mahkemenin tutumunu protesto amacıyla katılmadığı duruşmada DGM
Savcısı Dilaver Kahveci, AİHM'nin “adil yargılamama” kararını vermesinde, heyette askeri bir üyenin
bulunması ve savunma tarafına yeterince konuşma hakkı verilmemesinin etken olduğunu kaydederek, “Yeniden
yargılama sürecinde tanık ve vekillerine yeterli savunma hakkı ve soru sormalarının sağlandığı ve böylece
AİHM'nin tespitine yönelik durumların giderildiği tüm dosya kapsamı itibariyle anlaşılmış bulunmaktadır”
diyerek DEP'lilerin 1994 yılında aldıkları ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin de onadığı hapis cezası kararını
değiştirecek bir durumun tespit edilemediği gerekçesiyle kararın tasdikine ve infazın kesintisiz olarak

r verilmesi istemiyle mütalaa verdi. Savcının mütalaası üzerine söz alan DEP'lilerin avukatı
Yusuf Alataş, sundukları delillerin incelenmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Orhan
Karadeniz Başkanlığındaki Mahkeme Heyeti ise, Av. Alataş'ın soruşturmanın genişletilmesi ve DEP'lilerin
tahliye edilmesi talebini reddederek, duruşmayı, savunma avukatlarının mütalaaya karşı esas hakkındaki son
savunmalarını yapmaları için 2 Nisan tarihine erteledi. 2 Nisan'da yapılacak olan duruşmada savunma a
esas hakkındaki son savunmalarını yapacak. Mahkeme Heyeti yapılan savunmanın ardından kararını verecek. 2
Nisan günü görülen duruşmada, avukatlar mahkemeden DEP'lileri serbest bırakmasını isteyerek savunmalarını
tamamladı. DGM heyeti, karar oluşturmak üzere dosyayı incelemeye alırken tahliye istemini 13'üncü kez
reddetti. Mahkeme sanıkların son sözlerini söylemeleri için açıklamalı davetiye gönderilmesini ve duruşmaya
yine katılmadıklarında davanın yokluklarında bitirileceği konusunda uyarılmalarına karar vererek duruşmayı 21
Nisan'a erteledi. 21 Nisan günü devam edilen 14’ncü duruşmada, Savcı Dilaver Kahveci esas hakkındaki
mütaalasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı Orhan Karadeniz, avukat Yusuf Alataş’a tek tek milletvekillerinin

zlerini söylemesini istedi. Alataş ise milletvekillerinin eski beyanlarını tekrarladıklarını ve
beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, kapatılan DEP’in Diyarbakır eski milletvekilleri
Dicle ve Zana, Şırnak eski milletvekilleri Doğan ve Sadak’a, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘’yasadışı örgüt

2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ‘’ceza artırımını’’ öngören 5.
maddesi uyarınca 1994 yılındaki yargılama sonunda verilen 15’er yıl ağır hapis cezalarını t
açıklanmasının ardından sanıkların avukatı Yusuf Alataş, Yargıtay’a iletilmek üzere temyiz başvuru dilekçesini
mahkeme heyetine sundu. Temyiz davası Yargıtay 9’uncu Dairesi’nde görüşülecek. Davanın gerekçeli kararı 13

rken, avukat Yusuf Alataş, DEP davasının nın 1994'te yazılan kararın aynısı olduğunu
"Mahkeme yeni yargılamaya göre mahkumiyete yeterli delil bulamadığı için eski ve geçerliliği

olmayan tespitlerini yeniden yazmış" değerlendirmesini yaptı. 1994’teki kararın neredeyse fotokopisi olduğunu
söyleyen Alataş, “adli sicil bilgisi sanıklar için ‘sabıkasız’ derken, cezalarının sabıkalarına işlendiği, TCK
125’inci yargılandıkları ifade edilirken aslında 168’inci maddeden yargılandıkları, ayrıca Yargıtay 9
Dairesi’nin 1994’te Leyla Zana ve Orhan Doğan’ın, Öcalan ile yaptıkları öne sürülen konuşma kayıtlarının
yasaya aykırı yöntemle elde edildiğine karar vermesine karşın, açıklanan gerekçeli kararda, kasetler delil olarak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ünal Haney ise, Ankara 1 No'lu DGM'nin eski DEP
Milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın yeniden yargılanmaları sonrasında
verilen mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Haney tarafından 7 Haziran günü hazırlanan tebliğnamede,
DEP'lilerin gösterdiği tanıkların tamamının dinlenmemesi, tanık beyanlarının, basın açıklamalarının olay
tutanaklarının ve kaset çözümlerinin mahkemede yeniden okunmaması, bazı olaylara ilişkin kaset çözümlerinin
yeniden tarafsız bilirkişi tarafından yapılması talebinin reddi, DEP'lilerin yaptığı konuşma kasetlerinin yeniden
çözülmemesi, mahkeme başkanın yeniden yargılamaya karşı çıkmasına karşın bunun gerekçesine, gerekçeli
kararda yer verilmemesi bozulma gerekçeleri arasında gösterildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başsavcılık
tebliğnamesinden iki gün sonra, 9 Haziran günü, “gelinen safha ve cezaevinde geçen 10 yıl 3 ay 8 günlük süre”yi
dikkatele alarak oybirliğiyle tahliye kararı verdi. DEP davasının, temyiz duruşması 8 Temmuz'da
Müvekkillerini savunan Yusuf Alataş, AİHM’nin yeniden yargılanma kararının usulen uygulandığını, AİHS’nin
hükümlerinin açıkça ihlal edildiğini, lehte olan delillerin değerlendirilmediğini belirterek kararın bozulmasını

l avukatı Yusuf Alataş, bir yıldır devam eden yeniden yargılamada savunma haklarının ihlal
edildiğini, müvekkillerine TCK’nın 125, 168/1, 168/2, 169’uncu maddeleri ile Terörle Mücadele Yasası’nın 8/1
maddelerinden birinin uygulanabileceğinin söylendiğini, müvekkillerinin savunmalarını hangi yasaya, maddeye
göre yapacaklarını bilemediklerini, sanıklar lehine yeniden yargılama yapılmasına rağmen bunun hiç
uygulanmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Hasan Gerçeker, duruşmayı kararın açıklanması için 14 Temmuz

nüne erteledi. 14 Temmuz günü yapılan karar duruşmasında ise Yargıtay, sanıkları yeniden yargılamada 15'er
yıl hapse mahkûm edilen DGM kararını 8 önemli gerekçeyle bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, temel hak ve
özgürlüklerle ilgili uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üzerinde sonuç doğuracağına ilişkin Anayasa 90.
madde değişikliğini de bozma gerekçesi yaptı, mahkemelerden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM)
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24.12.04) (aa) (Hürriyet-

Yeniden yargılanan DEP eski milletvekillerinin davasına, 12 Mart günü Ankara 1 No’lu DGM’de devam edildi.
DEP milletvekillerinin hükümetin ve mahkemenin tutumunu protesto amacıyla katılmadığı duruşmada DGM
Savcısı Dilaver Kahveci, AİHM'nin “adil yargılamama” kararını vermesinde, heyette askeri bir üyenin

ince konuşma hakkı verilmemesinin etken olduğunu kaydederek, “Yeniden
yargılama sürecinde tanık ve vekillerine yeterli savunma hakkı ve soru sormalarının sağlandığı ve böylece

nlaşılmış bulunmaktadır”
diyerek DEP'lilerin 1994 yılında aldıkları ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin de onadığı hapis cezası kararını
değiştirecek bir durumun tespit edilemediği gerekçesiyle kararın tasdikine ve infazın kesintisiz olarak

r verilmesi istemiyle mütalaa verdi. Savcının mütalaası üzerine söz alan DEP'lilerin avukatı
Yusuf Alataş, sundukları delillerin incelenmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Orhan

'ın soruşturmanın genişletilmesi ve DEP'lilerin
tahliye edilmesi talebini reddederek, duruşmayı, savunma avukatlarının mütalaaya karşı esas hakkındaki son
savunmalarını yapmaları için 2 Nisan tarihine erteledi. 2 Nisan'da yapılacak olan duruşmada savunma avukatları
esas hakkındaki son savunmalarını yapacak. Mahkeme Heyeti yapılan savunmanın ardından kararını verecek. 2
Nisan günü görülen duruşmada, avukatlar mahkemeden DEP'lileri serbest bırakmasını isteyerek savunmalarını

urmak üzere dosyayı incelemeye alırken tahliye istemini 13'üncü kez
reddetti. Mahkeme sanıkların son sözlerini söylemeleri için açıklamalı davetiye gönderilmesini ve duruşmaya

na karar vererek duruşmayı 21
Nisan'a erteledi. 21 Nisan günü devam edilen 14’ncü duruşmada, Savcı Dilaver Kahveci esas hakkındaki
mütaalasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı Orhan Karadeniz, avukat Yusuf Alataş’a tek tek milletvekillerinin

zlerini söylemesini istedi. Alataş ise milletvekillerinin eski beyanlarını tekrarladıklarını ve
beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, kapatılan DEP’in Diyarbakır eski milletvekilleri

ve Sadak’a, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘’yasadışı örgüt
2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ‘’ceza artırımını’’ öngören 5.

maddesi uyarınca 1994 yılındaki yargılama sonunda verilen 15’er yıl ağır hapis cezalarını tekrarladı. Kararın
açıklanmasının ardından sanıkların avukatı Yusuf Alataş, Yargıtay’a iletilmek üzere temyiz başvuru dilekçesini

Davanın gerekçeli kararı 13
rken, avukat Yusuf Alataş, DEP davasının nın 1994'te yazılan kararın aynısı olduğunu

"Mahkeme yeni yargılamaya göre mahkumiyete yeterli delil bulamadığı için eski ve geçerliliği
’teki kararın neredeyse fotokopisi olduğunu

söyleyen Alataş, “adli sicil bilgisi sanıklar için ‘sabıkasız’ derken, cezalarının sabıkalarına işlendiği, TCK
125’inci yargılandıkları ifade edilirken aslında 168’inci maddeden yargılandıkları, ayrıca Yargıtay 9. Ceza
Dairesi’nin 1994’te Leyla Zana ve Orhan Doğan’ın, Öcalan ile yaptıkları öne sürülen konuşma kayıtlarının
yasaya aykırı yöntemle elde edildiğine karar vermesine karşın, açıklanan gerekçeli kararda, kasetler delil olarak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ünal Haney ise, Ankara 1 No'lu DGM'nin eski DEP
Milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın yeniden yargılanmaları sonrasında

an 7 Haziran günü hazırlanan tebliğnamede,
DEP'lilerin gösterdiği tanıkların tamamının dinlenmemesi, tanık beyanlarının, basın açıklamalarının olay
tutanaklarının ve kaset çözümlerinin mahkemede yeniden okunmaması, bazı olaylara ilişkin kaset çözümlerinin
yeniden tarafsız bilirkişi tarafından yapılması talebinin reddi, DEP'lilerin yaptığı konuşma kasetlerinin yeniden
çözülmemesi, mahkeme başkanın yeniden yargılamaya karşı çıkmasına karşın bunun gerekçesine, gerekçeli

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başsavcılık
tebliğnamesinden iki gün sonra, 9 Haziran günü, “gelinen safha ve cezaevinde geçen 10 yıl 3 ay 8 günlük süre”yi

ı 8 Temmuz'da yapıldı.
Müvekkillerini savunan Yusuf Alataş, AİHM’nin yeniden yargılanma kararının usulen uygulandığını, AİHS’nin
hükümlerinin açıkça ihlal edildiğini, lehte olan delillerin değerlendirilmediğini belirterek kararın bozulmasını

l avukatı Yusuf Alataş, bir yıldır devam eden yeniden yargılamada savunma haklarının ihlal
edildiğini, müvekkillerine TCK’nın 125, 168/1, 168/2, 169’uncu maddeleri ile Terörle Mücadele Yasası’nın 8/1

müvekkillerinin savunmalarını hangi yasaya, maddeye
göre yapacaklarını bilemediklerini, sanıklar lehine yeniden yargılama yapılmasına rağmen bunun hiç
uygulanmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Hasan Gerçeker, duruşmayı kararın açıklanması için 14 Temmuz

nüne erteledi. 14 Temmuz günü yapılan karar duruşmasında ise Yargıtay, sanıkları yeniden yargılamada 15'er
yıl hapse mahkûm edilen DGM kararını 8 önemli gerekçeyle bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, temel hak ve

n iç hukukun üzerinde sonuç doğuracağına ilişkin Anayasa 90.
madde değişikliğini de bozma gerekçesi yaptı, mahkemelerden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM)
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adil yargılama istediği karar gereklerine uyulmasını istedi. Bozma kararı uyarınca, DEP mi
Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, üçüncü kez ancak bu kez DGM'ler kaldırıldığı için ağır ceza
mahkemesinde yargılanacak. Yargıtay'ın bozma kararından sonra DEP davası üçüncü kez ve yeniden ele
alınacak. Ancak bu kez yargılamayı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.
17 Aralık günü görülen duruşmda
Yusuf Alataş'ın duruşmaya katılamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi verdiklerin
eden mahkeme heyeti, Zana, Doğan, Sadak ve Dicle'nin savunmalarının gelecek duruşmada alınmasına karar
vererek, duruşmayı 25 Şubat 2005 tarihine erteledi. (aa) (Hürriyet
09.07.2004) (Radikal-10.06.04) (DİHA
03.04.03-Zaman)

Mehmet Şerif Özsoy ile İdris Şayık
Mardin Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şerif Özsoy ile İdris Şayık, 16 Şubat günü İHD Diyarbakır
şubesine mektupla yaptıkları başvuruda, 1995 yılında tutuklandıklarını, davalarının halen DGM’de devam
ettiğini, tutuklandıklarında 18 yaşından küçük olduklarını, son çıkan 7. uyum paketinde, “
dolayı suç işleyenlerin çocuk sayılma yaş sınırı 15 yaş
bunun üzerine davalarının DGM’den kaldırılması için başvuruda bulunduklarını; ancak buna rağmen hiçbir
olumlu yanıt alamadıklarını belirttiler.

Asiye Güzel Zeybek, Gönül Karagöz, Arif Çelebi, Za
Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) üye oldukları iddiasıyla, 1997 yılında gözaltına alınan ve 13 gün
gözaltında tutulduğu İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde, tecavüze uğradığı Çapa Tıp Fakültesi Psikososyal
Travma Merkezi'nin verdiği raporla belgelenen Asiye Güzel Zeybek ile gözaltında işkenceyle öldürülen Limter
İş Eğitim Uzmanı Süleyman Yeter'in de aralarında bulunduğu 17 sanığın DGM'de karara bağlanan davası, 5
sanık yönünden bozuldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İsta
karara bağlanan dava sonucunda, "MLKP'ye üye olmak''tan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar;
Asiye Güzel Zeybek, Gönül Karagöz, Arif Çelebi, Zabit İltimur ile Erdoğan Ber hakkında sanık
ileri sürdüğü temyiz itirazlarını yerinde buldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 5 sanık hakkındaki bozma kararında
sunduğu gerekçesinde, “Sanıklar hakkındaki hazırlık soruşturmasını yürüten kolluk görevlilerine ilişkin olarak
işkence yapmak iddiasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlanmadan, sanıkların
yargılandığı DGM'deki dava karara bağlanmıştır. Bu durum söz konusu davada eksik soruşturmanın yapıldığını
ortaya koymaktadır” diye belirtti. Yargıtay'ın bozma kararının ardı
tutuklu bulunduktan sora 5 Haziran 2002 tarihinde tahliye olan Asiye Güzel Zeybek'in de aralarında bulunduğu 5
sanığın yeniden yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul DGM'de başlanacak. Söz konusu sanıklara
gözaltında işkence yaptıkları iddiasıyla, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 9 polisin davası ise 2
Aralık 2002 tarihinde karara bağlandı. Suç tarihinde başkomiser olan Bayram Ali Kartal, komiserler; Sedat
Selim Ay, Yusuf Öz ile polis memuru Erd
memuriyetten men cezası veren Mahkeme Heyeti, sanıkların bu cezalarını, “Cezalarının ertelenmesi halinde
suçu bir daha işlemeyeceklerine dair kanaat oluştuğu” için erteledi.
ardından yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 3 No'lu DGM'de 4 Haziran günü görülen duruşmada söz alan
Zeybek'in avukatı Ercan Kanar, "DGM tarihinde ilk defa bu davada sanığa tecavüz eden polisler, teşhis
edilmesin diye dinlenmediler. Bu polislerin duruşmada hazır edilmelerini talep ediyorum" dedi. Yargıtay 9. Ceza
Dairesi'nin bozma kararının ardından dosyayı incelediğini belirten avukat Kanar, Asiye Güzel Zeybek'in,
avukatının kim olduğunın sorulduğu ve duruşmalarda yaptığı
tarafından istenmesiyle mahkeme heyetinin savunmaları gönderdiğine dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve mahkemenin savunmayı yolladığına dair dilekçelerin dosyada mevcut olduğunu belirten Av. Kanar, bunun
korkunç bir uygulama olduğunu söyledi.
bnelirten Av. Kanar, “"AİHM sürecinde hükümet savunmasını yapmak için bizim size sunduğumuz belgelerin
bir örneğini isteyebilir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslar
insanların tutuklu mu, tahliye mi olduğunu sorabilir. Bunu anlayabilirim. Ama Adalet Bakanlığı bile bir avukatın
savunmasını isteyemez. Bu, yargının bağımsızlığını doğrudan ilgilendiren bir konu. Yarg
almamalıdır. Emniyetin talimatına uymamalıdır. Eğer bizim savunmamamız emniyete yollanıyorsa, biz savunma
anlamında tehdit altındayız demektir. Yargı Adalet Bakanlığı'na, emniyete karşı sorumlu değildir. Vicdanına
karşı sorumludur. Bu durumda 3 No'lu DGM hakkında bizzat sizin soruşturma açmanızı ve bu yönde talepte
bulunmanızı istiyorum. Yargı toplumun arınma ve arıtma sistemidir. Arınmanız açısından bu önemlidir." Av.
Kanar'ın savunmasını tutanağa geçiren mahkeme heyeti, sanıkların duruşm
belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DİHA
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adil yargılama istediği karar gereklerine uyulmasını istedi. Bozma kararı uyarınca, DEP mi
Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, üçüncü kez ancak bu kez DGM'ler kaldırıldığı için ağır ceza
mahkemesinde yargılanacak. Yargıtay'ın bozma kararından sonra DEP davası üçüncü kez ve yeniden ele

mayı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmda Mahkeme Başkanı Mehmet Orhan Karadeniz, DEP'liler ve avukatlarından

Yusuf Alataş'ın duruşmaya katılamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi verdiklerini söyledi. Mazeretleri kabul
eden mahkeme heyeti, Zana, Doğan, Sadak ve Dicle'nin savunmalarının gelecek duruşmada alınmasına karar
vererek, duruşmayı 25 Şubat 2005 tarihine erteledi. (aa) (Hürriyet-17.12.04) (Radikal-15.07.2004)

10.06.04) (DİHA-07.06.2004) (Sabah-2004.05.14-evrensel) (Evrensel

Mehmet Şerif Özsoy ile İdris Şayık
Mardin Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şerif Özsoy ile İdris Şayık, 16 Şubat günü İHD Diyarbakır

la yaptıkları başvuruda, 1995 yılında tutuklandıklarını, davalarının halen DGM’de devam
ettiğini, tutuklandıklarında 18 yaşından küçük olduklarını, son çıkan 7. uyum paketinde, “
dolayı suç işleyenlerin çocuk sayılma yaş sınırı 15 yaşından 18 yaşına yükseltilmiştir” ibaresinin yer aldığını,
bunun üzerine davalarının DGM’den kaldırılması için başvuruda bulunduklarını; ancak buna rağmen hiçbir
olumlu yanıt alamadıklarını belirttiler.

Asiye Güzel Zeybek, Gönül Karagöz, Arif Çelebi, Zabit İltimur ile Erdoğan Ber
Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) üye oldukları iddiasıyla, 1997 yılında gözaltına alınan ve 13 gün
gözaltında tutulduğu İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde, tecavüze uğradığı Çapa Tıp Fakültesi Psikososyal

rkezi'nin verdiği raporla belgelenen Asiye Güzel Zeybek ile gözaltında işkenceyle öldürülen Limter
İş Eğitim Uzmanı Süleyman Yeter'in de aralarında bulunduğu 17 sanığın DGM'de karara bağlanan davası, 5
sanık yönünden bozuldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul 3 No'lu DGM tarafından 16 Ekim 2002 tarihinde
karara bağlanan dava sonucunda, "MLKP'ye üye olmak''tan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar;
Asiye Güzel Zeybek, Gönül Karagöz, Arif Çelebi, Zabit İltimur ile Erdoğan Ber hakkında sanık
ileri sürdüğü temyiz itirazlarını yerinde buldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 5 sanık hakkındaki bozma kararında
sunduğu gerekçesinde, “Sanıklar hakkındaki hazırlık soruşturmasını yürüten kolluk görevlilerine ilişkin olarak

sıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlanmadan, sanıkların
yargılandığı DGM'deki dava karara bağlanmıştır. Bu durum söz konusu davada eksik soruşturmanın yapıldığını
ortaya koymaktadır” diye belirtti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından, Gebze F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl 6 ay
tutuklu bulunduktan sora 5 Haziran 2002 tarihinde tahliye olan Asiye Güzel Zeybek'in de aralarında bulunduğu 5
sanığın yeniden yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul DGM'de başlanacak. Söz konusu sanıklara
özaltında işkence yaptıkları iddiasıyla, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 9 polisin davası ise 2

Aralık 2002 tarihinde karara bağlandı. Suç tarihinde başkomiser olan Bayram Ali Kartal, komiserler; Sedat
Selim Ay, Yusuf Öz ile polis memuru Erdoğan Oğuz'a bu suçtan dolayı 11 ay 20'şer gün hapis ve 2 ay 27'şer gün
memuriyetten men cezası veren Mahkeme Heyeti, sanıkların bu cezalarını, “Cezalarının ertelenmesi halinde
suçu bir daha işlemeyeceklerine dair kanaat oluştuğu” için erteledi. Dava, Yargıtay tarafından verilen kararının
ardından yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 3 No'lu DGM'de 4 Haziran günü görülen duruşmada söz alan
Zeybek'in avukatı Ercan Kanar, "DGM tarihinde ilk defa bu davada sanığa tecavüz eden polisler, teşhis

lenmediler. Bu polislerin duruşmada hazır edilmelerini talep ediyorum" dedi. Yargıtay 9. Ceza
Dairesi'nin bozma kararının ardından dosyayı incelediğini belirten avukat Kanar, Asiye Güzel Zeybek'in,
avukatının kim olduğunın sorulduğu ve duruşmalarda yaptığı savunmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından istenmesiyle mahkeme heyetinin savunmaları gönderdiğine dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve mahkemenin savunmayı yolladığına dair dilekçelerin dosyada mevcut olduğunu belirten Av. Kanar, bunun

kunç bir uygulama olduğunu söyledi. Dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) olduğuna
"AİHM sürecinde hükümet savunmasını yapmak için bizim size sunduğumuz belgelerin

bir örneğini isteyebilir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Hukuk Müdürlüğü de dosyalarda adı geçen
insanların tutuklu mu, tahliye mi olduğunu sorabilir. Bunu anlayabilirim. Ama Adalet Bakanlığı bile bir avukatın
savunmasını isteyemez. Bu, yargının bağımsızlığını doğrudan ilgilendiren bir konu. Yarg
almamalıdır. Emniyetin talimatına uymamalıdır. Eğer bizim savunmamamız emniyete yollanıyorsa, biz savunma
anlamında tehdit altındayız demektir. Yargı Adalet Bakanlığı'na, emniyete karşı sorumlu değildir. Vicdanına

umda 3 No'lu DGM hakkında bizzat sizin soruşturma açmanızı ve bu yönde talepte
bulunmanızı istiyorum. Yargı toplumun arınma ve arıtma sistemidir. Arınmanız açısından bu önemlidir." Av.
Kanar'ın savunmasını tutanağa geçiren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmada hazır edilmeleri için adreslerinin
belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DİHA-04.06.2004)
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adil yargılama istediği karar gereklerine uyulmasını istedi. Bozma kararı uyarınca, DEP milletvekilleri Leyla
Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, üçüncü kez ancak bu kez DGM'ler kaldırıldığı için ağır ceza
mahkemesinde yargılanacak. Yargıtay'ın bozma kararından sonra DEP davası üçüncü kez ve yeniden ele

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
Mahkeme Başkanı Mehmet Orhan Karadeniz, DEP'liler ve avukatlarından

i söyledi. Mazeretleri kabul
eden mahkeme heyeti, Zana, Doğan, Sadak ve Dicle'nin savunmalarının gelecek duruşmada alınmasına karar

15.07.2004) (Evrensel-
evrensel) (Evrensel-22.04.04) (Radikal-

Mardin Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şerif Özsoy ile İdris Şayık, 16 Şubat günü İHD Diyarbakır
la yaptıkları başvuruda, 1995 yılında tutuklandıklarını, davalarının halen DGM’de devam

ettiğini, tutuklandıklarında 18 yaşından küçük olduklarını, son çıkan 7. uyum paketinde, “her hangi bir nedenden
” ibaresinin yer aldığını,

bunun üzerine davalarının DGM’den kaldırılması için başvuruda bulunduklarını; ancak buna rağmen hiçbir

Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) üye oldukları iddiasıyla, 1997 yılında gözaltına alınan ve 13 gün
gözaltında tutulduğu İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde, tecavüze uğradığı Çapa Tıp Fakültesi Psikososyal

rkezi'nin verdiği raporla belgelenen Asiye Güzel Zeybek ile gözaltında işkenceyle öldürülen Limter-
İş Eğitim Uzmanı Süleyman Yeter'in de aralarında bulunduğu 17 sanığın DGM'de karara bağlanan davası, 5

nbul 3 No'lu DGM tarafından 16 Ekim 2002 tarihinde
karara bağlanan dava sonucunda, "MLKP'ye üye olmak''tan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar;
Asiye Güzel Zeybek, Gönül Karagöz, Arif Çelebi, Zabit İltimur ile Erdoğan Ber hakkında sanık avukatlarının
ileri sürdüğü temyiz itirazlarını yerinde buldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 5 sanık hakkındaki bozma kararında
sunduğu gerekçesinde, “Sanıklar hakkındaki hazırlık soruşturmasını yürüten kolluk görevlilerine ilişkin olarak

sıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlanmadan, sanıkların
yargılandığı DGM'deki dava karara bağlanmıştır. Bu durum söz konusu davada eksik soruşturmanın yapıldığını

ndan, Gebze F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl 6 ay
tutuklu bulunduktan sora 5 Haziran 2002 tarihinde tahliye olan Asiye Güzel Zeybek'in de aralarında bulunduğu 5
sanığın yeniden yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul DGM'de başlanacak. Söz konusu sanıklara
özaltında işkence yaptıkları iddiasıyla, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 9 polisin davası ise 2

Aralık 2002 tarihinde karara bağlandı. Suç tarihinde başkomiser olan Bayram Ali Kartal, komiserler; Sedat
oğan Oğuz'a bu suçtan dolayı 11 ay 20'şer gün hapis ve 2 ay 27'şer gün

memuriyetten men cezası veren Mahkeme Heyeti, sanıkların bu cezalarını, “Cezalarının ertelenmesi halinde
tay tarafından verilen kararının

ardından yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 3 No'lu DGM'de 4 Haziran günü görülen duruşmada söz alan
Zeybek'in avukatı Ercan Kanar, "DGM tarihinde ilk defa bu davada sanığa tecavüz eden polisler, teşhis

lenmediler. Bu polislerin duruşmada hazır edilmelerini talep ediyorum" dedi. Yargıtay 9. Ceza
Dairesi'nin bozma kararının ardından dosyayı incelediğini belirten avukat Kanar, Asiye Güzel Zeybek'in,

savunmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından istenmesiyle mahkeme heyetinin savunmaları gönderdiğine dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve mahkemenin savunmayı yolladığına dair dilekçelerin dosyada mevcut olduğunu belirten Av. Kanar, bunun

Dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) olduğuna
"AİHM sürecinde hükümet savunmasını yapmak için bizim size sunduğumuz belgelerin

arası İlişkiler Hukuk Müdürlüğü de dosyalarda adı geçen
insanların tutuklu mu, tahliye mi olduğunu sorabilir. Bunu anlayabilirim. Ama Adalet Bakanlığı bile bir avukatın
savunmasını isteyemez. Bu, yargının bağımsızlığını doğrudan ilgilendiren bir konu. Yargı yürütmeden emir
almamalıdır. Emniyetin talimatına uymamalıdır. Eğer bizim savunmamamız emniyete yollanıyorsa, biz savunma
anlamında tehdit altındayız demektir. Yargı Adalet Bakanlığı'na, emniyete karşı sorumlu değildir. Vicdanına

umda 3 No'lu DGM hakkında bizzat sizin soruşturma açmanızı ve bu yönde talepte
bulunmanızı istiyorum. Yargı toplumun arınma ve arıtma sistemidir. Arınmanız açısından bu önemlidir." Av.

ada hazır edilmeleri için adreslerinin
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“Yasadışı DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu
üniversite öğrencisi 28 sanığın yargılanmalarına İstanbul 6 No’lu DGM’de 8 Mart günü devam edildi. Mahkeme
Heyeti Başkanı, dosyada delil olarak b
konusunda TÜBİTAK’tan yapılması istenen incelemeye ilişkin raporun geldiğini tutanağa yazdırdı. Raporda,
disketlerdeki şifrelerin bir kısmının çözülemediği, disketlerin dışarıdan müdah
eklenme yapılabileceğinin ifade edildiği bildirildi. Duruşmada söz alan sanık avukatları da disketlerin dışarıdan
müdahaleye açık olduğunu daha önceki savunmalarında da söylediklerini, TÜBİTAK raporunun da bunu
doğruladığını belirterek, disketler delil niteliği taşmadığından tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesini
istediler. Söz alan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Tahliye istemlerini
reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki gö

Nurettin Demirtaş
1993'te İzmir'de öğrenci faaliyetleri sırasında gözaltına alınıp TCK'nin 168/1. maddesi gereğince İzmir DGM
tarafından tutuklanan ve Buca Kapalı Cezaevi'ne konulan Dokuz Eylül Üniversitesi Muğ
sınıf öğrencisi Nurettin Demirtaş hakkında, 16 Mart günü örgüt üyeliğinden dava açıldı. Malatya DGM Savcısı
Abdullatif Akgüç, Demirtaş hakkında hazırladığı iddianamede; kendisini birkaç yıl önce fesheden PKK ile
irtibatını devam ettirdiği öne sürerek "Sanık Demirtaş, bu cezasının infazı sırasında 11 Şubat 1999
2003 tarihleri arasında bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde örgütün talimatı doğrultusunda
PKK örgütü ile irtibatını devam ettirerek Merkez Siyasi Birim
temsilciliğini yapmıştır" denildi. Örgüt yöneticiliğinden infazı devam eden bir hükümlüye yeniden örgüt
üyeliğinden dava açılmayacağını ifade eden hukukçular, davanın yasal dayanağının bulunmadığına belirtti.
Özgür Gündem-2004.05.07)

Mahmut Singar
Doğubeyazıt TUHAYD-DER Başkanı Mahmut Singar, 1995 yılında İstanbul'da gözaltına alınarak çıkarıldığı 1
No'lu DGM'de TCK'nın 168/1 maddesi uyarınca "yasadışı örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine
gönderildiğini, Bayrampaşa Cezaevi'nde 7 yıl 4 ay hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldığını, aradan geçen 9 yıla rağmen davasının karara bağlanamadığını belirtti. (DIHA

Selami Kavrar
İran tarafından “KONGRA-GEL üyesi” olduğu
bulunan Selami Kavrar, 1 Haziran günü Van 2 No'lu DGM'de görülen duruşmasına ödenek yokluğu gerekçe
gösterilerek getirilmedi. Kavrar'ın ödenek olmadığı için getirilmemiş olmasına tepki göster
Murat Timur, "Müvekillimin duruşmada hazır edilmemesi bu hususun savunma hakkının kısıtlanması anlamına
gelmektedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararına göre, bu husus savunma
görüşündeyiz. Ayrıca müvekilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Heyeti, Timur'un savunmasını
dikkate alarak 25 Haziran'da yapılacak duruşma için Muş E Tipi Cezaevi yöneti
çıkarmak zorunda olduğunu karara bağladı. (DİHA

Mavi Çarşı Davası
1 Nisan günü, kamuoyunda "Mavi Çarşı Davası" olarak bilinen ve Kadıköy Göztepe'deki Mavi Çarşı
Mağazası'na molotof kokteyli attıkları ve 3 kişinin ölümü
davada tanık polisler Ömer Özyılmaz ile Öner Dağsoy dinlendi. İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen duruşmada
Özyılmaz, ifadesinde olay tarihinde komiser yardımcısı olduğunu belirterek, "Olayla ilgili olarak ü
amirleremizin talimatı doğrultusunda belirtilen yere gittik. Bize belirtilen yerde Abdullah Günay'ı yakaladık.
Abdullah Günay'ın yakalanması ile ilgili olarak istihbari bilgiye göre mi gittik talimata göre mi hatırlamıyorum"
dedi. Dağsoy da aynı yönde ifade verdi. Av. Erdoğan ise hiçbir taleplerinin kabul edilmediğini belirterek yer
gösterme video kasetlerinin kendilerine verilmesini ve olay yerinde DNA testlerini yapmak amacıyla hazırlanan
tutanaktan yararlanılmasını istedi. Avukatın taleplerini reddede
duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 14 Temmuz günü
Kübra Sevgi ile tutuksuz yargılanan Pınar Selek katıldı. Duruşmada söz alan İsa Kaya'nın avukatı Ay
Erdoğan, Erdal Nayır'ın öldürülmesine ilişkin keşif yapılması konusundaki taleplerini yineledi. Adli Tıp
Kurumu'nun bu konuda hazırladığı raporları eleştiren Erdoğan, “Bu olayda, olmayan her şey olabilir hale
getiriliyor. Olay yerinde keşif yapılmadığı
açıklamadığı sürece, müvekkilim tutuklu kalacak. Zaten 5 yıldır tutuklu bulunmakta. Bir an önce keşif kararı
alınmasını istiyoruz” dedi. 24 Ağustos günü görülen duruşmada ise sanıklardan Kadriye
yıldır sürüyor. Bir insan 7 yıl tutuklu yargılanmaz. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Davaya tutuksuz
olarak da katılabilirim” dedi. Müdahil avukatlarından Ayhan Erdoğan ise, Erdal Nayır’ın öldürülmesine ilişkin
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“Yasadışı DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu
üniversite öğrencisi 28 sanığın yargılanmalarına İstanbul 6 No’lu DGM’de 8 Mart günü devam edildi. Mahkeme
Heyeti Başkanı, dosyada delil olarak bulunan bilgisayar disketlerinin dışarıdan müdahaleye açık olup olmadığı
konusunda TÜBİTAK’tan yapılması istenen incelemeye ilişkin raporun geldiğini tutanağa yazdırdı. Raporda,
disketlerdeki şifrelerin bir kısmının çözülemediği, disketlerin dışarıdan müdahaleye açık olup, silinme ya da
eklenme yapılabileceğinin ifade edildiği bildirildi. Duruşmada söz alan sanık avukatları da disketlerin dışarıdan
müdahaleye açık olduğunu daha önceki savunmalarında da söylediklerini, TÜBİTAK raporunun da bunu

belirterek, disketler delil niteliği taşmadığından tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesini
istediler. Söz alan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Tahliye istemlerini
reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki görüşün hazırlanması için duruşmayı erteledi.

1993'te İzmir'de öğrenci faaliyetleri sırasında gözaltına alınıp TCK'nin 168/1. maddesi gereğince İzmir DGM
tarafından tutuklanan ve Buca Kapalı Cezaevi'ne konulan Dokuz Eylül Üniversitesi Muğ
sınıf öğrencisi Nurettin Demirtaş hakkında, 16 Mart günü örgüt üyeliğinden dava açıldı. Malatya DGM Savcısı
Abdullatif Akgüç, Demirtaş hakkında hazırladığı iddianamede; kendisini birkaç yıl önce fesheden PKK ile

irdiği öne sürerek "Sanık Demirtaş, bu cezasının infazı sırasında 11 Şubat 1999
2003 tarihleri arasında bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde örgütün talimatı doğrultusunda
PKK örgütü ile irtibatını devam ettirerek Merkez Siyasi Birim Başkanı sıfatıyla tutuklu ve hükümlülerin
temsilciliğini yapmıştır" denildi. Örgüt yöneticiliğinden infazı devam eden bir hükümlüye yeniden örgüt
üyeliğinden dava açılmayacağını ifade eden hukukçular, davanın yasal dayanağının bulunmadığına belirtti.

DER Başkanı Mahmut Singar, 1995 yılında İstanbul'da gözaltına alınarak çıkarıldığı 1
No'lu DGM'de TCK'nın 168/1 maddesi uyarınca "yasadışı örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine

ğini, Bayrampaşa Cezaevi'nde 7 yıl 4 ay hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldığını, aradan geçen 9 yıla rağmen davasının karara bağlanamadığını belirtti. (DIHA

GEL üyesi” olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye teslim edilen ve Muş E Tipi Cezaevi'nde
bulunan Selami Kavrar, 1 Haziran günü Van 2 No'lu DGM'de görülen duruşmasına ödenek yokluğu gerekçe
gösterilerek getirilmedi. Kavrar'ın ödenek olmadığı için getirilmemiş olmasına tepki göster
Murat Timur, "Müvekillimin duruşmada hazır edilmemesi bu hususun savunma hakkının kısıtlanması anlamına
gelmektedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

hakının ihlalidir. Bu anlamda da adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği
görüşündeyiz. Ayrıca müvekilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Heyeti, Timur'un savunmasını
dikkate alarak 25 Haziran'da yapılacak duruşma için Muş E Tipi Cezaevi yönetiminin Kavrar'ı duruşmaya
çıkarmak zorunda olduğunu karara bağladı. (DİHA-02.06.2004)

1 Nisan günü, kamuoyunda "Mavi Çarşı Davası" olarak bilinen ve Kadıköy Göztepe'deki Mavi Çarşı
Mağazası'na molotof kokteyli attıkları ve 3 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 4 kişinin yargılandığı
davada tanık polisler Ömer Özyılmaz ile Öner Dağsoy dinlendi. İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen duruşmada
Özyılmaz, ifadesinde olay tarihinde komiser yardımcısı olduğunu belirterek, "Olayla ilgili olarak ü
amirleremizin talimatı doğrultusunda belirtilen yere gittik. Bize belirtilen yerde Abdullah Günay'ı yakaladık.
Abdullah Günay'ın yakalanması ile ilgili olarak istihbari bilgiye göre mi gittik talimata göre mi hatırlamıyorum"

fade verdi. Av. Erdoğan ise hiçbir taleplerinin kabul edilmediğini belirterek yer
gösterme video kasetlerinin kendilerine verilmesini ve olay yerinde DNA testlerini yapmak amacıyla hazırlanan
tutanaktan yararlanılmasını istedi. Avukatın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için

14 Temmuz günü görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İsa Kaya ve Kadriye
Kübra Sevgi ile tutuksuz yargılanan Pınar Selek katıldı. Duruşmada söz alan İsa Kaya'nın avukatı Ay
Erdoğan, Erdal Nayır'ın öldürülmesine ilişkin keşif yapılması konusundaki taleplerini yineledi. Adli Tıp
Kurumu'nun bu konuda hazırladığı raporları eleştiren Erdoğan, “Bu olayda, olmayan her şey olabilir hale
getiriliyor. Olay yerinde keşif yapılmadığı ve bu keşif sırasında Adli Tıp Kurumu uzmanları bize durumu
açıklamadığı sürece, müvekkilim tutuklu kalacak. Zaten 5 yıldır tutuklu bulunmakta. Bir an önce keşif kararı

24 Ağustos günü görülen duruşmada ise sanıklardan Kadriye
yıldır sürüyor. Bir insan 7 yıl tutuklu yargılanmaz. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Davaya tutuksuz
olarak da katılabilirim” dedi. Müdahil avukatlarından Ayhan Erdoğan ise, Erdal Nayır’ın öldürülmesine ilişkin
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“Yasadışı DHKP/C örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan, çoğu
üniversite öğrencisi 28 sanığın yargılanmalarına İstanbul 6 No’lu DGM’de 8 Mart günü devam edildi. Mahkeme

ulunan bilgisayar disketlerinin dışarıdan müdahaleye açık olup olmadığı
konusunda TÜBİTAK’tan yapılması istenen incelemeye ilişkin raporun geldiğini tutanağa yazdırdı. Raporda,

aleye açık olup, silinme ya da
eklenme yapılabileceğinin ifade edildiği bildirildi. Duruşmada söz alan sanık avukatları da disketlerin dışarıdan
müdahaleye açık olduğunu daha önceki savunmalarında da söylediklerini, TÜBİTAK raporunun da bunu

belirterek, disketler delil niteliği taşmadığından tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesini
istediler. Söz alan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Tahliye istemlerini

rüşün hazırlanması için duruşmayı erteledi.

1993'te İzmir'de öğrenci faaliyetleri sırasında gözaltına alınıp TCK'nin 168/1. maddesi gereğince İzmir DGM
tarafından tutuklanan ve Buca Kapalı Cezaevi'ne konulan Dokuz Eylül Üniversitesi Muğla İşletme Fakültesi 2.
sınıf öğrencisi Nurettin Demirtaş hakkında, 16 Mart günü örgüt üyeliğinden dava açıldı. Malatya DGM Savcısı
Abdullatif Akgüç, Demirtaş hakkında hazırladığı iddianamede; kendisini birkaç yıl önce fesheden PKK ile

irdiği öne sürerek "Sanık Demirtaş, bu cezasının infazı sırasında 11 Şubat 1999-26 Aralık
2003 tarihleri arasında bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde örgütün talimatı doğrultusunda

Başkanı sıfatıyla tutuklu ve hükümlülerin
temsilciliğini yapmıştır" denildi. Örgüt yöneticiliğinden infazı devam eden bir hükümlüye yeniden örgüt
üyeliğinden dava açılmayacağını ifade eden hukukçular, davanın yasal dayanağının bulunmadığına belirtti.

DER Başkanı Mahmut Singar, 1995 yılında İstanbul'da gözaltına alınarak çıkarıldığı 1
No'lu DGM'de TCK'nın 168/1 maddesi uyarınca "yasadışı örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine

ğini, Bayrampaşa Cezaevi'nde 7 yıl 4 ay hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldığını, aradan geçen 9 yıla rağmen davasının karara bağlanamadığını belirtti. (DIHA-2004.05.02)

gerekçesiyle Türkiye'ye teslim edilen ve Muş E Tipi Cezaevi'nde
bulunan Selami Kavrar, 1 Haziran günü Van 2 No'lu DGM'de görülen duruşmasına ödenek yokluğu gerekçe
gösterilerek getirilmedi. Kavrar'ın ödenek olmadığı için getirilmemiş olmasına tepki gösteren müdahil avukat
Murat Timur, "Müvekillimin duruşmada hazır edilmemesi bu hususun savunma hakkının kısıtlanması anlamına
gelmektedir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

hakının ihlalidir. Bu anlamda da adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği
görüşündeyiz. Ayrıca müvekilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Heyeti, Timur'un savunmasını

minin Kavrar'ı duruşmaya

1 Nisan günü, kamuoyunda "Mavi Çarşı Davası" olarak bilinen ve Kadıköy Göztepe'deki Mavi Çarşı
ne neden oldukları iddiasıyla 4 kişinin yargılandığı

davada tanık polisler Ömer Özyılmaz ile Öner Dağsoy dinlendi. İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen duruşmada
Özyılmaz, ifadesinde olay tarihinde komiser yardımcısı olduğunu belirterek, "Olayla ilgili olarak üst
amirleremizin talimatı doğrultusunda belirtilen yere gittik. Bize belirtilen yerde Abdullah Günay'ı yakaladık.
Abdullah Günay'ın yakalanması ile ilgili olarak istihbari bilgiye göre mi gittik talimata göre mi hatırlamıyorum"

fade verdi. Av. Erdoğan ise hiçbir taleplerinin kabul edilmediğini belirterek yer
gösterme video kasetlerinin kendilerine verilmesini ve olay yerinde DNA testlerini yapmak amacıyla hazırlanan

n mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için
duruşmaya, tutuklu sanıklar İsa Kaya ve Kadriye

Kübra Sevgi ile tutuksuz yargılanan Pınar Selek katıldı. Duruşmada söz alan İsa Kaya'nın avukatı Ayhan
Erdoğan, Erdal Nayır'ın öldürülmesine ilişkin keşif yapılması konusundaki taleplerini yineledi. Adli Tıp
Kurumu'nun bu konuda hazırladığı raporları eleştiren Erdoğan, “Bu olayda, olmayan her şey olabilir hale

ve bu keşif sırasında Adli Tıp Kurumu uzmanları bize durumu
açıklamadığı sürece, müvekkilim tutuklu kalacak. Zaten 5 yıldır tutuklu bulunmakta. Bir an önce keşif kararı

24 Ağustos günü görülen duruşmada ise sanıklardan Kadriye Kübra Sevgi, “Dava 7
yıldır sürüyor. Bir insan 7 yıl tutuklu yargılanmaz. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Davaya tutuksuz
olarak da katılabilirim” dedi. Müdahil avukatlarından Ayhan Erdoğan ise, Erdal Nayır’ın öldürülmesine ilişkin
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daha önceki celselerde keşif talebinde bulunduklarını belirterek, bu taleplerinin karar bağlanmasını istediklerini
belirtti. Talepler konusunda görüşü sorulan Savcı Nuri Ahmet Saraç ise, atamasının yeni yapıldığını belirterek,
keşif talebi konusunda dosyayı inceleyip görüş
sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Savcı Saraç’a dosyayı incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.
8 Ekim günü görülen duruşmda, dava kapsamında yargılanan Metin Yamalak, Abdullah Gün
Azime Işık esas hakkındaki savunmalarında, mahkemenin polis ifadeleri üzerinden yürüdüğünü belirterek, 6
yıldır yok yere tecrit altında tutulduklarını ifade ettiler. Duruşmada söz alan Metin Yamalak, sorgulamaları
boyunca işkenceye maruz kaldıklarını belirterek, mahkemenin bu durumu dikkate almasını istedi. DEHAP
İstanbul İl Başkanı Cemal Kavak ve Özgür Toplum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Vargün’ün
tanık olarak dinlendiği duruşmada mütalasını veren savcı, “sanık olarak yar
bağımsız bir Kürt devleti kurmak istediklerini ve bu isteme yönelik eylem yaptıklarını” öne sürerek, TCK 125
göre cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, savunmaların alınması için duruşmayı 11 Şubat 2004 tarihine
erteledi. (Evrensel-09.10.04) (Evrensel

Çayan Bilgin
Halkın Devrimci Adaleti örgütünü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak suçlarından tek başına yargılanan ve aldığı
müebbet hapis cezası alan, ancak Yargıtay'ca “örgütün varl
yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Temmuz günü devam edildi. Duruşmada söz alan
müdahil avukatı Ercan Kanar, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir örgüt olmadığına ilişkin yazısına karş
müvekkilim 3 yıl 4 ay 15 gündür tutukludur. Mahkemeniz tarihte örneği görülmemiş şekilde tek kişilik örgüt
yaratmıştır” dedi. Mahkeme Başkanı Şerafettin İste, Bilgin aleyhinde kamu avukatlarınca Bağcılar'daki çöp
kutularına zarar verdiği gerekçesiyle 40
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya mahkeme tutanaklarının gönderilmesine karar veren mahkeme
heyeti, Bilgin'in tahliye edilirse duruşmalara katılacağına ilişkin kanaat oluşmadığ
reddederek duruşmayı erteledi. (Cumhuriyet

Dev-Sol davası
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yasadışı Dev
Günaydın ile emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün de ara
yaralanması eylemlerinden sorumlu tutulan 3 sanığa verilen müebbet ağır hapis cezalarını, 2. kez bozdu.
Kapatılan İstanbul 1 No'lu DGM'nin kararını inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin karırında, daha
bozma kararına uyulduğu halde, kararın Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde gerekçeli olmasının
gözetilmediği belirtilerek, bu durumun Anayasa'nın 141. maddesi ile CMUK'un 32 ve 260. maddelerine aykırılık
oluşturduğu bildirildi. Sanıklardan Metin Dikme'nin avukatının, müvekkilinin işkence gördüğüne dair iddialara
ilişkin sunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili gerekli araştırmanın yapılmadan hüküm
kurulduğunu belirtilen kararda, Şark Sigorta'ya yönelik eylem evrakının da celp
bu nedenlerle sanıklar hakkındaki hükmün bozulduğu bildirildi. Dava dosyası, DGM'lerin kapatılmasından
dolayı yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.
23.07.2004) (Yenişafak-24.07.2004)

Sinan Kara
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin gazeteci Sinan Kara hakkında “tehdit” suçlamasıyla ilgili verdiği
cezayı bozdu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında Datça'da gazete çıkaran Kara hakkındaki iddiaların hiçbirinin
gerçekleşmediği belirtildi. Gazeteci Kara, hakkındaki davalar dolayısıyla iki kez cezaevinde yattı. Kara
aleyhindeki önemli davalardan birini de tehdit suçlamasıyla verilen 2 yıl 26 günlük hapis cezası oluşturuyordu.
Kara, bu davada verdiği ilanın bedelini ödemeyen bi
“ilan bedelini almak maksadıyla hareket ettiğini” belirtti.

Mehmet Maşuk Ülgen, Fettah Ülgen, Mehmet Sıddık Avcıer ile Nafia Çelik
Van'ın Çaldıran İlçesi'ne bağlı Sırıçimen Köyü'n
yüzünü parçalayan askerlere engel olmak isteyen Köy Muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, Fettah Ülgen ile 2 köylü
hakkında, “görevli memura mukavemet” suçundan dava açıldı. Askerlerin, Çaldıran Savcılığı
alınması sırasında işkenceye maruz kalan Fettah Ülgen, köy muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, köylüler Mehmet
Sıddık Avcıer ile Nafia Çelik'ten davacı olmaları üzerine savcılık köylüler hakkında "görevli memura
mukavemet" suçundan TCK'nun 258/1
Haziran günü Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak duruşmaya ilişkin Muhtar Mehmet
Maşuk Ülgen, "Savcıya, olayın meydana gelidiği yere eğer biz gitmemiş olsaydık Fettah'ı
Fettah'ın ölümünü engelledik. Etrafımızda o kadar silahlı askerler vardı, nasıl olur da ben askerleri dövdüm,
hakaret ettim. 'Sopayla silahlı askerler nasıl dövülür' dedim. Davacı olduğumuz için askerlerin de, bize misilleme
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lerde keşif talebinde bulunduklarını belirterek, bu taleplerinin karar bağlanmasını istediklerini
belirtti. Talepler konusunda görüşü sorulan Savcı Nuri Ahmet Saraç ise, atamasının yeni yapıldığını belirterek,
keşif talebi konusunda dosyayı inceleyip görüş bildirmek için süre verilmesini istedi. Mahkeme, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Savcı Saraç’a dosyayı incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

ava kapsamında yargılanan Metin Yamalak, Abdullah Gün
Azime Işık esas hakkındaki savunmalarında, mahkemenin polis ifadeleri üzerinden yürüdüğünü belirterek, 6
yıldır yok yere tecrit altında tutulduklarını ifade ettiler. Duruşmada söz alan Metin Yamalak, sorgulamaları

z kaldıklarını belirterek, mahkemenin bu durumu dikkate almasını istedi. DEHAP
İstanbul İl Başkanı Cemal Kavak ve Özgür Toplum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Vargün’ün
tanık olarak dinlendiği duruşmada mütalasını veren savcı, “sanık olarak yargılanan gençlerin Türkiye’de
bağımsız bir Kürt devleti kurmak istediklerini ve bu isteme yönelik eylem yaptıklarını” öne sürerek, TCK 125
göre cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, savunmaların alınması için duruşmayı 11 Şubat 2004 tarihine

(Evrensel-25.08.04) (Yeni Şafak-15.07.2004) (DİHA-02.04.03)

Halkın Devrimci Adaleti örgütünü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak suçlarından tek başına yargılanan ve aldığı
müebbet hapis cezası alan, ancak Yargıtay'ca “örgütün varlığı kesin değil” denilerek bozulan Çayan Bilgin'in
yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Temmuz günü devam edildi. Duruşmada söz alan
müdahil avukatı Ercan Kanar, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir örgüt olmadığına ilişkin yazısına karş
müvekkilim 3 yıl 4 ay 15 gündür tutukludur. Mahkemeniz tarihte örneği görülmemiş şekilde tek kişilik örgüt
yaratmıştır” dedi. Mahkeme Başkanı Şerafettin İste, Bilgin aleyhinde kamu avukatlarınca Bağcılar'daki çöp
kutularına zarar verdiği gerekçesiyle 40 milyar liralık tazminat davası açıldığını tutanağa geçirdi. Bağcılar 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya mahkeme tutanaklarının gönderilmesine karar veren mahkeme
heyeti, Bilgin'in tahliye edilirse duruşmalara katılacağına ilişkin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle tahliye talebini
reddederek duruşmayı erteledi. (Cumhuriyet-07.07.2004)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yasadışı Dev-Sol örgütü adına eski İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar
Günaydın ile emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldürülmesi ve
yaralanması eylemlerinden sorumlu tutulan 3 sanığa verilen müebbet ağır hapis cezalarını, 2. kez bozdu.
Kapatılan İstanbul 1 No'lu DGM'nin kararını inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin karırında, daha
bozma kararına uyulduğu halde, kararın Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde gerekçeli olmasının
gözetilmediği belirtilerek, bu durumun Anayasa'nın 141. maddesi ile CMUK'un 32 ve 260. maddelerine aykırılık

Metin Dikme'nin avukatının, müvekkilinin işkence gördüğüne dair iddialara
ilişkin sunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili gerekli araştırmanın yapılmadan hüküm
kurulduğunu belirtilen kararda, Şark Sigorta'ya yönelik eylem evrakının da celp edilmediği vurgulandı.Kararda,
bu nedenlerle sanıklar hakkındaki hükmün bozulduğu bildirildi. Dava dosyası, DGM'lerin kapatılmasından
dolayı yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

24.07.2004)

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin gazeteci Sinan Kara hakkında “tehdit” suçlamasıyla ilgili verdiği
cezayı bozdu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında Datça'da gazete çıkaran Kara hakkındaki iddiaların hiçbirinin

iği belirtildi. Gazeteci Kara, hakkındaki davalar dolayısıyla iki kez cezaevinde yattı. Kara
aleyhindeki önemli davalardan birini de tehdit suçlamasıyla verilen 2 yıl 26 günlük hapis cezası oluşturuyordu.
Kara, bu davada verdiği ilanın bedelini ödemeyen bir kişi tarafından suçlanıyordu. Ancak Yargıtay, Kara'nın
“ilan bedelini almak maksadıyla hareket ettiğini” belirtti. (Radikal-05.08.04)

Mehmet Maşuk Ülgen, Fettah Ülgen, Mehmet Sıddık Avcıer ile Nafia Çelik
Van'ın Çaldıran İlçesi'ne bağlı Sırıçimen Köyü'nde Fettah Ülgen isimli köylünün ağzına silah namlusu sokan ve
yüzünü parçalayan askerlere engel olmak isteyen Köy Muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, Fettah Ülgen ile 2 köylü
hakkında, “görevli memura mukavemet” suçundan dava açıldı. Askerlerin, Çaldıran Savcılığı
alınması sırasında işkenceye maruz kalan Fettah Ülgen, köy muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, köylüler Mehmet
Sıddık Avcıer ile Nafia Çelik'ten davacı olmaları üzerine savcılık köylüler hakkında "görevli memura
mukavemet" suçundan TCK'nun 258/1-4 maddesi uyarınca Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 3
Haziran günü Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak duruşmaya ilişkin Muhtar Mehmet
Maşuk Ülgen, "Savcıya, olayın meydana gelidiği yere eğer biz gitmemiş olsaydık Fettah'ı
Fettah'ın ölümünü engelledik. Etrafımızda o kadar silahlı askerler vardı, nasıl olur da ben askerleri dövdüm,
hakaret ettim. 'Sopayla silahlı askerler nasıl dövülür' dedim. Davacı olduğumuz için askerlerin de, bize misilleme
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lerde keşif talebinde bulunduklarını belirterek, bu taleplerinin karar bağlanmasını istediklerini
belirtti. Talepler konusunda görüşü sorulan Savcı Nuri Ahmet Saraç ise, atamasının yeni yapıldığını belirterek,

bildirmek için süre verilmesini istedi. Mahkeme, tutuklu
sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Savcı Saraç’a dosyayı incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

ava kapsamında yargılanan Metin Yamalak, Abdullah Günay, Ergin Atabey ve
Azime Işık esas hakkındaki savunmalarında, mahkemenin polis ifadeleri üzerinden yürüdüğünü belirterek, 6
yıldır yok yere tecrit altında tutulduklarını ifade ettiler. Duruşmada söz alan Metin Yamalak, sorgulamaları

z kaldıklarını belirterek, mahkemenin bu durumu dikkate almasını istedi. DEHAP
İstanbul İl Başkanı Cemal Kavak ve Özgür Toplum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Vargün’ün

gılanan gençlerin Türkiye’de
bağımsız bir Kürt devleti kurmak istediklerini ve bu isteme yönelik eylem yaptıklarını” öne sürerek, TCK 125
göre cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, savunmaların alınması için duruşmayı 11 Şubat 2004 tarihine

02.04.03)

Halkın Devrimci Adaleti örgütünü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak suçlarından tek başına yargılanan ve aldığı
ığı kesin değil” denilerek bozulan Çayan Bilgin'in

yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Temmuz günü devam edildi. Duruşmada söz alan
müdahil avukatı Ercan Kanar, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir örgüt olmadığına ilişkin yazısına karşın
müvekkilim 3 yıl 4 ay 15 gündür tutukludur. Mahkemeniz tarihte örneği görülmemiş şekilde tek kişilik örgüt
yaratmıştır” dedi. Mahkeme Başkanı Şerafettin İste, Bilgin aleyhinde kamu avukatlarınca Bağcılar'daki çöp

milyar liralık tazminat davası açıldığını tutanağa geçirdi. Bağcılar 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya mahkeme tutanaklarının gönderilmesine karar veren mahkeme

ı gerekçesiyle tahliye talebini

Sol örgütü adına eski İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar
larında bulunduğu çok sayıda kişinin öldürülmesi ve

yaralanması eylemlerinden sorumlu tutulan 3 sanığa verilen müebbet ağır hapis cezalarını, 2. kez bozdu.
Kapatılan İstanbul 1 No'lu DGM'nin kararını inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin karırında, daha önceki
bozma kararına uyulduğu halde, kararın Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde gerekçeli olmasının
gözetilmediği belirtilerek, bu durumun Anayasa'nın 141. maddesi ile CMUK'un 32 ve 260. maddelerine aykırılık

Metin Dikme'nin avukatının, müvekkilinin işkence gördüğüne dair iddialara
ilişkin sunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili gerekli araştırmanın yapılmadan hüküm

edilmediği vurgulandı.Kararda,
bu nedenlerle sanıklar hakkındaki hükmün bozulduğu bildirildi. Dava dosyası, DGM'lerin kapatılmasından
dolayı yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. (Hürriyet-

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin gazeteci Sinan Kara hakkında “tehdit” suçlamasıyla ilgili verdiği
cezayı bozdu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında Datça'da gazete çıkaran Kara hakkındaki iddiaların hiçbirinin

iği belirtildi. Gazeteci Kara, hakkındaki davalar dolayısıyla iki kez cezaevinde yattı. Kara
aleyhindeki önemli davalardan birini de tehdit suçlamasıyla verilen 2 yıl 26 günlük hapis cezası oluşturuyordu.

r kişi tarafından suçlanıyordu. Ancak Yargıtay, Kara'nın

de Fettah Ülgen isimli köylünün ağzına silah namlusu sokan ve
yüzünü parçalayan askerlere engel olmak isteyen Köy Muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, Fettah Ülgen ile 2 köylü
hakkında, “görevli memura mukavemet” suçundan dava açıldı. Askerlerin, Çaldıran Savcılığı'nca ifadelerinin
alınması sırasında işkenceye maruz kalan Fettah Ülgen, köy muhtarı Mehmet Maşuk Ülgen, köylüler Mehmet
Sıddık Avcıer ile Nafia Çelik'ten davacı olmaları üzerine savcılık köylüler hakkında "görevli memura

4 maddesi uyarınca Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 3
Haziran günü Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak duruşmaya ilişkin Muhtar Mehmet
Maşuk Ülgen, "Savcıya, olayın meydana gelidiği yere eğer biz gitmemiş olsaydık Fettah'ı öldüreceklerdi, biz
Fettah'ın ölümünü engelledik. Etrafımızda o kadar silahlı askerler vardı, nasıl olur da ben askerleri dövdüm,
hakaret ettim. 'Sopayla silahlı askerler nasıl dövülür' dedim. Davacı olduğumuz için askerlerin de, bize misilleme
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amacıyla davacı olduklarını söyledim" dedi. Müdahil Avukat Murat Timur da, davanın misilleme amacıyla
açıldığını, iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. 3 Haziran günü gerçekleşen duruşmada
ifadesi alınan Ülgen, hakimin, "Askerleri neden dövdün?" şekli
askerler Fettah'ı yere atmış vuruyorlardı. Yüzü kan içindeydi. Hâlâ vuruyorlardı. Ağzına silah namlusu soktular.
Artık vurmamalarını, öldüreceklerini söyledim. Astsubay bana, 'Al götür sağlık ocağına tedavi ettir'
ölecek korkusuyla savcılığa götürdüm. Savcılık askerler hakkında dava açınca askerler de bana misilleme
yaparak hakkımda dava açtı." Ülgen'in ifadesinin alınmasının ardından duruşma 15 Temmuz tarihine ertelendi.
(DİHA-03.06.2004) (DİHA-21.05.2004)

II.4.2. Sonuçlanan Davalar

TKEP davası
Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu ve yöneticisi olduğu iddiasıyla 11 yıldır yargılanan 19
kişinin davası, İstanbul 1 No'lu DGM'de 25 Şubat günü sonuçlandı. Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu
sanığı Mehmet Ali Ayhan'ın avukatı
korsakoff hastası olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Teslim Töre'nin, birleşen dosyada
yer alan Gaziantep ve Mersin'de örgüt tarafından gerçekleştirilen adam öldürme ve gas
verdiği iddialarına ilişkin delil yetersizliğinden beraatına karar verirken, örgüt yöneticisi olmak suçundan 22 yıl
6 ay ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı 18 yıl 9 ay hapis
cezasına çevirdi. Davanın tek tutuklu sanığı Ayhan'ı “
suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti,
örgütü yöneticisi olmak” suçundan 18'er yıl
ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Davanın tek gıyabi tutuklu sanığı
ayrıldı. Kararın onanması durumunda Töre, cezanın geri kalan kısmı için 5 yıl daha hapis yatacak.

Küçükarmutlu davası
F tipi cezaevlerine karşı başlatılan, ölüm orucunun sürdürüldüğü İstanbul’un Küçükarmutlu semtine düzenlenen
ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından açılan dava, 25 Mart günü sonuçlandı. Duruşmada esas
hakkında savunma yapan avukat
kullanılması olduğunu, bu nedenle müvekkillerinin suç işlem
karara bağlayan mahkeme heyeti, gıyabi tutuklu 3 sanığın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına
karar verirken Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için başvuran tutuklu sanık
talebini, “örgüt ve örgüt üyelerine ilişkin bilgi vermediği”
terör örgütüne üye olmak” suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti daha
sonra bu cezayı sanıkların duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çevirdi. Daha
önce tahliye edilen sanıkların da tutuklanmalarını kararlaştıran mahkeme heyeti, tüm sanıkların yurtdışına
çıkışlarını da yasak koydu.

Ahmet Cihan
12 Eylül sonrası beş yıl cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat eden Ahmet Cihan'a, 599 bin lira maddi
tazminat ödenmesine karar verildi. Cihan, TKP
dönem evli, bir çocuk babası ve Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Cihan, 54 gün gözaltında kaldıktan sonra İstanbul
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklanarak askeri cezaevine konuldu. 4 yıl 8 ay 19 gün sonra tahliye oldu. Mahkeme, 1988'd
Cihan'ı 8 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Askeri Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava yeniden görüldü ve Cihan 1993'te
beraat etti. Ancak, bu karar da kendisine beş yıl sonra tebliğ edildi. Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle AİHM'ye başvuran C
haksız tutukluluk nedeniyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme istemi haklı
bularak 818 milyon lira maddi, 10 milyar lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 21 Kası
2003'te "hesaplama hatası" nedeniyle kararı bozdu ve maddi tazminatı 599 bin lira olarak belirledi. Cihan'ın avukatı Mehmet Ali
Kırdök, bilirkişinin 20 yıl önceki asgari ücret üzerinden tazminatı faizsiz hesaplamasının adil olmadığını savunarak davayı t
ettiklerini söyledi.

Münir Ceylan
TCK'nın 312. maddesi uyarınca ''halkı sınıf ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan
1993 yılında hapis cezasına çarptırılan ve sekiz ay cezaevinde kalan Petrol
Münir Ceylan, İstanbul 1 No'lu DGM'de 26 Haziran günü görülen duruşmada beraat etti. Kaplan’ın beraat talebi
üzerine mahkeme heyeti, 1993 tarihinde Ceylan hakkında verilen mahkumiyet kararını yasa değişikliği nedeniyle
iptal etti. Mahkeme, hakkında dava açılan Ceylan'ın beraatini kar

Haydar Karaca ve Mehmet Selim Ensari
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vacı olduklarını söyledim" dedi. Müdahil Avukat Murat Timur da, davanın misilleme amacıyla
açıldığını, iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. 3 Haziran günü gerçekleşen duruşmada
ifadesi alınan Ülgen, hakimin, "Askerleri neden dövdün?" şeklindeki sorusuna "Ben olay yerine gittiğimde
askerler Fettah'ı yere atmış vuruyorlardı. Yüzü kan içindeydi. Hâlâ vuruyorlardı. Ağzına silah namlusu soktular.
Artık vurmamalarını, öldüreceklerini söyledim. Astsubay bana, 'Al götür sağlık ocağına tedavi ettir'
ölecek korkusuyla savcılığa götürdüm. Savcılık askerler hakkında dava açınca askerler de bana misilleme
yaparak hakkımda dava açtı." Ülgen'in ifadesinin alınmasının ardından duruşma 15 Temmuz tarihine ertelendi.

2004)

Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu ve yöneticisi olduğu iddiasıyla 11 yıldır yargılanan 19
kişinin davası, İstanbul 1 No'lu DGM'de 25 Şubat günü sonuçlandı. Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu

Ayhan'ın avukatı Mihriban Kırdök, müvekkilinin 11 yıldır tutuklu olduğunu ve wernicke
korsakoff hastası olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Teslim Töre'nin, birleşen dosyada
yer alan Gaziantep ve Mersin'de örgüt tarafından gerçekleştirilen adam öldürme ve gasp eylemlerinin talimatını
verdiği iddialarına ilişkin delil yetersizliğinden beraatına karar verirken, örgüt yöneticisi olmak suçundan 22 yıl
6 ay ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı 18 yıl 9 ay hapis

sına çevirdi. Davanın tek tutuklu sanığı Ayhan'ı “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs”
suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Yusuf Ergin Adaklı ve Hüseyin Bakır

suçundan 18'er yıl 9'ar ay, Kemal Bilget 'in de “örgüt üyesi olmak”
ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Davanın tek gıyabi tutuklu sanığı eşi Ayten Yılmaz
ayrıldı. Kararın onanması durumunda Töre, cezanın geri kalan kısmı için 5 yıl daha hapis yatacak.

F tipi cezaevlerine karşı başlatılan, ölüm orucunun sürdürüldüğü İstanbul’un Küçükarmutlu semtine düzenlenen
in ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından açılan dava, 25 Mart günü sonuçlandı. Duruşmada esas

hakkında savunma yapan avukat Behiç Aşçı, ölüm orucunun baskılara karşı gösterilen direnme hakkının
kullanılması olduğunu, bu nedenle müvekkillerinin suç işlemediklerini belirtti. Duruşmanın sonunda dosyayı
karara bağlayan mahkeme heyeti, gıyabi tutuklu 3 sanığın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına
karar verirken Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için başvuran tutuklu sanık

“örgüt ve örgüt üyelerine ilişkin bilgi vermediği” gerekçesiyle reddetti. 8'i tutuklu 16 sanığın
suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti daha

ın duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çevirdi. Daha
önce tahliye edilen sanıkların da tutuklanmalarını kararlaştıran mahkeme heyeti, tüm sanıkların yurtdışına

ş yıl cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat eden Ahmet Cihan'a, 599 bin lira maddi
tazminat ödenmesine karar verildi. Cihan, TKP - ML örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla 24 Aralık 1980'de gözaltına alındı. O

sı ve Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Cihan, 54 gün gözaltında kaldıktan sonra İstanbul
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklanarak askeri cezaevine konuldu. 4 yıl 8 ay 19 gün sonra tahliye oldu. Mahkeme, 1988'd

zasına çarptırdı. Askeri Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava yeniden görüldü ve Cihan 1993'te
beraat etti. Ancak, bu karar da kendisine beş yıl sonra tebliğ edildi. Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle AİHM'ye başvuran C

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme istemi haklı
bularak 818 milyon lira maddi, 10 milyar lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 21 Kası

yle kararı bozdu ve maddi tazminatı 599 bin lira olarak belirledi. Cihan'ın avukatı Mehmet Ali
Kırdök, bilirkişinin 20 yıl önceki asgari ücret üzerinden tazminatı faizsiz hesaplamasının adil olmadığını savunarak davayı t

TCK'nın 312. maddesi uyarınca ''halkı sınıf ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan
1993 yılında hapis cezasına çarptırılan ve sekiz ay cezaevinde kalan Petrol-İş Sendikası eski Genel Başkanı

u DGM'de 26 Haziran günü görülen duruşmada beraat etti. Kaplan’ın beraat talebi
üzerine mahkeme heyeti, 1993 tarihinde Ceylan hakkında verilen mahkumiyet kararını yasa değişikliği nedeniyle
iptal etti. Mahkeme, hakkında dava açılan Ceylan'ın beraatini kararlaştırdı. (Hürriyet-27.04.04)

Haydar Karaca ve Mehmet Selim Ensari
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vacı olduklarını söyledim" dedi. Müdahil Avukat Murat Timur da, davanın misilleme amacıyla
açıldığını, iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. 3 Haziran günü gerçekleşen duruşmada

ndeki sorusuna "Ben olay yerine gittiğimde
askerler Fettah'ı yere atmış vuruyorlardı. Yüzü kan içindeydi. Hâlâ vuruyorlardı. Ağzına silah namlusu soktular.
Artık vurmamalarını, öldüreceklerini söyledim. Astsubay bana, 'Al götür sağlık ocağına tedavi ettir' dedi. Ben de
ölecek korkusuyla savcılığa götürdüm. Savcılık askerler hakkında dava açınca askerler de bana misilleme
yaparak hakkımda dava açtı." Ülgen'in ifadesinin alınmasının ardından duruşma 15 Temmuz tarihine ertelendi.

Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu ve yöneticisi olduğu iddiasıyla 11 yıldır yargılanan 19
kişinin davası, İstanbul 1 No'lu DGM'de 25 Şubat günü sonuçlandı. Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu

, müvekkilinin 11 yıldır tutuklu olduğunu ve wernicke
korsakoff hastası olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Teslim Töre'nin, birleşen dosyada

p eylemlerinin talimatını
verdiği iddialarına ilişkin delil yetersizliğinden beraatına karar verirken, örgüt yöneticisi olmak suçundan 22 yıl
6 ay ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı 18 yıl 9 ay hapis

Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs”
Hüseyin Bakır'ın, “terör

örgüt üyesi olmak” suçundan 12 yıl 6
eşi Ayten Yılmaz 'ın ise dosyası

ayrıldı. Kararın onanması durumunda Töre, cezanın geri kalan kısmı için 5 yıl daha hapis yatacak.

F tipi cezaevlerine karşı başlatılan, ölüm orucunun sürdürüldüğü İstanbul’un Küçükarmutlu semtine düzenlenen
in ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından açılan dava, 25 Mart günü sonuçlandı. Duruşmada esas

, ölüm orucunun baskılara karşı gösterilen direnme hakkının
ediklerini belirtti. Duruşmanın sonunda dosyayı

karara bağlayan mahkeme heyeti, gıyabi tutuklu 3 sanığın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına
karar verirken Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için başvuran tutuklu sanık Eylem Göktaş 'ın bu

gerekçesiyle reddetti. 8'i tutuklu 16 sanığın “Yasadışı
suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti daha

ın duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çevirdi. Daha
önce tahliye edilen sanıkların da tutuklanmalarını kararlaştıran mahkeme heyeti, tüm sanıkların yurtdışına

ş yıl cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat eden Ahmet Cihan'a, 599 bin lira maddi
ML örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla 24 Aralık 1980'de gözaltına alındı. O

sı ve Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Cihan, 54 gün gözaltında kaldıktan sonra İstanbul
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklanarak askeri cezaevine konuldu. 4 yıl 8 ay 19 gün sonra tahliye oldu. Mahkeme, 1988'de

zasına çarptırdı. Askeri Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava yeniden görüldü ve Cihan 1993'te
beraat etti. Ancak, bu karar da kendisine beş yıl sonra tebliğ edildi. Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle AİHM'ye başvuran Cihan,

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme istemi haklı
bularak 818 milyon lira maddi, 10 milyar lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 21 Kasım

yle kararı bozdu ve maddi tazminatı 599 bin lira olarak belirledi. Cihan'ın avukatı Mehmet Ali
Kırdök, bilirkişinin 20 yıl önceki asgari ücret üzerinden tazminatı faizsiz hesaplamasının adil olmadığını savunarak davayı temyiz

TCK'nın 312. maddesi uyarınca ''halkı sınıf ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan
İş Sendikası eski Genel Başkanı

u DGM'de 26 Haziran günü görülen duruşmada beraat etti. Kaplan’ın beraat talebi
üzerine mahkeme heyeti, 1993 tarihinde Ceylan hakkında verilen mahkumiyet kararını yasa değişikliği nedeniyle

27.04.04)
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Yaklaşık 5 aydır “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ve Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan
Haydar Karaca ile Mehmet Selim Ensari isimli öğrenciler, 20 Nisan günü
duruşmalarına getirilmedi. Mahkeme, “cezaevine yazı gönderdiğini” belirtirken, cezaevi yönetimi kendisine
başvuran tutuklulara “Bize yazı gelmedi” dedi. İddia makamının tahliye istemine rağmen, öğrencilerin 1 ay daha
cezaevinde kalmaları, öğrencilerin tutuklu bulundukları süre içinde giremedikleri derslerini telafi etme hakkı da
engellendi. Avukat Bedia Boran, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunarak, müvekkilini duruşmaya
getirmeyen cezaevi idaresinin bu uygulama
maddesi olmak üzere, AİHS'nin “Adil yargılama hakkı”nı düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiğini belirtti. (DIHA
28.04.04)

Mehmet Selim Yılmaz
Van'da ikamet eden Mehmet Selim Yılmaz, isim benze
kendisine zorla imzalatılan ifade ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir yıl
hapis yatan Yılmaz, gerçek zanlının ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldı. Yılmaz hakk
veren Van 1 No'lu DGM Başkanlığı ise, davayı beraat ile sonuçlandırmak yerine 4616 sayılı şartla salıvermeye
ilişkin yasa kapsamına aldı. Yılmaz, gözaltında bulunduğu süre içerisinde işkence gördüğü ve kendisine zorla
ifade imzalatıldığı ve suçsuz yere bir yıl hapis yattığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye
aleyhine 168 bin euroluk tazminat davası açtı. (DIHA

Cemal Kılıklı
24 Mayıs günü, HADEP Tuzla İlçe Teşkilatı'nda Mayıs 2001 itibariyle yöneticilik gö
Kılıklı, 2 Eylül 2001 tarihinde HADEP'e yapılan baskın sonucunda bulunan yasak yayınlardan sorumlu
tutulduğunu belirterek, Anayasa'nın 386'ıncı maddesine göre 483 milyon lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.
Tebligattan hemen sonra Tuzla Sulh Ceza Mahkemesi'ne konu hakkında itiraz dilekçesi yazdım. Mahkeme
dilekçeyi kabul etmedi. İtiraz kabul edilmeyince 483 milyon lira para cezasını ödedim. DEHAP yöneticisi
değildim, yine de ceza aldım. 2002 yılında ise hiçbir zaman yöneticisi o
(DEHAP) binasına baskın yapıldığını ve 4 kişiye 383 milyon lira para cezası geldiğini belirten Kılıklı, "Ben ve
eşim yine para cezasına çarptırıldık. DEHAP binasında 'yasak yayın' bulundurmak suçlamasıyla karşı
karşıyaydık. Halbuki ben geçmiş yıllarda HADEP'de yöneticilik yapmıştım, ancak DEHAP'ta çalışma yapmadım
"dedi. (DİHA-25.05.2004)

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Yaklaşık 5 aydır “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ve Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan
Haydar Karaca ile Mehmet Selim Ensari isimli öğrenciler, 20 Nisan günü Ankara 1 No'lu DGM'de görülen ilk
duruşmalarına getirilmedi. Mahkeme, “cezaevine yazı gönderdiğini” belirtirken, cezaevi yönetimi kendisine
başvuran tutuklulara “Bize yazı gelmedi” dedi. İddia makamının tahliye istemine rağmen, öğrencilerin 1 ay daha

vinde kalmaları, öğrencilerin tutuklu bulundukları süre içinde giremedikleri derslerini telafi etme hakkı da
engellendi. Avukat Bedia Boran, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunarak, müvekkilini duruşmaya
getirmeyen cezaevi idaresinin bu uygulamayla başta Anayasa'nın “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 19.
maddesi olmak üzere, AİHS'nin “Adil yargılama hakkı”nı düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiğini belirtti. (DIHA

Van'da ikamet eden Mehmet Selim Yılmaz, isim benzerliği nedeniyle “Hizbullah üyesi” olduğu iddia edilerek
kendisine zorla imzalatılan ifade ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir yıl
hapis yatan Yılmaz, gerçek zanlının ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldı. Yılmaz hakk
veren Van 1 No'lu DGM Başkanlığı ise, davayı beraat ile sonuçlandırmak yerine 4616 sayılı şartla salıvermeye
ilişkin yasa kapsamına aldı. Yılmaz, gözaltında bulunduğu süre içerisinde işkence gördüğü ve kendisine zorla

ığı ve suçsuz yere bir yıl hapis yattığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye
aleyhine 168 bin euroluk tazminat davası açtı. (DIHA-29.04.04)

24 Mayıs günü, HADEP Tuzla İlçe Teşkilatı'nda Mayıs 2001 itibariyle yöneticilik gö
Kılıklı, 2 Eylül 2001 tarihinde HADEP'e yapılan baskın sonucunda bulunan yasak yayınlardan sorumlu
tutulduğunu belirterek, Anayasa'nın 386'ıncı maddesine göre 483 milyon lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.

nra Tuzla Sulh Ceza Mahkemesi'ne konu hakkında itiraz dilekçesi yazdım. Mahkeme
dilekçeyi kabul etmedi. İtiraz kabul edilmeyince 483 milyon lira para cezasını ödedim. DEHAP yöneticisi
değildim, yine de ceza aldım. 2002 yılında ise hiçbir zaman yöneticisi olmadığı Demokratik Halk Partisi
(DEHAP) binasına baskın yapıldığını ve 4 kişiye 383 milyon lira para cezası geldiğini belirten Kılıklı, "Ben ve
eşim yine para cezasına çarptırıldık. DEHAP binasında 'yasak yayın' bulundurmak suçlamasıyla karşı

Halbuki ben geçmiş yıllarda HADEP'de yöneticilik yapmıştım, ancak DEHAP'ta çalışma yapmadım
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Yaklaşık 5 aydır “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ve Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan
Ankara 1 No'lu DGM'de görülen ilk

duruşmalarına getirilmedi. Mahkeme, “cezaevine yazı gönderdiğini” belirtirken, cezaevi yönetimi kendisine
başvuran tutuklulara “Bize yazı gelmedi” dedi. İddia makamının tahliye istemine rağmen, öğrencilerin 1 ay daha

vinde kalmaları, öğrencilerin tutuklu bulundukları süre içinde giremedikleri derslerini telafi etme hakkı da
engellendi. Avukat Bedia Boran, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunarak, müvekkilini duruşmaya

yla başta Anayasa'nın “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 19.
maddesi olmak üzere, AİHS'nin “Adil yargılama hakkı”nı düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiğini belirtti. (DIHA-

rliği nedeniyle “Hizbullah üyesi” olduğu iddia edilerek
kendisine zorla imzalatılan ifade ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir yıl
hapis yatan Yılmaz, gerçek zanlının ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldı. Yılmaz hakkında tutuklama kararı
veren Van 1 No'lu DGM Başkanlığı ise, davayı beraat ile sonuçlandırmak yerine 4616 sayılı şartla salıvermeye
ilişkin yasa kapsamına aldı. Yılmaz, gözaltında bulunduğu süre içerisinde işkence gördüğü ve kendisine zorla

ığı ve suçsuz yere bir yıl hapis yattığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Türkiye

24 Mayıs günü, HADEP Tuzla İlçe Teşkilatı'nda Mayıs 2001 itibariyle yöneticilik görevi sona eren Cemal
Kılıklı, 2 Eylül 2001 tarihinde HADEP'e yapılan baskın sonucunda bulunan yasak yayınlardan sorumlu
tutulduğunu belirterek, Anayasa'nın 386'ıncı maddesine göre 483 milyon lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.

nra Tuzla Sulh Ceza Mahkemesi'ne konu hakkında itiraz dilekçesi yazdım. Mahkeme
dilekçeyi kabul etmedi. İtiraz kabul edilmeyince 483 milyon lira para cezasını ödedim. DEHAP yöneticisi

lmadığı Demokratik Halk Partisi
(DEHAP) binasına baskın yapıldığını ve 4 kişiye 383 milyon lira para cezası geldiğini belirten Kılıklı, "Ben ve
eşim yine para cezasına çarptırıldık. DEHAP binasında 'yasak yayın' bulundurmak suçlamasıyla karşı

Halbuki ben geçmiş yıllarda HADEP'de yöneticilik yapmıştım, ancak DEHAP'ta çalışma yapmadım
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III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

III.1.Sansür, yasaklama, kısıtlama, toplatma

Yasaklama
İnsan Hakları Derneği Bingöl şubesi tarafından, 19 Mart 2001
Jandarma Karakolu köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren, 9 yaşındaki Gazal Beru anısına düzenlenmek
istenen çocuk hakları ve çevri temalı Xezal Beru Resim, Öykü ve Şiir yarışması, Valilikçe 27 Ocak günü
yasaklandı. Vali Yardımcısı Fikret Zaman imzasıyla gönderilen yazıda, İHD'nin, devletin sözkonusu olayı
kullanarak devlet ve güvenlik güçleri aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 22 Ocak günü Büyükşehir Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenmek
istediği şölen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından “en az 48 saat öncesinden Mülki Amirliğe müracaat
edilir” hükmüne uyulmadığı gerekçesiyle reddedi

Selma Güzel, 6 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar nedeniyle asmak istedikleri afişlerin, Valilik tarafından 8 Mart akşamı 17.00’den
sonra indirilmesi şeklinde tebliğ edildiğini belirtti.

DEHAP Ağrı Merkez İlçe Örgütü olarak, 21 Mart günü Eski Otogar bölgesinde düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 16 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”
kelimesinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 81/C maddesine ve Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı
olduğu belirtilerek, dilekçe reddedildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya
Emetçi Kadınlar Günü için hazırladı
vermedi. Karara, “Kadın Platformu'nun tüzel kişiliğinin olmaması” gerekçe gösterildi.

DEHAP Bitlis İl Kadın Kolları, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla 7 Mart günü Manoly
Düğün Salonu'nda düzenlemek istedikleri şölen için yapılan başvuruyu değerlendiren Bitlis Emniyet Müdürlüğü,
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek şölende Kürtçe atılacak “Kadın, yaşam,
özgürlük” ve “Yaşasın halkların kardeşl
kullanamaz” gerekçesiyle uygun bulmadı.

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
minibüsün kent merkezinde dolaşmasını engelleyen p
minibüste bulunan Koma Azad'ın kasedine “yasak” olduğu gerekçesiyle el koydu.

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 21 Mart günü Elazığ Fuar Alanı’nda düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için, Valiliğe verilen izin dilekçesine 12 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”
kelimesinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 81/C maddesine aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedildi.

Kars’ta Tertip Komitesi tarafından 21 Mart günü DEHAP İl
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 19 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”
kelimesinin Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedil

Uluslararası Af Örgütü'nün, kadına yönelik yoğun şiddet uygulamasının önüne geçmek için başlattığı “Kadına
yönelik şiddete kırmızı kart” kampanyası çerçevesinde18 Mart günü Diyarbakır'da oynanacak olan
Diyarbakırspor-Beşiktaş maçında futbolcuların ka
Mart günü yaptığı izin başvurusu, Diyarbakır Valiliği tarafından seçim yasaklarının ihlal edeceğini belirterek
reddedildi. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Temsilcisi Av. Meral Danış Beştaş ise
seçim yasaklarının birbiriyle ilgisi bulunmadığını, amaçlarının kadına yönelik şiddetin görünür kılınması
olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitede stand açmak için yaptıkları başvurular, Emniyet Müdürlü
tarafından reddedildi.
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III.1.Sansür, yasaklama, kısıtlama, toplatma

İnsan Hakları Derneği Bingöl şubesi tarafından, 19 Mart 2001'de Karlıova Yiğitler Köyü
Jandarma Karakolu köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren, 9 yaşındaki Gazal Beru anısına düzenlenmek
istenen çocuk hakları ve çevri temalı Xezal Beru Resim, Öykü ve Şiir yarışması, Valilikçe 27 Ocak günü

Yardımcısı Fikret Zaman imzasıyla gönderilen yazıda, İHD'nin, devletin sözkonusu olayı
kullanarak devlet ve güvenlik güçleri aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 22 Ocak günü Büyükşehir Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenmek
istediği şölen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından “en az 48 saat öncesinden Mülki Amirliğe müracaat
edilir” hükmüne uyulmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Selma Güzel, 6 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar nedeniyle asmak istedikleri afişlerin, Valilik tarafından 8 Mart akşamı 17.00’den

ildiğini belirtti.

DEHAP Ağrı Merkez İlçe Örgütü olarak, 21 Mart günü Eski Otogar bölgesinde düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 16 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”

Kanunu’nun 81/C maddesine ve Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı
olduğu belirtilerek, dilekçe reddedildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya
Emetçi Kadınlar Günü için hazırladığı afişlerin bilboardlara asılmasına ve broşürlerin dağıtılmasına izin
vermedi. Karara, “Kadın Platformu'nun tüzel kişiliğinin olmaması” gerekçe gösterildi.

DEHAP Bitlis İl Kadın Kolları, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla 7 Mart günü Manoly
Düğün Salonu'nda düzenlemek istedikleri şölen için yapılan başvuruyu değerlendiren Bitlis Emniyet Müdürlüğü,
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek şölende Kürtçe atılacak “Kadın, yaşam,
özgürlük” ve “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarını “Siyasi partiler Türkçe dışında başka bir dil
kullanamaz” gerekçesiyle uygun bulmadı.

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
minibüsün kent merkezinde dolaşmasını engelleyen polis, minibüs şoförü Cindi Ataman'ı gözaltına alırken,
minibüste bulunan Koma Azad'ın kasedine “yasak” olduğu gerekçesiyle el koydu.

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 21 Mart günü Elazığ Fuar Alanı’nda düzenlenmek istenen Newroz
iğe verilen izin dilekçesine 12 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”

kelimesinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 81/C maddesine aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedildi.

Kars’ta Tertip Komitesi tarafından 21 Mart günü DEHAP İl Binası önünde düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 19 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”
kelimesinin Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedil

Uluslararası Af Örgütü'nün, kadına yönelik yoğun şiddet uygulamasının önüne geçmek için başlattığı “Kadına
yönelik şiddete kırmızı kart” kampanyası çerçevesinde18 Mart günü Diyarbakır'da oynanacak olan

Beşiktaş maçında futbolcuların kadına yönelik şiddete dikkat çeken tişörtler giydirmek için 15
Mart günü yaptığı izin başvurusu, Diyarbakır Valiliği tarafından seçim yasaklarının ihlal edeceğini belirterek
reddedildi. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Temsilcisi Av. Meral Danış Beştaş ise, yaptıkları kampanya ile
seçim yasaklarının birbiriyle ilgisi bulunmadığını, amaçlarının kadına yönelik şiddetin görünür kılınması

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitede stand açmak için yaptıkları başvurular, Emniyet Müdürlü
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'de Karlıova Yiğitler Köyü
Jandarma Karakolu köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren, 9 yaşındaki Gazal Beru anısına düzenlenmek
istenen çocuk hakları ve çevri temalı Xezal Beru Resim, Öykü ve Şiir yarışması, Valilikçe 27 Ocak günü

Yardımcısı Fikret Zaman imzasıyla gönderilen yazıda, İHD'nin, devletin sözkonusu olayı
kullanarak devlet ve güvenlik güçleri aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 22 Ocak günü Büyükşehir Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenmek
istediği şölen, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından “en az 48 saat öncesinden Mülki Amirliğe müracaat

Selma Güzel, 6 Mart günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, DEHAP Diyarbakır İl Kadın Kolları
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar nedeniyle asmak istedikleri afişlerin, Valilik tarafından 8 Mart akşamı 17.00’den

DEHAP Ağrı Merkez İlçe Örgütü olarak, 21 Mart günü Eski Otogar bölgesinde düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 16 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”

Kanunu’nun 81/C maddesine ve Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü, Diyarbakır Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya
ğı afişlerin bilboardlara asılmasına ve broşürlerin dağıtılmasına izin

DEHAP Bitlis İl Kadın Kolları, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla 7 Mart günü Manolya
Düğün Salonu'nda düzenlemek istedikleri şölen için yapılan başvuruyu değerlendiren Bitlis Emniyet Müdürlüğü,
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek şölende Kürtçe atılacak “Kadın, yaşam,

iği” sloganlarını “Siyasi partiler Türkçe dışında başka bir dil

Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nde 19 Mart günü seçim propagandası yapan Demokratik Güçbirliği'ne ait
olis, minibüs şoförü Cindi Ataman'ı gözaltına alırken,

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 21 Mart günü Elazığ Fuar Alanı’nda düzenlenmek istenen Newroz
iğe verilen izin dilekçesine 12 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”

kelimesinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 81/C maddesine aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedildi.

Binası önünde düzenlenmek istenen Newroz
kutlaması için Valiliğe verilen izin dilekçesine 19 Mart günü verilen yanıtta, dilekçede bulunan “Newroz”
kelimesinin Türk Harfleri Kabulü ve Tatbiki Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek söz konusu dilekçe reddedildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, kadına yönelik yoğun şiddet uygulamasının önüne geçmek için başlattığı “Kadına
yönelik şiddete kırmızı kart” kampanyası çerçevesinde18 Mart günü Diyarbakır'da oynanacak olan

dına yönelik şiddete dikkat çeken tişörtler giydirmek için 15
Mart günü yaptığı izin başvurusu, Diyarbakır Valiliği tarafından seçim yasaklarının ihlal edeceğini belirterek

, yaptıkları kampanya ile
seçim yasaklarının birbiriyle ilgisi bulunmadığını, amaçlarının kadına yönelik şiddetin görünür kılınması

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitede stand açmak için yaptıkları başvurular, Emniyet Müdürlüğü
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Tunceli’de 21 Mart günü kutlanmak istenen Newroz Bayramına, Valilik; “W” harfinin kullanıldığı gerekçesiyle
izin vermedi.

Demokratik Güçbirliği'ni oluşturan 6 partinin Mersin il temsilcilerinin Newroz kutlaması için 17 Mart gü
Mersin Valiliği'ne yaptıkları başvuru sonucunda, sözlü olarak “W” harfini kullanmanın yasak olduğu belirtildi.

Yerel seçimler öncesi SHP Diyarbakır örgütü tarafından, seçim otobüsünde çalınan “Lê Amedê” adlı parça,
güvenlik kuvvetlerince, tercümesi ya

13 Nisan günü Medya Müzik Yapım tarafından Kürtçe çekilen "Güneş de Karanlığa Düşer" adlı film, Kültür
Bakanlığı'nca 4 ay bekletildikten sonra sansürlenerek izin verildi. Bunun üzerine filmin yönetmeni Yemlihan
Adıgüzel, Kültür Bakanlığı hakkında tazminat devası açacaklarını belirtti. Adıgüzel şöyle konuştu; “Filmimiz 4
ay boyunca bekletildiği için maddi ve manevi büyük bir zarara uğradık. Evde filmlerin izleneceği mevsim
geçtikten sonra bize izin verildi. Ama bu
Kültür Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız. Eğer Türkiye'de başarılı olamazsak davamızı Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Haksız bir şeklide alı konulduk."

TOPLUM-DER Diyarbakır Şubesi tarafından 25 Nisan günü saat 13.00’da, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro
Salonunda sahnelenmek istenen D ve F tipi cezaevlerine ilişkin ,“Zulmün D’si varsa Mazlumun Da Sesi Var”
adlı oyunun oynanması, Valilik tarafından yasaklandı. (İHD Diyarbakır)

Samsun Sanat Tiyatrosu (SST) tarafından sahneye konulan, Aziz Nesin'in "Biz Adam Olmayız" adlı oyununun
Derik’te gösterimine izin verilmedi. Derik Kaymakamlığı, Eğitim
"sakıncalı" buldu. (Özgür Gündem-2004.05.04)

Urfa Valiliği, Grup Kızılırmak'ın 3 Mayıs günü DSİ Konferans Salonu'nda düzenlemeyi planladığı konseri
“kamu güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” gerekçesiyle yasakladı. vermek istediği konser yasaklandı. (Özg
Gündem-2004.05.04)

12 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Uçak mahallelerinde "Öcalan'a özgürlük Türkiye'ye
barış. Özgür Yurttaş Hareketi", "Eşit özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız" ve "Kürt halkı bir dershanelik
halk değildir" afişleri asıldı. Asılan afişlerdeki Öcalan'ın fotoğrafı ve bazı kelimelerin üzeri polisler tarafından
siyah boya ile karalandı. Polisler afişlerde "Türkiye" ve "Hareketi" kelimelerini karalamadan bıraktı. (DIHA
2004.05.13)

19 Mayıs günü Cumhuriyet Üniversite
afişlerle tanıtımı yapılan ve öğrencilerin her türlü stand açabileceğinin belirtildiği şenlikte, çeşitli kitaplarla
birlikte Evrensel gazetesinin bulunduğu stand, güvenlik görevlile
denilerek engellendi. (DİHA-20.05.04)

22 Mayıs günü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Liselerarası Tiyatro
Şenliği’ne Antalya Muratpaşa Lisesi ‘Azizname 95’ adını verdikler
yönetimindeki 8 öğrencinin oynayacağı 1.5 saatlik oyunun metinleri onay almak amacıyla Antalya Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Metinleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul başkanlığındaki Milli Eğ
Müdürlüğü Eser İnceleme Kurulu’nda incelemeye alındı. Kurul, oyunun içinde ‘Müstehcen kelimeler var’
gerekçesiyle sahnelenmesine izin vermedi ve metinlerin yeniden düzenlenip müstehcen bulunan kelimelerin
değiştirilmesini istedi. (Hürriyet-23.05.2004)

24 Mayıs günü Serhat Kültür Merkezi’nin Tatvan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelemek istediği “Halk
Oyunlarının Dili” adlı oyun, oyuncuların sabıka kayıtlarının istenmesi üzerine iptal edildi. (Özgür Gündem
25.05.2004)

29 Mayıs günü İstanbul Kadıköy İskel
Kampı'nda bulunan Türk vatandaşı Murat Kurnaz'ın Türkiye'ye gönderilmemesini protesto etti. Yapacakları
basın açıklaması öncesi Guantanamo Kampı'nda yaşananları anlatan bir teatral gösteri
Mazlumder'lilere Kadıköy Emniyet Müdürü Hulisi Çelik tarafından izin verilmedi. Çelik'in oyuna izin
vermemesi üzerine devreye giren Mazlumder avukatları Çelik'in oyuna izin vermeme gerekçesini tutanaklara
geçirterek Çelik hakkında şikayette bulunacaklarını belirttiler. (DİHA
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Tunceli’de 21 Mart günü kutlanmak istenen Newroz Bayramına, Valilik; “W” harfinin kullanıldığı gerekçesiyle

Demokratik Güçbirliği'ni oluşturan 6 partinin Mersin il temsilcilerinin Newroz kutlaması için 17 Mart gü
Mersin Valiliği'ne yaptıkları başvuru sonucunda, sözlü olarak “W” harfini kullanmanın yasak olduğu belirtildi.

Yerel seçimler öncesi SHP Diyarbakır örgütü tarafından, seçim otobüsünde çalınan “Lê Amedê” adlı parça,
güvenlik kuvvetlerince, tercümesi yanlış yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı.

13 Nisan günü Medya Müzik Yapım tarafından Kürtçe çekilen "Güneş de Karanlığa Düşer" adlı film, Kültür
Bakanlığı'nca 4 ay bekletildikten sonra sansürlenerek izin verildi. Bunun üzerine filmin yönetmeni Yemlihan

ıgüzel, Kültür Bakanlığı hakkında tazminat devası açacaklarını belirtti. Adıgüzel şöyle konuştu; “Filmimiz 4
ay boyunca bekletildiği için maddi ve manevi büyük bir zarara uğradık. Evde filmlerin izleneceği mevsim
geçtikten sonra bize izin verildi. Ama bu sefer de birçok sahnesini sansürlediler. Bize verdikleri zarardan dolayı
Kültür Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız. Eğer Türkiye'de başarılı olamazsak davamızı Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Haksız bir şeklide alı konulduk." (Özgür Gündem

DER Diyarbakır Şubesi tarafından 25 Nisan günü saat 13.00’da, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro
Salonunda sahnelenmek istenen D ve F tipi cezaevlerine ilişkin ,“Zulmün D’si varsa Mazlumun Da Sesi Var”

Valilik tarafından yasaklandı. (İHD Diyarbakır)

Samsun Sanat Tiyatrosu (SST) tarafından sahneye konulan, Aziz Nesin'in "Biz Adam Olmayız" adlı oyununun
Derik’te gösterimine izin verilmedi. Derik Kaymakamlığı, Eğitim-Sen Derik Temsilciliği'nin başvurusunu,

2004.05.04)

Urfa Valiliği, Grup Kızılırmak'ın 3 Mayıs günü DSİ Konferans Salonu'nda düzenlemeyi planladığı konseri
“kamu güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” gerekçesiyle yasakladı. vermek istediği konser yasaklandı. (Özg

12 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Uçak mahallelerinde "Öcalan'a özgürlük Türkiye'ye
barış. Özgür Yurttaş Hareketi", "Eşit özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız" ve "Kürt halkı bir dershanelik

şleri asıldı. Asılan afişlerdeki Öcalan'ın fotoğrafı ve bazı kelimelerin üzeri polisler tarafından
siyah boya ile karalandı. Polisler afişlerde "Türkiye" ve "Hareketi" kelimelerini karalamadan bıraktı. (DIHA

19 Mayıs günü Cumhuriyet Üniversitesi'nde, güvenlik görevlileri 7. Gençlik Şöleni'nde, okul içerisinde asılan
afişlerle tanıtımı yapılan ve öğrencilerin her türlü stand açabileceğinin belirtildiği şenlikte, çeşitli kitaplarla
birlikte Evrensel gazetesinin bulunduğu stand, güvenlik görevlilerince "Rektörlük kitap standına izin vermiyor"

20.05.04)

22 Mayıs günü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Liselerarası Tiyatro
Şenliği’ne Antalya Muratpaşa Lisesi ‘Azizname 95’ adını verdikleri oyunla katılmak istedi. Öğretmen Vedat Er
yönetimindeki 8 öğrencinin oynayacağı 1.5 saatlik oyunun metinleri onay almak amacıyla Antalya Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Metinleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul başkanlığındaki Milli Eğ
Müdürlüğü Eser İnceleme Kurulu’nda incelemeye alındı. Kurul, oyunun içinde ‘Müstehcen kelimeler var’
gerekçesiyle sahnelenmesine izin vermedi ve metinlerin yeniden düzenlenip müstehcen bulunan kelimelerin

23.05.2004)

24 Mayıs günü Serhat Kültür Merkezi’nin Tatvan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelemek istediği “Halk
Oyunlarının Dili” adlı oyun, oyuncuların sabıka kayıtlarının istenmesi üzerine iptal edildi. (Özgür Gündem

29 Mayıs günü İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen bir grup Mazlumder üyesi, Guantanamo
Kampı'nda bulunan Türk vatandaşı Murat Kurnaz'ın Türkiye'ye gönderilmemesini protesto etti. Yapacakları
basın açıklaması öncesi Guantanamo Kampı'nda yaşananları anlatan bir teatral gösteri gerçekleştirmek isteyen
Mazlumder'lilere Kadıköy Emniyet Müdürü Hulisi Çelik tarafından izin verilmedi. Çelik'in oyuna izin
vermemesi üzerine devreye giren Mazlumder avukatları Çelik'in oyuna izin vermeme gerekçesini tutanaklara

ikayette bulunacaklarını belirttiler. (DİHA-29.05.2004)
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Tunceli’de 21 Mart günü kutlanmak istenen Newroz Bayramına, Valilik; “W” harfinin kullanıldığı gerekçesiyle

Demokratik Güçbirliği'ni oluşturan 6 partinin Mersin il temsilcilerinin Newroz kutlaması için 17 Mart günü
Mersin Valiliği'ne yaptıkları başvuru sonucunda, sözlü olarak “W” harfini kullanmanın yasak olduğu belirtildi.

Yerel seçimler öncesi SHP Diyarbakır örgütü tarafından, seçim otobüsünde çalınan “Lê Amedê” adlı parça,

13 Nisan günü Medya Müzik Yapım tarafından Kürtçe çekilen "Güneş de Karanlığa Düşer" adlı film, Kültür
Bakanlığı'nca 4 ay bekletildikten sonra sansürlenerek izin verildi. Bunun üzerine filmin yönetmeni Yemlihan

ıgüzel, Kültür Bakanlığı hakkında tazminat devası açacaklarını belirtti. Adıgüzel şöyle konuştu; “Filmimiz 4
ay boyunca bekletildiği için maddi ve manevi büyük bir zarara uğradık. Evde filmlerin izleneceği mevsim

sefer de birçok sahnesini sansürlediler. Bize verdikleri zarardan dolayı
Kültür Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız. Eğer Türkiye'de başarılı olamazsak davamızı Avrupa İnsan

(Özgür Gündem-14.04.2004)

DER Diyarbakır Şubesi tarafından 25 Nisan günü saat 13.00’da, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro
Salonunda sahnelenmek istenen D ve F tipi cezaevlerine ilişkin ,“Zulmün D’si varsa Mazlumun Da Sesi Var”

Samsun Sanat Tiyatrosu (SST) tarafından sahneye konulan, Aziz Nesin'in "Biz Adam Olmayız" adlı oyununun
Sen Derik Temsilciliği'nin başvurusunu,

Urfa Valiliği, Grup Kızılırmak'ın 3 Mayıs günü DSİ Konferans Salonu'nda düzenlemeyi planladığı konseri
“kamu güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” gerekçesiyle yasakladı. vermek istediği konser yasaklandı. (Özgür

12 Mayıs günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Uçak mahallelerinde "Öcalan'a özgürlük Türkiye'ye
barış. Özgür Yurttaş Hareketi", "Eşit özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız" ve "Kürt halkı bir dershanelik

şleri asıldı. Asılan afişlerdeki Öcalan'ın fotoğrafı ve bazı kelimelerin üzeri polisler tarafından
siyah boya ile karalandı. Polisler afişlerde "Türkiye" ve "Hareketi" kelimelerini karalamadan bıraktı. (DIHA-

si'nde, güvenlik görevlileri 7. Gençlik Şöleni'nde, okul içerisinde asılan
afişlerle tanıtımı yapılan ve öğrencilerin her türlü stand açabileceğinin belirtildiği şenlikte, çeşitli kitaplarla

rince "Rektörlük kitap standına izin vermiyor"

22 Mayıs günü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Liselerarası Tiyatro
i oyunla katılmak istedi. Öğretmen Vedat Er

yönetimindeki 8 öğrencinin oynayacağı 1.5 saatlik oyunun metinleri onay almak amacıyla Antalya Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Metinleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul başkanlığındaki Milli Eğitim
Müdürlüğü Eser İnceleme Kurulu’nda incelemeye alındı. Kurul, oyunun içinde ‘Müstehcen kelimeler var’
gerekçesiyle sahnelenmesine izin vermedi ve metinlerin yeniden düzenlenip müstehcen bulunan kelimelerin

24 Mayıs günü Serhat Kültür Merkezi’nin Tatvan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelemek istediği “Halk
Oyunlarının Dili” adlı oyun, oyuncuların sabıka kayıtlarının istenmesi üzerine iptal edildi. (Özgür Gündem-

e Meydanı'nda bir araya gelen bir grup Mazlumder üyesi, Guantanamo
Kampı'nda bulunan Türk vatandaşı Murat Kurnaz'ın Türkiye'ye gönderilmemesini protesto etti. Yapacakları

gerçekleştirmek isteyen
Mazlumder'lilere Kadıköy Emniyet Müdürü Hulisi Çelik tarafından izin verilmedi. Çelik'in oyuna izin
vermemesi üzerine devreye giren Mazlumder avukatları Çelik'in oyuna izin vermeme gerekçesini tutanaklara
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15 Haziran günü, İstanbul-Diyarbakır seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının 8 Ocak 2003'te
Diyarbakır'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ercan Demirkol'un babası Süleyman Demirkol, oğlunun
Haziran'daki yıldönümü nedeniyle bilboardlara asılmak üzere afiş hazırladı. "Ercan Demirkol doğum günü
anısına, Diyarbakır'da düşen uçağın kara kutusu ve raporları açıklanmasa da adalet tecelli edecektir" yazılı afişe
bir de şiir ekleyen baba Demirkol, izin için Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak
şiirde geçen "Amed" kelimesi nedeniyle afişe izin verilmedi. (DİHA

Zonguldak Belediyesi, ressam Tuncer Tıfıl'ın belediyenin Belediye Kültür Merkezi'nde açtığı karma resim
sergisine Irak'ta işkence konulu resimleriyle katılma isteğini reddetti. Belediyesi Kültür Merkezi yetkilileri,
işkence mağdurunun cinsel organının göründüğü gerekçesiyle resimlerin sergilenmesine izin vermedi. (Milliyet
26.06.2004)

Van Valiliği, Serhat Kültür Merkezi'nin (SKM) Van Kalesi'nde “Barış
Bir Yaşam” adı altında 30 Haziran günü düzenlemek istediği etkinliğe, son zamanlarda bölgede çıkan
çatışmalarda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığını gerekçe göstererek iz
Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Yaz başından beri Bodrum Kalesi’nde ve antik tiyatroda tiyatro ve konser etkinlikleri gerçekleştiren Aysa
Organizasyon’un, Temmuz ayında Grup Yorum konseri gerçekleştirme isteğine daha önce
halde, Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “dolu” gerekçesiyle izin verilmedi. (Birgün

12 Eylül darbesine karşı, 78'liler Vakfı tarafından
istenen ''Netekim Festival'' kaymakamlık tarafından yasaklandı. Marmaris Kaymakamı
yasaklama gerekçesi olarak, Marmaris Belediyesi'nin vakfa, amfitiyatro ve salon tahsisinden vazgeçmesini,
ayrıca emniyet müdürlüğünden kendisine ulaşan
Acar, 7 Eylül günü bir basın toplantısı düzenleyerek 78'liler Vakfı'na, festivalin gerçekleştirileceği 11
tarihlerinde tahsis ettikleri belediyeye ait salonların tahsisini iptal ettiklerini duyurdu. Marmaris Emniy
Müdürlüğü'nün festivale ilişkin raporunda da
taraf ve karşı olan grupların çatışmalarının muhtemel olduğu, kamu düzeninin bozulacağı, suç işlenmesi
ihtimalinin yüksek olduğu, Marmaris ve ül
etkinliklere izin verilmemesinin uygun olacağı''
08.09.2004) (Cumhuriyet-09.09.2004) (Zaman

Diyarbakır Ergani Belediyesi tarafın
istenen etkinlik kaymakamlık tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Özgür Gündem

İHD Adıyaman Şube Başkanı Bekir Gürbüz, Adıyaman Demokrasi Platformu’nun 1 Eylül
dolayısıyla düzenlemek istediği bir dizi etkinliğin Valilik tarafından 2911 sayılı yasaya uygun olmadı
gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. (Özgür Gündem

Diyarbakır'da 5 Eylül günü düzenlenmek istenen Ciwan Haco konserini Val
02.09.2004)

Muş İli Malazgirt ilçesinde, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde çalışmalarını yürüten Teatra
Jiyana Nu’nun (Yeni Yaşam Tiyatrosu) sahneye koyduğu “Girav” (Ada) Adlı Kürtçe oyunun sahnelenmesine
Malazgirt Kaymakamlığı tarafından izin vermedi. (10 Aralık 2004/ Evrensel)

Dicle Üniversitesi elektrik-Elektronik Bölümünde okuyan Sedat Aktepe, 28 Aralık günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptığı başvuruda, Tigris Dergisinin yazı işleri müdürü olduğunu, üniversi
açmak istediklerini ve bu konuya ilişkin olarak Dekanlığa resmi yazı yazdıklarını ancak kendilerine cevap
verilmediğini, bunun üzerine sekreterlikle görüştüklerini, sekreterliğin “ancak biz üniversitede dergi
çıkartabiliriz. Siz çıkartamazsın” şeklinde yanıt verdiğini ve stand açmalarına izin verilmediğini belirtti. (İHD
Diyarbakır)

İHD Malatya şubesi tarafından 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
Milli Egemenlik ve İnönü caddelerine “
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Diyarbakır seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının 8 Ocak 2003'te
Diyarbakır'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ercan Demirkol'un babası Süleyman Demirkol, oğlunun
Haziran'daki yıldönümü nedeniyle bilboardlara asılmak üzere afiş hazırladı. "Ercan Demirkol doğum günü
anısına, Diyarbakır'da düşen uçağın kara kutusu ve raporları açıklanmasa da adalet tecelli edecektir" yazılı afişe

izin için Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak
şiirde geçen "Amed" kelimesi nedeniyle afişe izin verilmedi. (DİHA-16.06.04)

Zonguldak Belediyesi, ressam Tuncer Tıfıl'ın belediyenin Belediye Kültür Merkezi'nde açtığı karma resim
gisine Irak'ta işkence konulu resimleriyle katılma isteğini reddetti. Belediyesi Kültür Merkezi yetkilileri,

işkence mağdurunun cinsel organının göründüğü gerekçesiyle resimlerin sergilenmesine izin vermedi. (Milliyet

ür Merkezi'nin (SKM) Van Kalesi'nde “Barış-Kardeşlik ve Demokratik
Bir Yaşam” adı altında 30 Haziran günü düzenlemek istediği etkinliğe, son zamanlarda bölgede çıkan
çatışmalarda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığını gerekçe göstererek izin vermedi. (01.07.2004
Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Yaz başından beri Bodrum Kalesi’nde ve antik tiyatroda tiyatro ve konser etkinlikleri gerçekleştiren Aysa
Organizasyon’un, Temmuz ayında Grup Yorum konseri gerçekleştirme isteğine daha önce
halde, Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “dolu” gerekçesiyle izin verilmedi. (Birgün

12 Eylül darbesine karşı, 78'liler Vakfı tarafından Kenan Evren' in yaşamını sürdürdüğü Marmaris'te yapılmak
kaymakamlık tarafından yasaklandı. Marmaris Kaymakamı

yasaklama gerekçesi olarak, Marmaris Belediyesi'nin vakfa, amfitiyatro ve salon tahsisinden vazgeçmesini,
ayrıca emniyet müdürlüğünden kendisine ulaşan ''olumsuz'' raporu gösterdi. Marmaris Belediye Başkanı

, 7 Eylül günü bir basın toplantısı düzenleyerek 78'liler Vakfı'na, festivalin gerçekleştirileceği 11
tarihlerinde tahsis ettikleri belediyeye ait salonların tahsisini iptal ettiklerini duyurdu. Marmaris Emniy
Müdürlüğü'nün festivale ilişkin raporunda da ''Söz konusu festival programının uygulanması halinde, programa
taraf ve karşı olan grupların çatışmalarının muhtemel olduğu, kamu düzeninin bozulacağı, suç işlenmesi
ihtimalinin yüksek olduğu, Marmaris ve ülke turizminin zarar göreceği, dolayısıyla yapılması düşünülen
etkinliklere izin verilmemesinin uygun olacağı'' görüşleri yer aldı. (Cumhuriyet-

09.09.2004) (Zaman-06.09.2004)

Diyarbakır Ergani Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla 31 Ağustos günü düzenlenmek
istenen etkinlik kaymakamlık tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Özgür Gündem

İHD Adıyaman Şube Başkanı Bekir Gürbüz, Adıyaman Demokrasi Platformu’nun 1 Eylül
dolayısıyla düzenlemek istediği bir dizi etkinliğin Valilik tarafından 2911 sayılı yasaya uygun olmadı
gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. (Özgür Gündem-01.09.2004)

Diyarbakır'da 5 Eylül günü düzenlenmek istenen Ciwan Haco konserini Valilik tarafından yasaklandı. (Radikal

Muş İli Malazgirt ilçesinde, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde çalışmalarını yürüten Teatra
Jiyana Nu’nun (Yeni Yaşam Tiyatrosu) sahneye koyduğu “Girav” (Ada) Adlı Kürtçe oyunun sahnelenmesine

azgirt Kaymakamlığı tarafından izin vermedi. (10 Aralık 2004/ Evrensel)

Elektronik Bölümünde okuyan Sedat Aktepe, 28 Aralık günü İHD Diyarbakır
şubesine yaptığı başvuruda, Tigris Dergisinin yazı işleri müdürü olduğunu, üniversitede dergi için bir stand
açmak istediklerini ve bu konuya ilişkin olarak Dekanlığa resmi yazı yazdıklarını ancak kendilerine cevap
verilmediğini, bunun üzerine sekreterlikle görüştüklerini, sekreterliğin “ancak biz üniversitede dergi

ıkartamazsın” şeklinde yanıt verdiğini ve stand açmalarına izin verilmediğini belirtti. (İHD

17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
Milli Egemenlik ve İnönü caddelerine “İşgal, işkence, tecrit isanlık suçudur. Sessiz kalma” ve “Yaşam, Özgürlük
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Diyarbakır seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının 8 Ocak 2003'te
Diyarbakır'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ercan Demirkol'un babası Süleyman Demirkol, oğlunun 12
Haziran'daki yıldönümü nedeniyle bilboardlara asılmak üzere afiş hazırladı. "Ercan Demirkol doğum günü
anısına, Diyarbakır'da düşen uçağın kara kutusu ve raporları açıklanmasa da adalet tecelli edecektir" yazılı afişe

izin için Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak

Zonguldak Belediyesi, ressam Tuncer Tıfıl'ın belediyenin Belediye Kültür Merkezi'nde açtığı karma resim
gisine Irak'ta işkence konulu resimleriyle katılma isteğini reddetti. Belediyesi Kültür Merkezi yetkilileri,

işkence mağdurunun cinsel organının göründüğü gerekçesiyle resimlerin sergilenmesine izin vermedi. (Milliyet-

Kardeşlik ve Demokratik-Özgür-Çağdaş
Bir Yaşam” adı altında 30 Haziran günü düzenlemek istediği etkinliğe, son zamanlarda bölgede çıkan

in vermedi. (01.07.2004-DİHA) (2

Yaz başından beri Bodrum Kalesi’nde ve antik tiyatroda tiyatro ve konser etkinlikleri gerçekleştiren Aysa
Organizasyon’un, Temmuz ayında Grup Yorum konseri gerçekleştirme isteğine daha önceden onay alındığı
halde, Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “dolu” gerekçesiyle izin verilmedi. (Birgün-30.07.2004)

in yaşamını sürdürdüğü Marmaris'te yapılmak
kaymakamlık tarafından yasaklandı. Marmaris Kaymakamı Cemalettin Özdemir,

yasaklama gerekçesi olarak, Marmaris Belediyesi'nin vakfa, amfitiyatro ve salon tahsisinden vazgeçmesini,
di. Marmaris Belediye Başkanı Ali

, 7 Eylül günü bir basın toplantısı düzenleyerek 78'liler Vakfı'na, festivalin gerçekleştirileceği 11-12 Eylül
tarihlerinde tahsis ettikleri belediyeye ait salonların tahsisini iptal ettiklerini duyurdu. Marmaris Emniyet

''Söz konusu festival programının uygulanması halinde, programa
taraf ve karşı olan grupların çatışmalarının muhtemel olduğu, kamu düzeninin bozulacağı, suç işlenmesi

ke turizminin zarar göreceği, dolayısıyla yapılması düşünülen
-08.09.2004) (Radikal-

dan 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla 31 Ağustos günü düzenlenmek
istenen etkinlik kaymakamlık tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Özgür Gündem-01.09.2004)

İHD Adıyaman Şube Başkanı Bekir Gürbüz, Adıyaman Demokrasi Platformu’nun 1 Eylül Dünya Barış günü
dolayısıyla düzenlemek istediği bir dizi etkinliğin Valilik tarafından 2911 sayılı yasaya uygun olmadı

ilik tarafından yasaklandı. (Radikal-

Muş İli Malazgirt ilçesinde, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde çalışmalarını yürüten Teatra
Jiyana Nu’nun (Yeni Yaşam Tiyatrosu) sahneye koyduğu “Girav” (Ada) Adlı Kürtçe oyunun sahnelenmesine

Elektronik Bölümünde okuyan Sedat Aktepe, 28 Aralık günü İHD Diyarbakır
tede dergi için bir stand

açmak istediklerini ve bu konuya ilişkin olarak Dekanlığa resmi yazı yazdıklarını ancak kendilerine cevap
verilmediğini, bunun üzerine sekreterlikle görüştüklerini, sekreterliğin “ancak biz üniversitede dergi

ıkartamazsın” şeklinde yanıt verdiğini ve stand açmalarına izin verilmediğini belirtti. (İHD

17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
İşgal, işkence, tecrit isanlık suçudur. Sessiz kalma” ve “Yaşam, Özgürlük
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ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır” yazılı pankartlar asmak için Valiliğe yapılan başvuru 5253 sayılı
Dernekler Kanunu’nun 31. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Lambdaİstanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi üyeleri 1 Ekim günü yaptıkları açıklamada, düzenlenmek
istenen Gay&Eşcinsel Film Festivali'nin engelelnmeye çalışıldığını belirttiler. (DİHA

İstanbul Beylikdüzü, Gürpınar, Yakuplu, Es
heyelan bölgesine yapılaşma izni iddialarını inceleyen ve 11 Ekim günü CNN Türk'te ekrana gelecek Arena
programının yayını, yayımlanmasına birkaç saat kala, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'n
tedbir kararı gereği durduruldu. Programının Genel Yönetmeni Uğur Dündar, “Yargıcın kasedi seyretmeden,
sadece belediye başkanının başvurusuna dayanarak durdurma kararı alması, bize göre maalesef bir sansürdür.
AB sürecindeki Türkiye'de bu bir hu

Malatya Emniyeti, yerel yayın kuruluşlarına Türkçe dışında dil ve lehçelerde yayın yapmamaları konusunda 6
Ekim günü uyarı yazısı gönderdi. Güvenlik Şube Müdürvekili Ramazan Karaoğlan imzasıyla gönderilen yazıda
“Bazı yayın kuruluşlarımızın günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları ve farklı dil ve lehçelerde
(Kürtçe vb) yayın yaptıkları, 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Güvenlik Şube Müdürlüğümüz İzleme
Birimi tarafından tespit edilmiştir. Kayıtl
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yapılacak radyo ve TV yayını hakkındaki yönetmeliğin
5'inci maddesinde, 'Kamu ve özel radyo
doğrultusunda RTÜK'ten izin alınmak suretiyle yayın yapılabilir' denilmektedir. Yani, farklı dil ve lehçede yayın
yapma hakkı RTÜK'ten izin almak kaydıyla, ulusal radyo ve televizyonlara verilmiştir. Bu nedenle
yayınlarınızda konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacağı
hususunu bilginize rica ederim” dedildi. RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Emniyet'in izleme birimlerinin sadece
kayıt yaptıklarını, herhangi bir değerlendirme yapma
14.10.04)

Aydın Valiliği, Devlet Tiyatroları'nca halen sahnelenen ve TRT'nin dizi olarak yayımladığı 'Bir Ceza Avukatının
Anıları' oyunu lise öğrencilerinin izlemesine izin vermedi. Aydın Belediyesi K
Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Dramaturji Kurulu üyesi Haluk Işık'ın
sahneye koyduğu, Prof. Dr. Faruk Erem'in iki perdelik oyununu, Ocak 2005'ten itibaren lise ve dengi okul
öğrencilerine de izletebilmek için valiliğe başvurdu. Valilik Tiyatro İnceleme Komisyonu, isteğe olumsuz yanıt
verdi. Vali Yardımcısı Ömer Eru, Aydın Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, şu gerekçeleri sıraladı:
"Oyun, milli bilinci uyanık, tutucu fertleri, milli ülkül
olmadığı, iyimser bir hayal gücü bulunmadığı, sahneye uygun görülmediği, uygun kelimelerin olmadığı, açık
sahneler içerdiği, gelenek ve göreneklerimize, toplum düzenine uygun olmadığı, çocukluk ve gen
normal gelişmesine zararlı olduğu, siyasi, ideolojik ve bölücü telkinlerin bulunması nedeniyle lise ve dengi
okullarda oynanması uygun bulunmamıştır." (Radikal

Toplatma

Gazete
İzmir’in Urla ilçesinde Urla Kaymakamı Ahmet Mailoğlu,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere gönderdiği kömürden
Kaymakamlık tarafından kesinti yapıldığı şeklinde haber yapan Özgür Urla gazetesinin 1 Şubat günü çı
sayısının dağıtımının engellediği ve gazetelerin bir bölümünün sivil polisler aracılığıyla toplatıldığı belirtildi.
Gazetenin sahibi Ali Rıza Köse, olaylarla ilgili olarak Kaymakam Mailoğlu hakkında suç duyurusunda
bulunurken, şu beyanda bulundu: “Kur
dağıtıyoruz. Sivil polisler oğluma gazeteyi dağıtamayacağını söyleyip, gazeteye el koymuşlar. Oğlum bana haber
verdi. Sivil polisler, ‘Beyefendi Kaymakam’ın emri’ deyince, sinirlenip, ‘Hang
gazetenin dağıtımını engelliyorsunuz ve toplatıyorsunuz?’ diyerek tepki gösterdim. Tartışmanın üzerine resmi
polisler, sivil polisleri kenara çektiler. Benden de özür dilediler. Basın özgürlüğünün bir parçası olan, yargıç
kararı olmaksızın gazetelerin toplatılamayacağına ilişkin yasal düzenlemeyi hiçe sayarak gazetemizi toplatmaya
girişen Sayın Mailoğlu hakkında suç duyurusunda bulundum. İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ne dilekçe ile
başvurdum.”
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III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır” yazılı pankartlar asmak için Valiliğe yapılan başvuru 5253 sayılı
Dernekler Kanunu’nun 31. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. (HD Malatya)

Lambdaİstanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi üyeleri 1 Ekim günü yaptıkları açıklamada, düzenlenmek
istenen Gay&Eşcinsel Film Festivali'nin engelelnmeye çalışıldığını belirttiler. (DİHA-01.10.2004)

İstanbul Beylikdüzü, Gürpınar, Yakuplu, Esenyurt ve Büyükçekmece'nin bir bölümünde arazi yağması ve
heyelan bölgesine yapılaşma izni iddialarını inceleyen ve 11 Ekim günü CNN Türk'te ekrana gelecek Arena
programının yayını, yayımlanmasına birkaç saat kala, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'n
tedbir kararı gereği durduruldu. Programının Genel Yönetmeni Uğur Dündar, “Yargıcın kasedi seyretmeden,
sadece belediye başkanının başvurusuna dayanarak durdurma kararı alması, bize göre maalesef bir sansürdür.
AB sürecindeki Türkiye'de bu bir hukuk skandalıdır” dedi. (Radikal-13.10.04)

Malatya Emniyeti, yerel yayın kuruluşlarına Türkçe dışında dil ve lehçelerde yayın yapmamaları konusunda 6
Ekim günü uyarı yazısı gönderdi. Güvenlik Şube Müdürvekili Ramazan Karaoğlan imzasıyla gönderilen yazıda
Bazı yayın kuruluşlarımızın günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları ve farklı dil ve lehçelerde

(Kürtçe vb) yayın yaptıkları, 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Güvenlik Şube Müdürlüğümüz İzleme
Birimi tarafından tespit edilmiştir. Kayıtlar arşivlerimizde mevcuttur. Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yapılacak radyo ve TV yayını hakkındaki yönetmeliğin
5'inci maddesinde, 'Kamu ve özel radyo-TV kuruluşlarınca farklı dil ve lehçelerde bu yönetmelik hükümleri
doğrultusunda RTÜK'ten izin alınmak suretiyle yayın yapılabilir' denilmektedir. Yani, farklı dil ve lehçede yayın
yapma hakkı RTÜK'ten izin almak kaydıyla, ulusal radyo ve televizyonlara verilmiştir. Bu nedenle

konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacağı
hususunu bilginize rica ederim” dedildi. RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Emniyet'in izleme birimlerinin sadece
kayıt yaptıklarını, herhangi bir değerlendirme yapma veya uyarma yetkilerinin olmadığını belirtti. (Radikal

Aydın Valiliği, Devlet Tiyatroları'nca halen sahnelenen ve TRT'nin dizi olarak yayımladığı 'Bir Ceza Avukatının
Anıları' oyunu lise öğrencilerinin izlemesine izin vermedi. Aydın Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu,
Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Dramaturji Kurulu üyesi Haluk Işık'ın
sahneye koyduğu, Prof. Dr. Faruk Erem'in iki perdelik oyununu, Ocak 2005'ten itibaren lise ve dengi okul

zletebilmek için valiliğe başvurdu. Valilik Tiyatro İnceleme Komisyonu, isteğe olumsuz yanıt
verdi. Vali Yardımcısı Ömer Eru, Aydın Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, şu gerekçeleri sıraladı:
"Oyun, milli bilinci uyanık, tutucu fertleri, milli ülküler, ahlaki değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici
olmadığı, iyimser bir hayal gücü bulunmadığı, sahneye uygun görülmediği, uygun kelimelerin olmadığı, açık
sahneler içerdiği, gelenek ve göreneklerimize, toplum düzenine uygun olmadığı, çocukluk ve gen
normal gelişmesine zararlı olduğu, siyasi, ideolojik ve bölücü telkinlerin bulunması nedeniyle lise ve dengi
okullarda oynanması uygun bulunmamıştır." (Radikal-17.12.04)

İzmir’in Urla ilçesinde Urla Kaymakamı Ahmet Mailoğlu, 18 Kasım 2003 ve 15 Ocak 2004 tarihli sayılarında,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere gönderdiği kömürden
Kaymakamlık tarafından kesinti yapıldığı şeklinde haber yapan Özgür Urla gazetesinin 1 Şubat günü çı
sayısının dağıtımının engellediği ve gazetelerin bir bölümünün sivil polisler aracılığıyla toplatıldığı belirtildi.
Gazetenin sahibi Ali Rıza Köse, olaylarla ilgili olarak Kaymakam Mailoğlu hakkında suç duyurusunda
bulunurken, şu beyanda bulundu: “Kurban Bayramı’nda oğlum gazeteleri dağıtıyordu. Urla’da 2 bin gazete
dağıtıyoruz. Sivil polisler oğluma gazeteyi dağıtamayacağını söyleyip, gazeteye el koymuşlar. Oğlum bana haber
verdi. Sivil polisler, ‘Beyefendi Kaymakam’ın emri’ deyince, sinirlenip, ‘Hangi yasal gerekçeyle siz bu
gazetenin dağıtımını engelliyorsunuz ve toplatıyorsunuz?’ diyerek tepki gösterdim. Tartışmanın üzerine resmi
polisler, sivil polisleri kenara çektiler. Benden de özür dilediler. Basın özgürlüğünün bir parçası olan, yargıç

lmaksızın gazetelerin toplatılamayacağına ilişkin yasal düzenlemeyi hiçe sayarak gazetemizi toplatmaya
girişen Sayın Mailoğlu hakkında suç duyurusunda bulundum. İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ne dilekçe ile
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ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır” yazılı pankartlar asmak için Valiliğe yapılan başvuru 5253 sayılı
(HD Malatya)

Lambdaİstanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi üyeleri 1 Ekim günü yaptıkları açıklamada, düzenlenmek
01.10.2004)

enyurt ve Büyükçekmece'nin bir bölümünde arazi yağması ve
heyelan bölgesine yapılaşma izni iddialarını inceleyen ve 11 Ekim günü CNN Türk'te ekrana gelecek Arena
programının yayını, yayımlanmasına birkaç saat kala, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı
tedbir kararı gereği durduruldu. Programının Genel Yönetmeni Uğur Dündar, “Yargıcın kasedi seyretmeden,
sadece belediye başkanının başvurusuna dayanarak durdurma kararı alması, bize göre maalesef bir sansürdür.

Malatya Emniyeti, yerel yayın kuruluşlarına Türkçe dışında dil ve lehçelerde yayın yapmamaları konusunda 6
Ekim günü uyarı yazısı gönderdi. Güvenlik Şube Müdürvekili Ramazan Karaoğlan imzasıyla gönderilen yazıda
Bazı yayın kuruluşlarımızın günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları ve farklı dil ve lehçelerde

(Kürtçe vb) yayın yaptıkları, 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Güvenlik Şube Müdürlüğümüz İzleme
ar arşivlerimizde mevcuttur. Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında

geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yapılacak radyo ve TV yayını hakkındaki yönetmeliğin
lerde bu yönetmelik hükümleri

doğrultusunda RTÜK'ten izin alınmak suretiyle yayın yapılabilir' denilmektedir. Yani, farklı dil ve lehçede yayın
yapma hakkı RTÜK'ten izin almak kaydıyla, ulusal radyo ve televizyonlara verilmiştir. Bu nedenle

konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacağı
hususunu bilginize rica ederim” dedildi. RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Emniyet'in izleme birimlerinin sadece

veya uyarma yetkilerinin olmadığını belirtti. (Radikal-

Aydın Valiliği, Devlet Tiyatroları'nca halen sahnelenen ve TRT'nin dizi olarak yayımladığı 'Bir Ceza Avukatının
ültür ve Sanat Komisyonu,

Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Dramaturji Kurulu üyesi Haluk Işık'ın
sahneye koyduğu, Prof. Dr. Faruk Erem'in iki perdelik oyununu, Ocak 2005'ten itibaren lise ve dengi okul

zletebilmek için valiliğe başvurdu. Valilik Tiyatro İnceleme Komisyonu, isteğe olumsuz yanıt
verdi. Vali Yardımcısı Ömer Eru, Aydın Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, şu gerekçeleri sıraladı:

er, ahlaki değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici
olmadığı, iyimser bir hayal gücü bulunmadığı, sahneye uygun görülmediği, uygun kelimelerin olmadığı, açık
sahneler içerdiği, gelenek ve göreneklerimize, toplum düzenine uygun olmadığı, çocukluk ve gençlik çağının
normal gelişmesine zararlı olduğu, siyasi, ideolojik ve bölücü telkinlerin bulunması nedeniyle lise ve dengi

18 Kasım 2003 ve 15 Ocak 2004 tarihli sayılarında,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere gönderdiği kömürden
Kaymakamlık tarafından kesinti yapıldığı şeklinde haber yapan Özgür Urla gazetesinin 1 Şubat günü çıkan
sayısının dağıtımının engellediği ve gazetelerin bir bölümünün sivil polisler aracılığıyla toplatıldığı belirtildi.
Gazetenin sahibi Ali Rıza Köse, olaylarla ilgili olarak Kaymakam Mailoğlu hakkında suç duyurusunda

ban Bayramı’nda oğlum gazeteleri dağıtıyordu. Urla’da 2 bin gazete
dağıtıyoruz. Sivil polisler oğluma gazeteyi dağıtamayacağını söyleyip, gazeteye el koymuşlar. Oğlum bana haber

i yasal gerekçeyle siz bu
gazetenin dağıtımını engelliyorsunuz ve toplatıyorsunuz?’ diyerek tepki gösterdim. Tartışmanın üzerine resmi
polisler, sivil polisleri kenara çektiler. Benden de özür dilediler. Basın özgürlüğünün bir parçası olan, yargıç

lmaksızın gazetelerin toplatılamayacağına ilişkin yasal düzenlemeyi hiçe sayarak gazetemizi toplatmaya
girişen Sayın Mailoğlu hakkında suç duyurusunda bulundum. İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ne dilekçe ile
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Onbeş günde bir yayınlanan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Ocak ayında yayınlanan 32 ile 33., Şubat ayında
yayınlanan 34 ile 35. ve Mart ayında yayınlanan 36 ile 37. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla topla

3 Nisan günü, İstanbul’da haftalık olarak yayınlanmakta olan Sosyalizm Yolunda Kızılbayrak dergisinin 116 .
özel sayısı ile afişleri ,Hatay Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplatıldı. (İHD İstanbul)

15 Nisan günü, “ 21. yüz yıla sosyalizmi
yer alan, “1 Mayıs tarihçesi” başlıklı yazıda; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği” gerekçesiyle Şişli
Cumhuriyet Savcılığı’nca toplatıldı. (İHD İstanbul)

30 Nisan günü, On beş günde bir yayınlanan “Devrimci Demokrasi” adlı derginin, Nisan ayında yayınlanan 38
ve 39. sayıları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ,“yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla toplatıldı. (İHD İstanbul)

30 Mayıs günü, On beş günde bir yayınlanan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Mayıs ayında yayınlanan 40 ve
41. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla toplatıldı. (İHD İstanbul)

İstanbul Farih İlçe Milli eğitim Müdürü Kenan Kıaralı, Fatih’teki okullara e
Bush” afişlerini yasakladı. (Birgün-24.06.2004)

Kitap
Ankara 2 No'lu DGM, Muzaffer İlhan Erdost’
kitabı hakkında, 24 Aralık 1993'te verilen toplatma kararını kaldırdı. Erdost'un, Terörle Mücadele Yasası 8.
madde yürürlükten kaldırıldığı için suçun da ortadan kalktığı yönündeki itirazını yerinde gören Mahkeme; adli
emanette el konmuş kitap bulunmadığını belirtti. Kitap hakkınd
toplatmaya dayanak oluşturan 8. maddenin kaldırılmasına karşın
maddelerinde tanımlanan suç unsurlarının oluşması ihtimali
ısrar etmişti. Kitap hakkındaki toplatma kararı kaldırılmasına rağmen, yazar
kaldırılmadı. Erdost, savcı Dilaver Kahveci'nin esas hakkındaki mütaalasında,
maddesi uyarınca esasen mahkûmiyet hükmünün vaki o
hakkında yeni bir karar verilmesinin mümkün olmadığı''

23 kitabından dolayı DGM'de yargılanan ve birçok kitabı hakkında toplatılma kararı verilen Sosyolog
İsmail Beşikçi'nin, bütün kitaplarını yayınlayan Yurt Kitap Yayınları, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8.
maddesinin uyum yasaları çerçevesinde değişmesi üzerine, Ankara 1 Nolu DGM'ye başvurarak kitapları
yayınlamanın önündeki engelin kaldırılmasını istedi. Yayıne
üzerindeki yasağı kaldırmaması üzerine başvurduğu 2 No'lu DGM'den 8 kitabı yayınlama hakkını aldı; ancak, 15
kitabın üzerindeki yasak, “Türkiye yasalarına göre hâlâ suç teşkil ettiği” gerekçesiyle kaldırıl
kaldırılmayan kitaplar şunlar: Bir Aydın bir Örgüt ve Kürt Sorunu, 12 Eylül Faşizmi ve PKK Direnişi, Bilim
Yöntemi, Koca Çınar (Kürt Bilgesi Musa Anter), Kürtlerin Mecburi İskânı, Ortadoğu'da Devlet Terörü, Kürt
Aydını Üzerine Düşünceler, Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Zihnimizdeki Karakolların
Yıkılması Yargılama Süreçleri ve Özgürleşme, Bilim
Devletlerarası Sömürge Kürdistan, UNESCO'ya Mektup, Başkaldırının Koşulları, Tuncel
Jenosidi), Kürdistan Üzerine Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi.
Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temelleri 1, Doğu Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temeli 2,
Cumhuriyet Halk Fırkasının Tüzüğü 1927
Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi Davası I,
Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail B
Yargıtay'a Başvuru, Bilimsel Yöntem Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi
Savunma, Kürt Toplumu Üzerine.

Yazar Meltem Arıkan'ın “Yeter Tenimi Acıtmayın”
Koruma Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda,
tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu, TCK'nin 426. maddesini ihlal ettiği”
İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı. Everest Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Meltem
Arıkan, kitabın editörü Rana Gürtuna
romanın yazılış amacının; ''ensest gibi yok sayılan bazı sorunların gün
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nan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Ocak ayında yayınlanan 32 ile 33., Şubat ayında
yayınlanan 34 ile 35. ve Mart ayında yayınlanan 36 ile 37. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla toplatıldı.

3 Nisan günü, İstanbul’da haftalık olarak yayınlanmakta olan Sosyalizm Yolunda Kızılbayrak dergisinin 116 .
özel sayısı ile afişleri ,Hatay Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplatıldı. (İHD İstanbul)

15 Nisan günü, “ 21. yüz yıla sosyalizmi yazacağız Alınteri” adlı derginin 13 Nisan tarihli 44. sayısı 2. sayfada
yer alan, “1 Mayıs tarihçesi” başlıklı yazıda; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği” gerekçesiyle Şişli
Cumhuriyet Savcılığı’nca toplatıldı. (İHD İstanbul)

On beş günde bir yayınlanan “Devrimci Demokrasi” adlı derginin, Nisan ayında yayınlanan 38
ve 39. sayıları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ,“yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla toplatıldı. (İHD İstanbul)

ünde bir yayınlanan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Mayıs ayında yayınlanan 40 ve
41. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla toplatıldı. (İHD İstanbul)

Müdürü Kenan Kıaralı, Fatih’teki okullara e-mail yollayarak KESK’in “Gelme
24.06.2004)

Muzaffer İlhan Erdost’un, “Türkiye'nin Yeni Sevr'e Zorlanması Odağında Üç Sivas”
k 1993'te verilen toplatma kararını kaldırdı. Erdost'un, Terörle Mücadele Yasası 8.

madde yürürlükten kaldırıldığı için suçun da ortadan kalktığı yönündeki itirazını yerinde gören Mahkeme; adli
emanette el konmuş kitap bulunmadığını belirtti. Kitap hakkında toplatma kararı veren Ankara 1 No'lu DGM,
toplatmaya dayanak oluşturan 8. maddenin kaldırılmasına karşın Savcılık, TMY'nın 7. ve TCY'nın 312.
maddelerinde tanımlanan suç unsurlarının oluşması ihtimalini ileri sürerek, kitap hakkındaki toplatma
ısrar etmişti. Kitap hakkındaki toplatma kararı kaldırılmasına rağmen, yazar Erdost’un
kaldırılmadı. Erdost, savcı Dilaver Kahveci'nin esas hakkındaki mütaalasında, ''4454 sayılı yasanın 2/son
maddesi uyarınca esasen mahkûmiyet hükmünün vaki olmamış sayılacağını'' ve ''yasa hükmü uyarınca hükümlü
hakkında yeni bir karar verilmesinin mümkün olmadığı'' nı belirttiğini kaydedildi.

23 kitabından dolayı DGM'de yargılanan ve birçok kitabı hakkında toplatılma kararı verilen Sosyolog
ikçi'nin, bütün kitaplarını yayınlayan Yurt Kitap Yayınları, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8.

maddesinin uyum yasaları çerçevesinde değişmesi üzerine, Ankara 1 Nolu DGM'ye başvurarak kitapları
yayınlamanın önündeki engelin kaldırılmasını istedi. Yayınevi sahibi Ünsal Öztürk, 1 No'lu DGM'nin kitapların
üzerindeki yasağı kaldırmaması üzerine başvurduğu 2 No'lu DGM'den 8 kitabı yayınlama hakkını aldı; ancak, 15
kitabın üzerindeki yasak, “Türkiye yasalarına göre hâlâ suç teşkil ettiği” gerekçesiyle kaldırıl

Bir Aydın bir Örgüt ve Kürt Sorunu, 12 Eylül Faşizmi ve PKK Direnişi, Bilim
Yöntemi, Koca Çınar (Kürt Bilgesi Musa Anter), Kürtlerin Mecburi İskânı, Ortadoğu'da Devlet Terörü, Kürt

Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Zihnimizdeki Karakolların
Yıkılması Yargılama Süreçleri ve Özgürleşme, Bilim-Resmi İdeoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu,
Devletlerarası Sömürge Kürdistan, UNESCO'ya Mektup, Başkaldırının Koşulları, Tuncel
Jenosidi), Kürdistan Üzerine Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi. Yasağı kaldırılan kitaplar ise şunlar:
Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temelleri 1, Doğu Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temeli 2,
Cumhuriyet Halk Fırkasının Tüzüğü 1927 ve Kürt Sorunu, Türk Tarih Tezi Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu,
Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi Davası I,
Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail B
Yargıtay'a Başvuru, Bilimsel Yöntem Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi

Yeter Tenimi Acıtmayın” adlı romanı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, “Halkın ar ve hayâ duygularını incittiği, cinsi arzuları
tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu, TCK'nin 426. maddesini ihlal ettiği”

i tarafından toplatıldı. Everest Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Meltem
Rana Gürtuna ile birlikte, 12 Şubat günü yayınevinde bir toplantı düzenledi. Arıkan,

''ensest gibi yok sayılan bazı sorunların gün yüzüne çıkmasını sağlamak''
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nan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Ocak ayında yayınlanan 32 ile 33., Şubat ayında
yayınlanan 34 ile 35. ve Mart ayında yayınlanan 36 ile 37. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi

3 Nisan günü, İstanbul’da haftalık olarak yayınlanmakta olan Sosyalizm Yolunda Kızılbayrak dergisinin 116 .

yazacağız Alınteri” adlı derginin 13 Nisan tarihli 44. sayısı 2. sayfada
yer alan, “1 Mayıs tarihçesi” başlıklı yazıda; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği” gerekçesiyle Şişli

On beş günde bir yayınlanan “Devrimci Demokrasi” adlı derginin, Nisan ayında yayınlanan 38
ve 39. sayıları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ,“yasadışı örgüt propagandası yapmak”

ünde bir yayınlanan Devrimci Demokrasi adlı derginin, Mayıs ayında yayınlanan 40 ve
41. sayıları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”

mail yollayarak KESK’in “Gelme

Türkiye'nin Yeni Sevr'e Zorlanması Odağında Üç Sivas”
k 1993'te verilen toplatma kararını kaldırdı. Erdost'un, Terörle Mücadele Yasası 8.

madde yürürlükten kaldırıldığı için suçun da ortadan kalktığı yönündeki itirazını yerinde gören Mahkeme; adli
a toplatma kararı veren Ankara 1 No'lu DGM,

TMY'nın 7. ve TCY'nın 312.
ni ileri sürerek, kitap hakkındaki toplatma kararında

Erdost’un mahkumiyeti
''4454 sayılı yasanın 2/son

''yasa hükmü uyarınca hükümlü

23 kitabından dolayı DGM'de yargılanan ve birçok kitabı hakkında toplatılma kararı verilen Sosyolog-Yazar
ikçi'nin, bütün kitaplarını yayınlayan Yurt Kitap Yayınları, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8.

maddesinin uyum yasaları çerçevesinde değişmesi üzerine, Ankara 1 Nolu DGM'ye başvurarak kitapları
vi sahibi Ünsal Öztürk, 1 No'lu DGM'nin kitapların

üzerindeki yasağı kaldırmaması üzerine başvurduğu 2 No'lu DGM'den 8 kitabı yayınlama hakkını aldı; ancak, 15
kitabın üzerindeki yasak, “Türkiye yasalarına göre hâlâ suç teşkil ettiği” gerekçesiyle kaldırılmadı. Yasağı

Bir Aydın bir Örgüt ve Kürt Sorunu, 12 Eylül Faşizmi ve PKK Direnişi, Bilim
Yöntemi, Koca Çınar (Kürt Bilgesi Musa Anter), Kürtlerin Mecburi İskânı, Ortadoğu'da Devlet Terörü, Kürt

Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Zihnimizdeki Karakolların
Demokrasi ve Kürt Sorunu,

Devletlerarası Sömürge Kürdistan, UNESCO'ya Mektup, Başkaldırının Koşulları, Tunceli Kanunu (Dersim
Yasağı kaldırılan kitaplar ise şunlar: Doğu

Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temelleri 1, Doğu Anadolu'nun Düzeni ve Sosyo Etnik Temeli 2,
ve Kürt Sorunu, Türk Tarih Tezi Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu,

Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi Davası I,
Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi Davası IV
Yargıtay'a Başvuru, Bilimsel Yöntem Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi - 2

adlı romanı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan
“Halkın ar ve hayâ duygularını incittiği, cinsi arzuları

tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu, TCK'nin 426. maddesini ihlal ettiği” gerekçesiyle
i tarafından toplatıldı. Everest Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Meltem

ile birlikte, 12 Şubat günü yayınevinde bir toplantı düzenledi. Arıkan,
yüzüne çıkmasını sağlamak'' olduğunu
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kaydetti. Arıkan, kitabın sadece ensest ilişkiler üzerine değil, korku
ifade ederek, ''Cinsellikten kaynaklanan travmaların açıklanması, halkın ar ve hayâ duygularını rencide
etmeyecek olup, yaşanmış ve yaşanmakta olan bu olayların tartışılması, üstüne gidilmesi, bireylerin eğitilmesi,
toplumu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır''
bir kitabın edebi eser olup olmadığına karar verecek mercinin içerisinde edebiyatçı bulunmayan Muzır Kurulu
olamayacağı açıktır'' dedi.

23 Nisan günü, Murat Kürüz’ün yazdığı ve Bilge Karınca Yayınevi’nin yayınladığı ;“Kadın Erkek Faaliyet
Raporu” adlı kitap, İstanbul 3. Sulh Ceza Mah
Koruma Kurulu’nun raporu doğrultusunda ,“halkın ar ve haya duygularını rencide ettiği” gerekçesiyle toplatıldı.
(İHD İstanbul)

15 Nisan günü İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Mehmet Küçük’ün çevird
Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll” adlı kitabın toplatılmasına karar verdi. Ayrıntı Yayınları tarafından
yayınlanan kitap hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine, Başbakanlık
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bir rapor hazırlandı. 10 Mart günü Savcılığa gönderilen
raporda, “kitapta yansıtılan görüşlerde oldukça kaba, edebi kültürümüze uymayan ahlaki değerlerimize aykırı
ifadeler verilmektedir” denildi. Rapor üzerine savc
Ceza Mahkemesi de, 13 Nisan günü kitabın ,TCY’nin 426. maddesi uyarınca toplatılmasına karar verdi. (İHD
İstanbul)

1 Haziran günü Diyarbakır 4. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Boran ve Ta
Sokağı'nda açtığı bir standda satışa sunulan 'Mahir Çayan'ın Bütün Eserleri' başlıklı 12 kitaba toplatma kararı
olduğu gerekçesiyle polislerce el konuldu. Standdan sorumlu İlker Boğa gözaltına alınırken, stand
sorumlularından Oya As ise, kitabın toplatma kararından haberdar olmadıklarını belirterek, "Polislerden
toplatma kararını görmek istediğimizi söyledi. Göstermediler" dedi. (DİHA

Kapatılan Gazete, Dergi vb.
Yeniden Özgür Gündem gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen “bir günlük
kapatma” cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle 31 Aralık 2003 tarihinde yayımlanmadı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ver
kesinleşmesi nedeniyle, 28 Ocak gününden itibaren, yayınına dört gün süreyle ara verdi.

23 Nisan günü İstanbul 4 No'lu DGM, yurtdışındaki Türkler için yayınlanan haftalık Yeni Asya International'da
çıkan bir yazı sebebiyle, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler'i, "halkın din ve mezhep farklılığı gözeterek kamu
düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde kin ve düşmanlığa tahrik edildiği" gerekçesiyle, 1 sene 8 ay hapse
mahkûm edip bu cezayı paraya çevirirken, gazetenin de 3 gün süreyle k
cezayı da erteledi. (Zaman-24.04.04)

Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür gerekçe gösterilerek 15 gün kapatma
cezası aldı. (20.07.2004-DİHA)

İstanbul Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, Özgür Halk ve Genç Bakış dergilerinin yayınını “dergilerin sahibi ve
yazıişleri Müdürü Barış Güllü’nün 12 Haziran günü tutuklanmasına karşın, beş gün içinde yazıişleri müdürlüğü
görevine bir başkanını getirilmemesi” nedeniyle 28 Ağustos günü dur
Yasası’nın 9/4 maddesi uyarınca alındığı bildirildi. (İHD İstanbul)


Yeniden Özgür Gündem gazetesi, yayınına 29 Şubat günü son verdi. Gazeteden yapılan açıklamada, 2 Eylül 2002 tarihinde

yayına başlayan gazetenin yayımlanan 541 sayısı hakkında 315 dava açıldığı, sonuçlanan 174 davada 293 gün kapatma (5
günü uygulandı) ve yaklaşık 500 milyar lira para cezası verildiği bildirildi. 174 davada Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak’ın
25 ay hapis cezasına mahkum edildiği, Çolak ve g
cezası verildiği belirtildi.
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kaydetti. Arıkan, kitabın sadece ensest ilişkiler üzerine değil, korku-travma üzerine yazılmış bir kitap olduğunu
''Cinsellikten kaynaklanan travmaların açıklanması, halkın ar ve hayâ duygularını rencide

etmeyecek olup, yaşanmış ve yaşanmakta olan bu olayların tartışılması, üstüne gidilmesi, bireylerin eğitilmesi,
toplumu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır'' diye konuştu. Rana Gürtuna ise, ''roman türünde yazılmış olan

adığına karar verecek mercinin içerisinde edebiyatçı bulunmayan Muzır Kurulu

23 Nisan günü, Murat Kürüz’ün yazdığı ve Bilge Karınca Yayınevi’nin yayınladığı ;“Kadın Erkek Faaliyet
Raporu” adlı kitap, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kurulu’nun raporu doğrultusunda ,“halkın ar ve haya duygularını rencide ettiği” gerekçesiyle toplatıldı.

15 Nisan günü İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Mehmet Küçük’ün çevirdiği, “Seks İsyanları
Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll” adlı kitabın toplatılmasına karar verdi. Ayrıntı Yayınları tarafından
yayınlanan kitap hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine, Başbakanlık

zır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bir rapor hazırlandı. 10 Mart günü Savcılığa gönderilen
raporda, “kitapta yansıtılan görüşlerde oldukça kaba, edebi kültürümüze uymayan ahlaki değerlerimize aykırı
ifadeler verilmektedir” denildi. Rapor üzerine savcılık, kitabın toplatılması istemiyle mahkemeye başvurdu. Sulh
Ceza Mahkemesi de, 13 Nisan günü kitabın ,TCY’nin 426. maddesi uyarınca toplatılmasına karar verdi. (İHD

1 Haziran günü Diyarbakır 4. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Boran ve Tavır Yayınları'nın Sanat
Sokağı'nda açtığı bir standda satışa sunulan 'Mahir Çayan'ın Bütün Eserleri' başlıklı 12 kitaba toplatma kararı
olduğu gerekçesiyle polislerce el konuldu. Standdan sorumlu İlker Boğa gözaltına alınırken, stand

ise, kitabın toplatma kararından haberdar olmadıklarını belirterek, "Polislerden
toplatma kararını görmek istediğimizi söyledi. Göstermediler" dedi. (DİHA-01.06.2004)

gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen “bir günlük
kapatma” cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle 31 Aralık 2003 tarihinde yayımlanmadı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ver
kesinleşmesi nedeniyle, 28 Ocak gününden itibaren, yayınına dört gün süreyle ara verdi.

23 Nisan günü İstanbul 4 No'lu DGM, yurtdışındaki Türkler için yayınlanan haftalık Yeni Asya International'da
leri Müdürü Mustafa Döküler'i, "halkın din ve mezhep farklılığı gözeterek kamu

düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde kin ve düşmanlığa tahrik edildiği" gerekçesiyle, 1 sene 8 ay hapse
mahkûm edip bu cezayı paraya çevirirken, gazetenin de 3 gün süreyle kapatılmasına karar verdi, ancak her iki

24.04.04)

Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür gerekçe gösterilerek 15 gün kapatma

Savcılığı, Özgür Halk ve Genç Bakış dergilerinin yayınını “dergilerin sahibi ve
yazıişleri Müdürü Barış Güllü’nün 12 Haziran günü tutuklanmasına karşın, beş gün içinde yazıişleri müdürlüğü
görevine bir başkanını getirilmemesi” nedeniyle 28 Ağustos günü durdurdu. Kararın 5680 sayılı Basın
Yasası’nın 9/4 maddesi uyarınca alındığı bildirildi. (İHD İstanbul)

Yeniden Özgür Gündem gazetesi, yayınına 29 Şubat günü son verdi. Gazeteden yapılan açıklamada, 2 Eylül 2002 tarihinde
anan 541 sayısı hakkında 315 dava açıldığı, sonuçlanan 174 davada 293 gün kapatma (5

günü uygulandı) ve yaklaşık 500 milyar lira para cezası verildiği bildirildi. 174 davada Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak’ın
25 ay hapis cezasına mahkum edildiği, Çolak ve gazetenin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları’na toplam 478 milyar lira para

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

travma üzerine yazılmış bir kitap olduğunu
''Cinsellikten kaynaklanan travmaların açıklanması, halkın ar ve hayâ duygularını rencide

etmeyecek olup, yaşanmış ve yaşanmakta olan bu olayların tartışılması, üstüne gidilmesi, bireylerin eğitilmesi,
''roman türünde yazılmış olan

adığına karar verecek mercinin içerisinde edebiyatçı bulunmayan Muzır Kurulu

23 Nisan günü, Murat Kürüz’ün yazdığı ve Bilge Karınca Yayınevi’nin yayınladığı ;“Kadın Erkek Faaliyet
kemesi tarafından Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan

Koruma Kurulu’nun raporu doğrultusunda ,“halkın ar ve haya duygularını rencide ettiği” gerekçesiyle toplatıldı.

iği, “Seks İsyanları-Toplumsal
Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll” adlı kitabın toplatılmasına karar verdi. Ayrıntı Yayınları tarafından
yayınlanan kitap hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine, Başbakanlık

zır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bir rapor hazırlandı. 10 Mart günü Savcılığa gönderilen
raporda, “kitapta yansıtılan görüşlerde oldukça kaba, edebi kültürümüze uymayan ahlaki değerlerimize aykırı

ılık, kitabın toplatılması istemiyle mahkemeye başvurdu. Sulh
Ceza Mahkemesi de, 13 Nisan günü kitabın ,TCY’nin 426. maddesi uyarınca toplatılmasına karar verdi. (İHD

vır Yayınları'nın Sanat
Sokağı'nda açtığı bir standda satışa sunulan 'Mahir Çayan'ın Bütün Eserleri' başlıklı 12 kitaba toplatma kararı
olduğu gerekçesiyle polislerce el konuldu. Standdan sorumlu İlker Boğa gözaltına alınırken, stand

ise, kitabın toplatma kararından haberdar olmadıklarını belirterek, "Polislerden

gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen “bir günlük
kapatma” cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle 31 Aralık 2003 tarihinde yayımlanmadı.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen kapatma cezasının

23 Nisan günü İstanbul 4 No'lu DGM, yurtdışındaki Türkler için yayınlanan haftalık Yeni Asya International'da
leri Müdürü Mustafa Döküler'i, "halkın din ve mezhep farklılığı gözeterek kamu

düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde kin ve düşmanlığa tahrik edildiği" gerekçesiyle, 1 sene 8 ay hapse
apatılmasına karar verdi, ancak her iki

Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür gerekçe gösterilerek 15 gün kapatma

Savcılığı, Özgür Halk ve Genç Bakış dergilerinin yayınını “dergilerin sahibi ve
yazıişleri Müdürü Barış Güllü’nün 12 Haziran günü tutuklanmasına karşın, beş gün içinde yazıişleri müdürlüğü

durdu. Kararın 5680 sayılı Basın

Yeniden Özgür Gündem gazetesi, yayınına 29 Şubat günü son verdi. Gazeteden yapılan açıklamada, 2 Eylül 2002 tarihinde
anan 541 sayısı hakkında 315 dava açıldığı, sonuçlanan 174 davada 293 gün kapatma (5

günü uygulandı) ve yaklaşık 500 milyar lira para cezası verildiği bildirildi. 174 davada Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak’ın
azetenin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları’na toplam 478 milyar lira para
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III.2. Baskına uğrayan kitle örgütü, yayın organı,vb.
Özgür Gündem Gazetesi İzmir Temsilciliği, 20 Ocak günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafı
basılarak, arama yapıldı. Aramada, gazetenin defterlerine el konuldu.

İstanbul’da bulunan Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi, 6 Şubat günü güvenlik güçleri tarafından basıldı.
Karanfiller Kültür Merkezi sahibi Türkeş Fırat, polisin baskın sırasında
faks makinesi gibi eşyaları kırdığını; kitapların bir kısmına, bir adet cep telefonuna ve videoya da el
konulduğunu belirtti.

Okmeydanı Halkın Sesi gazetesi, 19 Şubat günü, polis tarafından basıldı.

Marmara TAYAD (Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği), Okmeydanı TAYAD ve TAYAD
Ümraniye Anadolu Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği, 19 Şubat günü polis tarafından, mahkeme kararı
ile basıldı. Baskına gerekçe olarak; 17 Şubat günü Unkapanı’nda afiş
Kaldi (1983) adlı kişinin, “yasadışı DHKP
İstanbul-Anadolu yakası örgütlenmesinden sorumlu Sinan Ünlü’ye bağlı olarak çalıştığı” iddiası gösterildi.

Haftalık olarak Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos gazetesi ve çalışanları, gazetede “Sabiha Gökçen'in
Ermeni asıllı olabileceği yönünde iddia yayınlanması” üzerine Ülkü Ocakları’nın tehdidine maruz kaldılar. 2
Mart günü Agos binasının önünde gösteri yap
İstanbul Ülkü Ocağı Başkanı Levent Temiz'in, gazeteyi ve gazete çalışanlarını tehdit ettiği, Agos ve yönetmeni
Hırant Dink'i hedef gösterdiği iddia edildi.

Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler
Dernek Başkanı Yılmaz Şen, polis baskısının ardından derneğin ablukaya alındığını ve girişlerin engellendiğini
iddia ederek, buna karşı çıkmaları üzerine polisin derneği terk ettiğ
kararı ile yeniden derneği basarak arama yaptıklarını ve tutanaklar tuttuklarını belirtti.

Atılım gazetesi Ankara Bürosu, 23 Mart günü, polis ekipleri tarafından basıldı.

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talim
Ajansı (DIHA) Merkez Bürosuna, “Özgür Halk”, “Genç Bakış”,
Özlem Yayıncılık” ve Sosyal Ekolojik Dönüşüm’e baskın düzenledi. (DİHA
(DİHA-08.06.2004) (Hürriyet-09.06.2004) (Cumhuriyet

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne 10 Haziran günü Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce baskın düzenlendi.
Binada arama yapan polis, merkezde faaliyet yürüte
10.06.04)

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
Diyarbakır İl Temsilcisi İkrar Budak gözaltına alınırken, çok sayıda kitap, broşür
afişlere el konuldu. (Özgür Gündem

Fırat Dağıtım Ltd. şirketi Van şubesine 12 Ağustos günü baskın yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramada toplatma
kararı olan yada olmayan yayınlara, arşivlere ve ansiklopedi halindeki ci

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezi 15 Eylül günü polis tarafından basıldı. (İHD İstanbul) (Evrensel
16.09.2004)

Dicle Gençlik Derneği 14 Eylül günü TMŞ ekipleri tarafından “dernek adına yasadışı bildiriler
iddiasıyla basıldı. Baskında "Adalet ve ekmek", "Gençlik" ve "Tavır" adlı yayınların da bulunduğu çok sayıda
dergi ve kitaba el konuldu. (14.09.2004

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur “20 Eylül g
Esenyurt/Yakuplu’da bulunan Dayanışma gazetesinin Esenyurt Jandarma Karakolu’nda görevli jandarmalarca
basılarak arandığını belirtti.
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III.2. Baskına uğrayan kitle örgütü, yayın organı,vb.
Özgür Gündem Gazetesi İzmir Temsilciliği, 20 Ocak günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafı
basılarak, arama yapıldı. Aramada, gazetenin defterlerine el konuldu.

İstanbul’da bulunan Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi, 6 Şubat günü güvenlik güçleri tarafından basıldı.
Karanfiller Kültür Merkezi sahibi Türkeş Fırat, polisin baskın sırasında her yeri dağıttığını; cam, masa, sandalye,
faks makinesi gibi eşyaları kırdığını; kitapların bir kısmına, bir adet cep telefonuna ve videoya da el

Okmeydanı Halkın Sesi gazetesi, 19 Şubat günü, polis tarafından basıldı.

AYAD (Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği), Okmeydanı TAYAD ve TAYAD
Ümraniye Anadolu Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği, 19 Şubat günü polis tarafından, mahkeme kararı
ile basıldı. Baskına gerekçe olarak; 17 Şubat günü Unkapanı’nda afiş asmak isterken gözaltına alınan Erdoğan
Kaldi (1983) adlı kişinin, “yasadışı DHKP-C örgütü üyesi olduğu ve Tekin Tangün sorumluluğunda oluşturulan

Anadolu yakası örgütlenmesinden sorumlu Sinan Ünlü’ye bağlı olarak çalıştığı” iddiası gösterildi.

Haftalık olarak Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos gazetesi ve çalışanları, gazetede “Sabiha Gökçen'in
Ermeni asıllı olabileceği yönünde iddia yayınlanması” üzerine Ülkü Ocakları’nın tehdidine maruz kaldılar. 2
Mart günü Agos binasının önünde gösteri yapan ve “Ya sev ya terk et” sloganları ülkücü grup adına konuşan
İstanbul Ülkü Ocağı Başkanı Levent Temiz'in, gazeteyi ve gazete çalışanlarını tehdit ettiği, Agos ve yönetmeni
Hırant Dink'i hedef gösterdiği iddia edildi.

Kocaeli Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, 15 Mart günü polisler tarafından arama kararı olmaksızın basıldı.
Dernek Başkanı Yılmaz Şen, polis baskısının ardından derneğin ablukaya alındığını ve girişlerin engellendiğini
iddia ederek, buna karşı çıkmaları üzerine polisin derneği terk ettiğini ve aynı gün saat 16.00 sıralarında arama
kararı ile yeniden derneği basarak arama yaptıklarını ve tutanaklar tuttuklarını belirtti.

Atılım gazetesi Ankara Bürosu, 23 Mart günü, polis ekipleri tarafından basıldı.

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talimatı ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Haziran günü
“Özgür Halk”, “Genç Bakış”, “Gençlik Gelecektir” dergilerine ve “Yeniden

Sosyal Ekolojik Dönüşüm’e baskın düzenledi. (DİHA-12-06-04) (
09.06.2004) (Cumhuriyet-09.06.2004) (İHD İstanbul)

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne 10 Haziran günü Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce baskın düzenlendi.
Binada arama yapan polis, merkezde faaliyet yürüten kafeteryayı ruhsatsız çalıştırıldığı için mühürledi. (DİHA

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
Diyarbakır İl Temsilcisi İkrar Budak gözaltına alınırken, çok sayıda kitap, broşür ile ESP’ye ait bayrak ve
afişlere el konuldu. (Özgür Gündem-09.08.04)

Fırat Dağıtım Ltd. şirketi Van şubesine 12 Ağustos günü baskın yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramada toplatma
kararı olan yada olmayan yayınlara, arşivlere ve ansiklopedi halindeki ciltlere el konuldu. (İHD

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezi 15 Eylül günü polis tarafından basıldı. (İHD İstanbul) (Evrensel

Dicle Gençlik Derneği 14 Eylül günü TMŞ ekipleri tarafından “dernek adına yasadışı bildiriler
iddiasıyla basıldı. Baskında "Adalet ve ekmek", "Gençlik" ve "Tavır" adlı yayınların da bulunduğu çok sayıda
dergi ve kitaba el konuldu. (14.09.2004-DIHA)

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur “20 Eylül g
Esenyurt/Yakuplu’da bulunan Dayanışma gazetesinin Esenyurt Jandarma Karakolu’nda görevli jandarmalarca
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Özgür Gündem Gazetesi İzmir Temsilciliği, 20 Ocak günü İzmir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından

İstanbul’da bulunan Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi, 6 Şubat günü güvenlik güçleri tarafından basıldı.
her yeri dağıttığını; cam, masa, sandalye,

faks makinesi gibi eşyaları kırdığını; kitapların bir kısmına, bir adet cep telefonuna ve videoya da el

AYAD (Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği), Okmeydanı TAYAD ve TAYAD
Ümraniye Anadolu Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği, 19 Şubat günü polis tarafından, mahkeme kararı

asmak isterken gözaltına alınan Erdoğan
C örgütü üyesi olduğu ve Tekin Tangün sorumluluğunda oluşturulan

Anadolu yakası örgütlenmesinden sorumlu Sinan Ünlü’ye bağlı olarak çalıştığı” iddiası gösterildi.

Haftalık olarak Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos gazetesi ve çalışanları, gazetede “Sabiha Gökçen'in
Ermeni asıllı olabileceği yönünde iddia yayınlanması” üzerine Ülkü Ocakları’nın tehdidine maruz kaldılar. 2

an ve “Ya sev ya terk et” sloganları ülkücü grup adına konuşan
İstanbul Ülkü Ocağı Başkanı Levent Temiz'in, gazeteyi ve gazete çalışanlarını tehdit ettiği, Agos ve yönetmeni

Derneği, 15 Mart günü polisler tarafından arama kararı olmaksızın basıldı.
Dernek Başkanı Yılmaz Şen, polis baskısının ardından derneğin ablukaya alındığını ve girişlerin engellendiğini

ini ve aynı gün saat 16.00 sıralarında arama

atı ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Haziran günü Dicle Haber
“Gençlik Gelecektir” dergilerine ve “Yeniden

04) (DİHA-09.06.2004)

Botan Kültür Sanat Merkezi'ne 10 Haziran günü Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce baskın düzenlendi.
n kafeteryayı ruhsatsız çalıştırıldığı için mühürledi. (DİHA-

Atılım gazetesi Diyarbakır Temsilciliği 8 Ağustos günü baskın yapıldı. Baskın sonrası Atılım gazetesi
ile ESP’ye ait bayrak ve

Fırat Dağıtım Ltd. şirketi Van şubesine 12 Ağustos günü baskın yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramada toplatma
ltlere el konuldu. (İHD-Van)

Özgür Halk dergisinin İstanbul’daki merkezi 15 Eylül günü polis tarafından basıldı. (İHD İstanbul) (Evrensel-

Dicle Gençlik Derneği 14 Eylül günü TMŞ ekipleri tarafından “dernek adına yasadışı bildiriler dağıtıldığı”
iddiasıyla basıldı. Baskında "Adalet ve ekmek", "Gençlik" ve "Tavır" adlı yayınların da bulunduğu çok sayıda

23 Eylül günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Arzu Baysungur “20 Eylül günü
Esenyurt/Yakuplu’da bulunan Dayanışma gazetesinin Esenyurt Jandarma Karakolu’nda görevli jandarmalarca
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İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Gelecektir dergisini yayınlayan Yeniden Özlem Yayıncılık şirketi 10
Kasım günü basıldı. (İHD İstanbul)

III.3. RTÜK Uygulamaları
III.3.1. Yayın Durdurma Cezası Verilen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 19 ve 24 Şubat 2004
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara im
bendini 2.7.2003 tarihinde yayınladığı “Işıldak” programı ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Konuşan Sayfalar” programıyla ihlal eden
otuzar gün süreyle durdurulmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,
din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan
yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendini 22.05.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal
eden Güneş TV’nin (Malatya) yayınının o

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 29
Yasayla değişik 4. maddesinin (c) bendi kapsamında 5 Mayıs 2001 tarihinde yayınladığı “Merhaba Ankara”
programı nedeniyle Hedef Radyo’nun yayınını

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 17 Ağustos ve 25 Ağustos 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın
4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na ilişkin (a)
bendi kapsamında 20 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Müzik Programı” ve 3
yayınladığı “Diyarbakır Yerel Yönetimleri Tartışıyor” adlı sempozyum programı nedeniyle
(Diyarbakır) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına,
eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşm
nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 22 Mart 2004 tarihinde
yayınladığı “Gündem” programı nedeniyle
bendi kapsamında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Müzik Programı” ve “Haber Bülteni” nedeniyle
TV’nin (Diyarbakır) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına,
5 Ocak 2001 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile 3
huzuru ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (d) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Üst Kurulun 19 Mart
2001 tarihli toplantısında bir gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar ve
konusu idari işlemin dava konusu olması nedeniyle cezası uygulanamayan
İdare Mahkemesinin kararına dayanılarak
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na
ilişkin (a) bendi kapsamında 7 Ekim 2003, 9, 14, 15, 19, 25 Aralık 2
“Objektif”, “Halkın Sesi”, “Haber Bülteni” ve “Gün İzi” adlı programlar nedeniyle
Radyo’nun (İstanbul) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 22, 28
Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,
dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden ve
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
“Özenle İstek” adlı program nedeniyle
durdurulmasına, 5 ve 11 Ekim 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.
maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge
farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda ne
verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 24
yayınları nedeniyle Özgür Radyo’nun
şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
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III.3. RTÜK Uygulamaları
III.3.1. Yayın Durdurma Cezası Verilen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 19 ve 24 Şubat 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu
şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b)
bendini 2.7.2003 tarihinde yayınladığı “Işıldak” programı ile ihlal eden Serhat TV’nin (Kars) ve 27.8.2003
tarihinde yayınladığı “Konuşan Sayfalar” programıyla ihlal eden Özgür Radyo’nun (İstanbul) yayınlarının

eyle durdurulmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,
din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan
yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendini 22.05.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal

nının otuz gün süreyle durdurulmasına karar verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 29-30 Haziran 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanının 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin (c) bendi kapsamında 5 Mayıs 2001 tarihinde yayınladığı “Merhaba Ankara”

Hedef Radyo’nun yayınının üç gün süre ile durdurulmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 17 Ağustos ve 25 Ağustos 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın
4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na ilişkin (a)
bendi kapsamında 20 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Müzik Programı” ve 3-4-6 Aralık 2003 tarihlerinde

l Yönetimleri Tartışıyor” adlı sempozyum programı nedeniyle
(Diyarbakır) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına, “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk
eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda
nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 22 Mart 2004 tarihinde
yayınladığı “Gündem” programı nedeniyle Hakkari FM’in yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına,

ında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Müzik Programı” ve “Haber Bülteni” nedeniyle
TV’nin (Diyarbakır) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına, 9 ve 15 Eylül 2004 tarihli toplantılarında ise,
5 Ocak 2001 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile 3984 Sayılı Yasanın yayınların “Genel ahlak, toplum
huzuru ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (d) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Üst Kurulun 19 Mart
2001 tarihli toplantısında bir gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar ve
konusu idari işlemin dava konusu olması nedeniyle cezası uygulanamayan Show TV’nin yayınının, Ankara 9.
İdare Mahkemesinin kararına dayanılarak bir gün süreyle durdurulmasına karar verilmiştir. 3984 Sayılı

şik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na
ilişkin (a) bendi kapsamında 7 Ekim 2003, 9, 14, 15, 19, 25 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Müzik
“Objektif”, “Halkın Sesi”, “Haber Bülteni” ve “Gün İzi” adlı programlar nedeniyle

yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 22, 28 ve 29 Eylül 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756
Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,
dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
“Özenle İstek” adlı program nedeniyle Radyo Başkent’in (Ankara) yayınının 30 gün süre ile

04 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.
maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge
farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan
verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 24-27 Eylül 2003, 21 Kasım 2003 ve 1 Mayıs 2004 tarihlerindeki

Özgür Radyo’nun (Ankara) yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına,
röre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
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tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Radyo ve
da Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu

şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
kan verilmemesi”ne ilişkin (b)

’nin (Kars) ve 27.8.2003
’nun (İstanbul) yayınlarının

tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil,
din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan
yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendini 22.05.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal

30 Haziran 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanının 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin (c) bendi kapsamında 5 Mayıs 2001 tarihinde yayınladığı “Merhaba Ankara”

karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 17 Ağustos ve 25 Ağustos 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın
4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na ilişkin (a)

6 Aralık 2003 tarihlerinde
l Yönetimleri Tartışıyor” adlı sempozyum programı nedeniyle GÜN TV’nin

“Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk
anlığa tahrik eden veya toplumda

nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 22 Mart 2004 tarihinde
Hakkari FM’in yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına, (b)

ında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Müzik Programı” ve “Haber Bülteni” nedeniyle CAN
9 ve 15 Eylül 2004 tarihli toplantılarında ise,

984 Sayılı Yasanın yayınların “Genel ahlak, toplum
huzuru ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (d) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Üst Kurulun 19 Mart
2001 tarihli toplantısında bir gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verilen, ancak, söz

’nin yayınının, Ankara 9.
karar verilmiştir. 3984 Sayılı

şik 4. maddesinin; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması” na

003 tarihlerinde yayınladığı “Müzik-Şiir”,
“Objektif”, “Halkın Sesi”, “Haber Bülteni” ve “Gün İzi” adlı programlar nedeniyle Anadolunun Sesi

ve 29 Eylül 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756
Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,

ya toplumda nefret duyguları
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı

yayınının 30 gün süre ile
04 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.

maddesinin; “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge
fret duyguları oluşturan yayınlara imkan

27 Eylül 2003, 21 Kasım 2003 ve 1 Mayıs 2004 tarihlerindeki
yayınının 30 gün süre ile durdurulmasına, “Toplumu

röre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve
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düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b)
bendi kapsamında 6 Temmuz 2004 tarihindeki
gün süre ile durdurulmasına karar verdi.

III.3.2. Program Durdurma Cezası Verilen Televizyon ve Radyolar
RTÜK, 27-28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla d
maddesinin; “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na
ilişkin (j) bendini 16-17 Eylül 2003 tarihlerinde yayınladığı maçlar sırasında yaptığı yayınlarla ihlal eden
TV için 3 kez program durdurma müeyyidesi
değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 21 Haziran 2003 tarihinde yayınladığı
“Orada Neler Oluyor” programıyla ihlal eden
Sesi” programıyla ihlal eden TGRT
manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı
olunması...”na ilişkin (ı) bendini, 13.6.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
13.6.2003 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden
müeyyidesi uygulanmasına, “Gençlerin ve ç
programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 15.5.2003
tarihinde yayınladığı “Gerçek Kesit” programıyla ihlal eden
Slayer” isimli programla ihlal eden
eden TGRT için birer kez program durdurma müeyyidesi
tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne
ilişkin (l) bendini 6.6.2003 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden
program durdurma müeyyidesi
yayınladığı programla ihlal eden FM 12 (Bingöl) için üç kez program durdurma müeyyidesi
karar vermiştir.

RTÜK, 19 ve 24 Şubat 2004 tarihli toplantılarında, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri s
saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”na ilişkin (ı) bendi ile “Suçlu olduğu
yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne
ilişkin (k) bendini 4.11.2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Haberleri” ile ihlal eden
program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, “Radyo, televizyon ve veri yayınları hukukun üstünlüğüne,
Anayasanın genel ilkelerine... uygun olarak kamu hizmeti anlayışı
yapılması esastır...” şeklindeki ilk fıkrasını 24.8.2003 tarihindeki yayınlarıyla ihlal eden
21.5.2003 tarihindeki yayınlarıyla ihlal eden
müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004
eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”n
bendini; 23, 26 Eylül 2003 ve 13,14,21,23,24 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleri ile ihlal
eden Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi
4,5,26 Kasım 2003, 2,9,10 Aralık
program durdurma müeyyidesi uygulanmasına
suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini
yayınladığı “Deşifre” programıyla ihlal eden
uygulanmasına, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların
bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 13, 15 Aralık 2003
tarihlerinde yayınladığı “Biz Evleniyoruz” adlı programla ihlal eden
müeyyidesi uygulanmasına, “Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat
taraf tutan yayın yapılmaması...”na ilişkin (n) bendini, 24
bültenleriyle ihlal eden Mesaj TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi
Türkçe yapılması esastır...” şeklindeki birinci fıkrası hükmünü 21, 22 ve 25 Nisan 2003 tarihlerinde yayınladığı
programlarla ihlal eden Göl Radyo’ya (Bingöl) bir kez program durdurma
verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini zedeleyecek türden programların bu
ilişkin (z) bendini 19-20 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” programıyla ihlal
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düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b)
bendi kapsamında 6 Temmuz 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle ÇAĞRI FM’in (Diyarbakır)
gün süre ile durdurulmasına karar verdi.

Durdurma Cezası Verilen Televizyon ve Radyolar
28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla d

maddesinin; “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na
17 Eylül 2003 tarihlerinde yayınladığı maçlar sırasında yaptığı yayınlarla ihlal eden

rdurma müeyyidesi uygulanmasına, “Yayınların toplumun milli ve manevi
değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 21 Haziran 2003 tarihinde yayınladığı
“Orada Neler Oluyor” programıyla ihlal eden Kanal 6 (Anadolu) ile 16.9.2003 tarihinde yayınladığı “Kadının

TGRT için üçer kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, “Kişilerin
manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı

lunması...”na ilişkin (ı) bendini, 13.6.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
13.6.2003 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden Haber Türk için birer kez yayın durdurma
müeyyidesi uygulanmasına, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden
programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 15.5.2003
tarihinde yayınladığı “Gerçek Kesit” programıyla ihlal eden Flash TV, hafta içi yayınladığı “Buffy The Vampire
Slayer” isimli programla ihlal eden CNBC-e ve 20.6.2003 tarihinde yayınladığı “Telekritik” programıyla ihlal

TGRT için birer kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, “Haberlerin yayınlanmasında
k ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne

ilişkin (l) bendini 6.6.2003 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden Gün TV (Diyarbakır) için bir kez
program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı maddenin birinci fıkrasını, 25.4.2003 tarihinde

FM 12 (Bingöl) için üç kez program durdurma müeyyidesi

tarihli toplantılarında, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri s
saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”na ilişkin (ı) bendi ile “Suçlu olduğu
yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne

ni 4.11.2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Haberleri” ile ihlal eden TGRT hakkında bir kez
uygulanmasına, “Radyo, televizyon ve veri yayınları hukukun üstünlüğüne,

Anayasanın genel ilkelerine... uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe
yapılması esastır...” şeklindeki ilk fıkrasını 24.8.2003 tarihindeki yayınlarıyla ihlal eden
21.5.2003 tarihindeki yayınlarıyla ihlal eden Gün Fm (Diyarbakır) hakkında birer kez program durdurm
müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004 tarihli toplantılarında, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine
eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”n

23, 26 Eylül 2003 ve 13,14,21,23,24 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleri ile ihlal
Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, 6,7,18,19,20,21,22 Ekim 2003,

4,5,26 Kasım 2003, 2,9,10 Aralık 2003 tarihlerindeki reklam yayınları ile ihlal eden
uygulanmasına, “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin

suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini
yayınladığı “Deşifre” programıyla ihlal eden Star TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi
uygulanmasına, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların

ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 13, 15 Aralık 2003
tarihlerinde yayınladığı “Biz Evleniyoruz” adlı programla ihlal eden Show TV’ye bir kez program durdurma

uygulanmasına, “Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü,
taraf tutan yayın yapılmaması...”na ilişkin (n) bendini, 24-26 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber

Mesaj TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, “...Yayınların
ması esastır...” şeklindeki birinci fıkrası hükmünü 21, 22 ve 25 Nisan 2003 tarihlerinde yayınladığı

Göl Radyo’ya (Bingöl) bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan-Haziran 2004 döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini zedeleyecek türden programların bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na

20 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” programıyla ihlal
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düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkan verilmemesi” ne ilişkin (b)
(Diyarbakır) yayınının 30

28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.
maddesinin; “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na

17 Eylül 2003 tarihlerinde yayınladığı maçlar sırasında yaptığı yayınlarla ihlal eden Star
uygulanmasına, “Yayınların toplumun milli ve manevi

değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 21 Haziran 2003 tarihinde yayınladığı
16.9.2003 tarihinde yayınladığı “Kadının

uygulanmasına, “Kişilerin
manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı

lunması...”na ilişkin (ı) bendini, 13.6.2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden Flash TV ile
Haber Türk için birer kez yayın durdurma

ocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden
programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 15.5.2003

ayınladığı “Buffy The Vampire
ve 20.6.2003 tarihinde yayınladığı “Telekritik” programıyla ihlal

uygulanmasına, “Haberlerin yayınlanmasında
k ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne

Gün TV (Diyarbakır) için bir kez
n birinci fıkrasını, 25.4.2003 tarihinde

FM 12 (Bingöl) için üç kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına

tarihli toplantılarında, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”na ilişkin (ı) bendi ile “Suçlu olduğu
yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne

TGRT hakkında bir kez
uygulanmasına, “Radyo, televizyon ve veri yayınları hukukun üstünlüğüne,

çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe
yapılması esastır...” şeklindeki ilk fıkrasını 24.8.2003 tarihindeki yayınlarıyla ihlal eden TV 21 (Diyarbakır) ve

(Diyarbakır) hakkında birer kez program durdurma

tarihli toplantılarında, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine
eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması...”na ilişkin (ı)

23, 26 Eylül 2003 ve 13,14,21,23,24 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleri ile ihlal
uygulanmasına, 6,7,18,19,20,21,22 Ekim 2003,

2003 tarihlerindeki reklam yayınları ile ihlal eden Star TV’ye bir kez
“Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin

suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini 25.03.2003 tarihinde
Star TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

uygulanmasına, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların
ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 13, 15 Aralık 2003

Show TV’ye bir kez program durdurma
eşitliği sağlanması; tek yönlü,

26 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber
uygulanmasına, “...Yayınların

ması esastır...” şeklindeki birinci fıkrası hükmünü 21, 22 ve 25 Nisan 2003 tarihlerinde yayınladığı
müeyyidesi uygulanmasına karar

döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki

nların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
20 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” programıyla ihlal
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eden ATV’ye bir kez, “Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini, 13 Ocak 200
reklam yayınıyla ihlal eden CNN Türk’e bir kez,
haksız rekabete yol açılmaması,...”na ilişkin (j) bendi kapsamında, 19 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Ana
Haber Bülteni” nedeniyle ATV’ye
yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı ne
“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v)
bendi kapsamında 12 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” programı nedeniyle
kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 28 Temmuz 2004
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini ze
türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi
kapsamında 29 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları” programı nedeniyle
program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
reklam filmi nedeniyle Show TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
2004 ve 11 Ağustos 2004 tarihli toplantıla
maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi.”ne ilişkin
(g) bendi kapsamında 1-2 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sa
Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
9 Eylül 2004 tarihli toplantısında, Üst Kurul 3984 Sayılı Yasanın;
maddesinin “Birbirinden bağımsız bölümleri olan programla
içeren olay ve gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en
az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü, 1.4.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşakları
ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
uygulanmasına, aynı madde hükmünü 4
Star TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
uygulanmasına, aynı madde hükmünü 26.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
7’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
uygulanmasına, aynı madde hükmünü 28.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
uygulanmasına, aynı madde hükmünü 31.5.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, a
yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü 1.6.2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar

Duymasın” adlı dizi filmle ihlal eden
aynı madde hükmünü 15.5.2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı yarışma programıyla ihlal eden
ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, a
2004 tarihlerinde yayınladığı haber bülteniyle ihlal eden
uygulanmasına, “Belirli Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesinde belirlenen “Alkol ve tütün ürünleri
reklamlarına izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve
tedavilerin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve ferdin zarardan
korunması gereklerine uygun olacaktır” hükmünü 6, 9,10 Hazir
eden Olay TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına

Üst Kurul, 9 ve 15 Eylül 2004 tarihli toplantılarında
saldırıda bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 17 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak
Arası” adlı program ile ihlal eden
“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini ze
seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 23 Şubat 2004 ve 3, 16, 29 Mart 2004
tarihlerinde yayınladığı reklam filmiyle ihlal eden
uygulanmasına, (z) bendini 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi filmle ihlal eden
Show TV’ye iki kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” ve “Ana Haber Bülteni” n
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“Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini, 13 Ocak 200
CNN Türk’e bir kez, “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve

haksız rekabete yol açılmaması,...”na ilişkin (j) bendi kapsamında, 19 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Ana
bir kez, (j) bendi kapsamında 31 Aralık 2003, 19-28 Ocak 2004 tarihlerinde

yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle Star TV’ye bir kez, (z) bendi kapsamında, 12 Ocak 2004 ve 18
Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle
“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v)
bendi kapsamında 12 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” programı nedeniyle

ogram durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 28 Temmuz 2004 tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini ze
türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi
kapsamında 29 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları” programı nedeniyle
program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, (z) bendi kapsamında 15 Mart 2004 tarihinde yayınladığı

Show TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
ve 11 Ağustos 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.

maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi.”ne ilişkin
2 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle

Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
tarihli toplantısında, Üst Kurul 3984 Sayılı Yasanın; “Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21.

maddesinin “Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapıda aralar
içeren olay ve gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en
az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü, 1.4.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşakları
ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı madde hükmünü 5.4.2004 ve 6.6.2004
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

aynı madde hükmünü 4-5 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
Star TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı madde hükmünü 28.6.2004
tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden NTV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

aynı madde hükmünü 26.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
7’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı madde hükmünü 18
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden CNBC-e’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

aynı madde hükmünü 28.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, Aynı madde hükmünü 3

ladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden Sky Türk’e bir kez program durdurma müeyyidesi
ynı madde hükmünü 31.5.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden

TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı madde hükmünü 6.6.2004 tarihinde
yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden ETV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü 1.6.2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar

ihlal eden Star TV’ye iki kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
ynı madde hükmünü 15.5.2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı yarışma programıyla ihlal eden

ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, aynı madde hükmünü 4
2004 tarihlerinde yayınladığı haber bülteniyle ihlal eden Cine-5’e bir kez program durdurma müeyyidesi

“Belirli Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesinde belirlenen “Alkol ve tütün ürünleri
eçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve

tedavilerin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve ferdin zarardan
korunması gereklerine uygun olacaktır” hükmünü 6, 9,10 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı reklamlarla ihlal

Olay TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, 9 ve 15 Eylül 2004 tarihli toplantılarında “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 17 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak

Arası” adlı program ile ihlal eden ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların
seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 23 Şubat 2004 ve 3, 16, 29 Mart 2004
tarihlerinde yayınladığı reklam filmiyle ihlal eden ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

(z) bendini 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi filmle ihlal eden
Show TV’ye iki kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, (z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004
tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” ve “Ana Haber Bülteni” nedeniyle ATV’ye bir kez program durdurma
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“Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini, 13 Ocak 2004 tarihindeki
“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve

haksız rekabete yol açılmaması,...”na ilişkin (j) bendi kapsamında, 19 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Ana
28 Ocak 2004 tarihlerinde

(z) bendi kapsamında, 12 Ocak 2004 ve 18
deniyle Kanal D’ye bir kez,

“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v)
bendi kapsamında 12 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” programı nedeniyle Show TV’ye bir

tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
Yasayla değişik 4. maddesinin; “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek
türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi
kapsamında 29 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları” programı nedeniyle Show TV’ye bir kez

(z) bendi kapsamında 15 Mart 2004 tarihinde yayınladığı
Show TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına, 2 Ağustos

rında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.
maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi.”ne ilişkin

yan” programı nedeniyle

“Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21.
rda veya spor programları ile benzer yapıda aralar

içeren olay ve gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en
az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü, 1.4.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden

aynı madde hükmünü 5.4.2004 ve 6.6.2004
Kanal D’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

ziran 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
aynı madde hükmünü 28.6.2004

NTV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi
aynı madde hükmünü 26.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden Kanal

aynı madde hükmünü 18-19 Haziran 2004
e’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

aynı madde hükmünü 28.6.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden Flash
Aynı madde hükmünü 3-4 Haziran 2004

Sky Türk’e bir kez program durdurma müeyyidesi
ynı madde hükmünü 31.5.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden Olay

ükmünü 6.6.2004 tarihinde
ETV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,

“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü 1.6.2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar
Star TV’ye iki kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,

ynı madde hükmünü 15.5.2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı yarışma programıyla ihlal eden
ynı madde hükmünü 4, 20, 22 Haziran

5’e bir kez program durdurma müeyyidesi
“Belirli Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesinde belirlenen “Alkol ve tütün ürünleri

eçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve
tedavilerin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve ferdin zarardan

an 2004 tarihlerinde yayınladığı reklamlarla ihlal

“Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 17 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak

ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına,
deleyecek türden programların, bunların

seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 23 Şubat 2004 ve 3, 16, 29 Mart 2004
ATV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi

(z) bendini 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi filmle ihlal eden
(z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004
ATV’ye bir kez program durdurma
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müeyyidesi uygulanmasına, 21/5. maddesi kapsamında 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
Bülteni” nedeniyle Flash TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ekim
çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği
zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 18
Yıldızları” adlı program ile ihlal eden
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
yayınladığı “Gündem 13” ile ihlal eden
yayınladığı “Melekler Adası” adlı dizi film ile ihlal eden
zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden program
yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal
eden Kanal D’ye bir kez, “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duyguları
nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 2
eden Kanal 7’ye bir kez, “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi
veya suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın
yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 20,21 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
Kanal 2000’e (Mersin) bir kez, “Her türlü yayında gizli reklam yapılması
maddesini 2 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Akşam Haberleri” ile ihlal eden
maddesini 25 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Reklamlar” ile ihlal eden
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri”
2004 tarihinde yayınladığı “Futbol
durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

III.3.3. Uyarı Verilen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; (ı) bendini 27
Mayıs 2003 tarihinde yayınladığı “Erkan Tan’la Başkentten” programıyla ihlal eden
tarihinde yayınladığı haber bülteni ile i
Günün Yorumu programıyla ihlal eden
Yaşam programıyla ihlal eden Barış Radyo
programıyla ihlal eden Yaşam Radyo
bültenleri ile ihlal eden Kanal 6’nın, (ı) bendi ile “Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin
suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini 14 Ağustos 2003 tarihinde
yayınladığı “Kritik” programıyla ihlal eden
benzeri yöntemlere başvurulmaması...”na ili
maddesini 14 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Pop Cafe programıyla ihlal eden
hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması”na ili
Eylül 2003 tarihinde yayınladığı Büyüteç programıyla ihlal eden
olmaması”na ilişkin (t) bendi ile (z) bendini 1 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
Cine 5’in, (z) bendini, 15 Aralık 2003 tarihinde yayınladığı sohbet hattı reklamıyla ihlal eden
15,17 ve 22 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden
11 Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Rengarenk” programıyla ihlal
tarihinde yayınladığı “Ben Evleniyorum” adlı programla ihlal eden
yayınladığı “Sibel’in Günlüğü” programıyla ihlal eden
Ağustos 2003 tarihlerinde yayınladığı filmlerle ihlal eden
yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun
engellenmemesi...”ne ilişkin (l) bendini 16
ise 24 Mayıs 2003 tarihindeki haber bültenleriyle ihlal eden
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve
aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini 12
(Ankara), “Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u)
bendini 23 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı
Fm’in (İstanbul), 3984 Sayılı Yasanın “Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini ihlal eden,
TV’nin, BRT TV’nin (Balıkesir),
Radyo’nun (Balıkesir), Best Rain Fm
Kent Fm’in (Uşak), Özlem Radyo
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21/5. maddesi kapsamında 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
Flash TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına

Üst Kurulu, Ekim-Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, “Gençlerin ve
çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği
zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Pazar
Yıldızları” adlı program ile ihlal eden TGRT’ye bir kez, (z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden TGRT’ye bir kez, 23/5. maddesini 12-16 Temmuz 2004 tarihlerinde

ğı “Gündem 13” ile ihlal eden Kanal 7’ye 1 kez, 21/2. maddesini 22 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Melekler Adası” adlı dizi film ile ihlal eden ATV’ye bir kez, “Gençlerin ve çocukların fiziksel,
zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde
yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal

“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duyguları
nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 2-3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal

“Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi
sterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın

yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 20,21 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5.

maddesini 2 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Akşam Haberleri” ile ihlal eden Haber Türk’e 1 kez,
maddesini 25 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Reklamlar” ile ihlal eden STV’ye 1 kez,

arihinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden STV’ye bir kez, 21/5. maddesini 18 Eylül 2004
tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Olay TV’ye bir kez, 21/1. maddesini 5,7,8,11 Eylül
2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden Kanal 7’ye bir kez, 21/1. maddesini 12 Ekim

Maçı” ile ihlal eden Show TV’ye ve CNN TÜRK’e 1’er kez program
durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

III.3.3. Uyarı Verilen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; (ı) bendini 27
Mayıs 2003 tarihinde yayınladığı “Erkan Tan’la Başkentten” programıyla ihlal eden TV8
tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden Erciyes TV’nin (Kayseri), 19 Şubat 2003 tarihinde yayınladığı
Günün Yorumu programıyla ihlal eden Radyo Birlik’in (Ankara), 21 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Sağlıklı

Barış Radyo’nun (İstanbul), 27-30 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Satır Arası
Yaşam Radyo’nun (İstanbul), (e) ve (z) bentlerini 3-4 Aralık 2003 tarihlerindeki haber

’nın, (ı) bendi ile “Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin
ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini 14 Ağustos 2003 tarihinde

yayınladığı “Kritik” programıyla ihlal eden Meltem TV’nin, “Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla yarışma ve
benzeri yöntemlere başvurulmaması...”na ilişkin (p) bendini ve yasanın program desteklenmesine ilişkin 23.
maddesini 14 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Pop Cafe programıyla ihlal eden Olay TV
hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması”na ili
Eylül 2003 tarihinde yayınladığı Büyüteç programıyla ihlal eden TGRT’nin, “Yayınların müstehcen
olmaması”na ilişkin (t) bendi ile (z) bendini 1 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden

Aralık 2003 tarihinde yayınladığı sohbet hattı reklamıyla ihlal eden
15,17 ve 22 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden
11 Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Rengarenk” programıyla ihlal eden MMC World
tarihinde yayınladığı “Ben Evleniyorum” adlı programla ihlal eden XTV’nin, 22 Temmuz 2003 tarihinde
yayınladığı “Sibel’in Günlüğü” programıyla ihlal eden Zigana TV’nin (Trabzon), 22 Temmuz 2003 ve 11

de yayınladığı filmlerle ihlal eden Denizli TV’nin, (ı) bendi ile “Haberlerin
yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun
engellenmemesi...”ne ilişkin (l) bendini 16-18 Temmuz 2003 tarihlerindeki, 33. maddesinde belirtilen hükümleri
ise 24 Mayıs 2003 tarihindeki haber bültenleriyle ihlal eden Kanal 52’nin (Ordu), “İnsanların dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve

ğılanmaması”na ilişkin (d) bendini 12-13 Eylül 2003 tarihinde yaptığı yayınla ihlal eden
(Ankara), “Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u)
bendini 23 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Ayet ve Hadislerle Ahlak Ölçüleri programıyla ihlal eden

’in (İstanbul), 3984 Sayılı Yasanın “Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini ihlal eden,
’nin (Balıkesir), Mar TV’nin (Balıkesir), ART TV’nin (Uşak), Ay Fm

Best Rain Fm’in (Balıkesir), Acar Fm’in (Manisa), Hilal Yıldız Fm
Özlem Radyo’nun (Uşak), Sevtek Fm’in (Uşak), Uşak Radyo Klass
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21/5. maddesi kapsamında 10 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
Flash TV’ye bir kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, “Gençlerin ve
çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği

Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Pazar
(z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı

16 Temmuz 2004 tarihlerinde
21/2. maddesini 22 Haziran 2004 tarihinde

“Gençlerin ve çocukların fiziksel,
ların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde

yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal
“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı

3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal
“Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi
sterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın

yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 20,21 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
yasaktır.” hükmünü içeren 21/5.

Haber Türk’e 1 kez, 21/3.
STV’ye 1 kez, 21/5. maddesini 8

21/5. maddesini 18 Eylül 2004
21/1. maddesini 5,7,8,11 Eylül

21/1. maddesini 12 Ekim
Show TV’ye ve CNN TÜRK’e 1’er kez program

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; (ı) bendini 27
TV8’in, 16 Temmuz 2003

’nin (Kayseri), 19 Şubat 2003 tarihinde yayınladığı
’in (Ankara), 21 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı Sağlıklı

inde yayınladığı Satır Arası
4 Aralık 2003 tarihlerindeki haber

’nın, (ı) bendi ile “Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin
ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendini 14 Ağustos 2003 tarihinde

’nin, “Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla yarışma ve
şkin (p) bendini ve yasanın program desteklenmesine ilişkin 23.

Olay TV’nin, “Program
hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması”na ilişkin (s) bendini 20

’nin, “Yayınların müstehcen
olmaması”na ilişkin (t) bendi ile (z) bendini 1 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden

Aralık 2003 tarihinde yayınladığı sohbet hattı reklamıyla ihlal eden Show TV’nin,
15,17 ve 22 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden Kanal D’nin,

MMC World’un, 27 Eylül 2003
’nin, 22 Temmuz 2003 tarihinde

’nin (Trabzon), 22 Temmuz 2003 ve 11
’nin, (ı) bendi ile “Haberlerin

yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun
33. maddesinde belirtilen hükümleri

“İnsanların dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve

13 Eylül 2003 tarihinde yaptığı yayınla ihlal eden Özgür Radyo’nun
(Ankara), “Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u)

Ayet ve Hadislerle Ahlak Ölçüleri programıyla ihlal eden Özel
’in (İstanbul), 3984 Sayılı Yasanın “Reklamların Biçimi ve Sunuluşu” başlıklı 20. maddesini ihlal eden, Olay

Ay Fm (Aydın), Tempo
Hilal Yıldız Fm’in (İzmir), Eşme

Uşak Radyo Klass’ın, Çamlıca Fm’in
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(Balıkesir), Radyo Bester’in (Balıkesir),
Radyo Mega’nın (Balıkesir), Venüs Radyo
Fm’in (Balıkesir), Ak Best Fm’in (Balıkesir),
Tempo’nun (Aydın), Radyo Mega Star
As Fm’in (Aydın), Nazilli Fm’in (Aydın),
Bizim Eller Fm’in (Aydın), Megaş Radyo
Dost Fm’in (İzmir), Buca Fm’in (İzmir),
“Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21. maddesini ihlal
Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesini, muhtelif tarihlerde yayınladıkları reklam kuşakları içerisinde
reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamlarına yer vermek suretiyle ihlal eden
Mesaj TV’nin, Meltem TV’nin,
Desteklenmesi” başlıklı 23. maddesini ihlal eden,
(İzmir), Gençliğin Sesi Radyo’nun (Uşak),
uyarılmalarına karar verdi.

Üst Kurul, 7 Ocak günü yapılan toplantısında ise, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanm
bendini 1, 4, 8 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla ihlal eden
3984 Sayılı Yasanın 22. maddesinde belirlenen “...Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı
yapılamaz...” hükmünü, 7 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
Ekim tarihlerinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” programıyla ihlal eden
“...Reklamlar arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü 23 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı
reklam kuşaklarıyla ihlal eden ART

RTÜK, 14 Ocak günü yapılan toplantısında, 3
“Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini,
“Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve
dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p)
bendini, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların,
bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Ocak 2004 tarihinde
yayınladığı “Şansa Dansa” adlı programla ihlal eden

RTÜK, 27-28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, 9.1.2004 tarihinde yayınladığ
tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 11.1.2004 tarihinde yayınladığı “Paparazzi” programlarıyla ihlal eden
Star TV’nin, 4.1.2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Sürprizi”, “Pazar Keyfi”, 5.1.2004 tarihinde yayınladığı
“Televole” programlarıyla ihlal eden
Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Harika Pazar”, 6
10.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni il
Dünyalar” programıyla ihlal eden Flash TV
Magazin” programıyla ihlal eden Olay TV
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini
16.10.2003 tarihinde yayınladığı “Hadisler Deryası” programıyla ihlal eden
13.6.2003 tarihinde yayınladıkları programlarla ihlal eden
FM, Süper FM, Metro FM ve Joy FM
ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi;
yayın yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 4.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
ile 30.10.2003 tarihinde yayınladığı “Aykut Oray’la Umut” programıyla ihlal eden
ATV’nin, TGRT’nin, Flash TV’nin,
“Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden
ihlal eden TGRT’nin ve 10-11 Ocak 2004 tarihlerinde özel bir öğretim kurumunun reklamlarını yayınlayan
Kanal A’nın uyarılmalarına karar verdi.

11 Şubat günü yapılan toplantıda ise, 29 Ocak 2004 ve 5 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi”
adlı dizi filmde uzun sürelerle vahşet boyutuna varan şiddet görüntülerine yer verilmesi ve Türkçe’nin kötü
kullanılması nedeniyle, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkçe’nin, özellikleri
ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, milli bi
olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması”na ilişkin (h) bendi, “Yayınların
şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v
“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların
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’in (Balıkesir), Balıkesir Fm’in, Radyo On’un (Balıkesir), Körfez Fm
Venüs Radyo’nun (Balıkesir), Genç Radyo’nun (Balıkesir),
’in (Balıkesir), Can Radyo’nun (İzmir), Alaşehir Ekol Fm

Radyo Mega Star’ın (Aydın), Radyo Vizyon’un (Aydın), Kuşadası 105 Fm
’in (Aydın), Söke Fm’in (Aydın), Flash Fm’in (Aydın),

Megaş Radyo’nun (Aydın), Radyo Gözde’nin (Aydın), Ay Mega Fm
’in (İzmir), Maraton TV’nin (Aydın), Maraton Radyo

“Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21. maddesini ihlal Cine 5’in, Flash TV’nin ve
Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesini, muhtelif tarihlerde yayınladıkları reklam kuşakları içerisinde
reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamlarına yer vermek suretiyle ihlal eden

’nin, Olay TV’nin, İstanbul TV’nin ve Ege TV’nin (İzmir), “Program
Desteklenmesi” başlıklı 23. maddesini ihlal eden, ETV’nin, Kanal 7’nin, Fm 92.2’nin (Balıkesir),

’nun (Uşak), Megam Radyo’nun (Aydın) ve Derya Fm

Üst Kurul, 7 Ocak günü yapılan toplantısında ise, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanm
bendini 1, 4, 8 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla ihlal eden
3984 Sayılı Yasanın 22. maddesinde belirlenen “...Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı

ünü, 7 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden
Ekim tarihlerinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” programıyla ihlal eden STV’nin, 21. maddesinde belirlenen
“...Reklamlar arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü 23 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı

ART’nin (Aydın) uyarılmalarına karar verdi.

RTÜK, 14 Ocak günü yapılan toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;
“Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini,
“Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve
dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p)
bendini, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların,

eceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Ocak 2004 tarihinde
yayınladığı “Şansa Dansa” adlı programla ihlal eden Kanal D’nin uyarılmasına karar verdi.

28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, 9.1.2004 tarihinde yayınladığı “Renkli Hayatlar”, 10.1.2004
tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 11.1.2004 tarihinde yayınladığı “Paparazzi” programlarıyla ihlal eden

’nin, 4.1.2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Sürprizi”, “Pazar Keyfi”, 5.1.2004 tarihinde yayınladığı
e” programlarıyla ihlal eden Show TV’nin, 3-10 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Elifname”, 4

Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Harika Pazar”, 6-13 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Özel Hat” ve
10.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden ATV’nin, 1.1.2004 tarihinde yayınladığı “Renkli

Flash TV’nin, (e) ve (z) bentlerini 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Çekirge
Olay TV’nin (Bursa), “İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi

inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini
16.10.2003 tarihinde yayınladığı “Hadisler Deryası” programıyla ihlal eden Akra Fm’in, (ı) ve (j) bentlerini,

2003 tarihinde yayınladıkları programlarla ihlal eden Yeşilçam TV, Nev TV, Sineklasik, Dizi TV, Kral
Joy FM’in, “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu

ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak
yayın yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 4.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
ile 30.10.2003 tarihinde yayınladığı “Aykut Oray’la Umut” programıyla ihlal eden Flash T

’nin, Show TV’nin ve Kanal 7’nin, 25 Aralık 2003 tarihinde yayınladığı
“Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden Kanal D’nin, 2.1.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşağı ile

1 Ocak 2004 tarihlerinde özel bir öğretim kurumunun reklamlarını yayınlayan
’nın uyarılmalarına karar verdi.

11 Şubat günü yapılan toplantıda ise, 29 Ocak 2004 ve 5 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi”
e vahşet boyutuna varan şiddet görüntülerine yer verilmesi ve Türkçe’nin kötü

kullanılması nedeniyle, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkçe’nin, özellikleri
ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri
olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması”na ilişkin (h) bendi, “Yayınların
şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v
“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların
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Körfez Fm’in (Balıkesir),
’nun (Balıkesir), Radyo İlk Haber

Alaşehir Ekol Fm’in (Manisa), Radyo
Kuşadası 105 Fm’in (Aydın),

Özden Fm’in (Aydın),
Ay Mega Fm’in (Aydın),

Maraton Radyo’nun (Aydın),
ve İzmir TV’nin, “Belirli

Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22. maddesini, muhtelif tarihlerde yayınladıkları reklam kuşakları içerisinde
reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamlarına yer vermek suretiyle ihlal eden Habertürk’ün,

’nin (İzmir), “Program
’nin (Balıkesir), Başak Fm’in

Derya Fm’in (Aydın)

Üst Kurul, 7 Ocak günü yapılan toplantısında ise, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z)
bendini 1, 4, 8 Ekim 2003 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla ihlal eden TGRT’nin, ayrıca
3984 Sayılı Yasanın 22. maddesinde belirlenen “...Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı

ünü, 7 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı reklam kuşaklarıyla ihlal eden TGRT ile 23 ve 28
’nin, 21. maddesinde belirlenen

“...Reklamlar arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır” hükmünü 23 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı

984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;
“Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini,
“Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda
dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p)
bendini, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların,

eceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 6 Ocak 2004 tarihinde
’nin uyarılmasına karar verdi.

ı “Renkli Hayatlar”, 10.1.2004
tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 11.1.2004 tarihinde yayınladığı “Paparazzi” programlarıyla ihlal eden

’nin, 4.1.2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Sürprizi”, “Pazar Keyfi”, 5.1.2004 tarihinde yayınladığı
10 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Elifname”, 4-11
13 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Özel Hat” ve

’nin, 1.1.2004 tarihinde yayınladığı “Renkli
’nin, (e) ve (z) bentlerini 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Çekirge

nsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini

’in, (ı) ve (j) bentlerini,
Sineklasik, Dizi TV, Kral

’in, “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu
kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak

yayın yapılmaması”na ilişkin (k) bendini 4.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden Kanal D
Flash TV’nin, Kanal D’nin,

’nin, 25 Aralık 2003 tarihinde yayınladığı
’nin, 2.1.2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşağı ile

1 Ocak 2004 tarihlerinde özel bir öğretim kurumunun reklamlarını yayınlayan

11 Şubat günü yapılan toplantıda ise, 29 Ocak 2004 ve 5 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi”
e vahşet boyutuna varan şiddet görüntülerine yer verilmesi ve Türkçe’nin kötü

kullanılması nedeniyle, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkçe’nin, özellikleri
rlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri

olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması”na ilişkin (h) bendi, “Yayınların
şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendi,
“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların
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seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini kapsamında,
milli eğitiminin genel amaçlarının,
10.2.2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı programla ihlal eden
reklam yayınlarına ilişkin 20. maddesini 8 ve 30 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan
Z’ye” prorgamıyla ihlal eden ATV’nin, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına
aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendi ile (z) bendini 15.1.2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla
ihlal eden Kanal D’nin, (e) bendini 5,12.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Evlat Acısı” adlı programla ihlal eden
Flash TV’nin, “Yayınların şiddet kullanımını
olmaması”na ilişkin (v) bendini 7.10.2003 tarihinde yayınladığı “Hadisler Deryası” programıyla ihlal eden
Fm’in uyarılması, (z) bendini 9.2.2004 tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden
3984 Sayılı Yasanın “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21. maddesi ile
“Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve
bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir” hükmünü içeren 23. maddesini; 8.2.2004
tarihinde yayınladığı “Silikon Vadisi” adlı programla ihlal eden
“Pantene Güzellik Yolculuğu 2004 Yılı Final Gecesi”, 15
25.1.2004 tarihinde yayınladığı “Evim Güzel Evim” programlarıyla ihlal eden
26.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Taraftaria” programıyla ve 13.1.2004 tarihinde yayınladığı “5 N 1 K”
programıyla ihlal eden CNN Türk
Olay TV’nin (Bursa), 21. maddesini 1
17-19.1.2004 tarihlerinde yayınladığı reklaml
yayınladığı reklamlarla ihlal eden Olay TV
Taşı” adlı programla ihlal eden STV
eden NTV’nin, “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve
görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinç altı ile algılanan reklamlara izin
verilmeyecektir” şeklindeki 20. maddesi ile 21. maddesi hükümlerini 8.1.2004 tarihinde yayınladığı “A’dan
Z’ye” adlı programla ihlal eden ATV
reklamlarla ihlal eden CNBC-e’nin, Yasanın reklamı y
tarihinde yayınladığı reklam kuşağı ile ihlal eden
Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004
maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin
(g) bendini 31 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Savaş Ay’la Sokak Arası” programıyla,
2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden
“Akademi Türkiye” programıyla ihlal eden
Olmak”, 28.10.2003 tarihinde yayınladığı “Sabah
Hülya Avşar Show programlarıyla ihlal eden

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik (p) bendini 9 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Serdar Ortaç’la Hep
Beraber” programıyla ihlal eden Show
Özel” programıyla ihlal eden Show TV’nin,
yayınladığı “Çılgın Max I”, “Çılgın Max II”, “Çılgın Max III” adlı filmlerle, 13 Mart 2004 tarihinde yayınladığı
“Magazin Dünyası” programıyla, 14 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın Renkleri” programıyl
2004 tarihinde yayınladığı “Alişanlı Gece” programıyla ihlal eden
başlıklı 21. maddesi ile “Program Desteklemesi” başlıklı 23. maddesini,
“Türüt Show” programıyla ve 1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Magazin Dünyası” programıyla ihlal eden
TGRT’nin, 21. madde hükümlerini 17, 19, 20, 21, 23 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni ile,
23. madde hükümlerini 20, 21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Türkiye’
Show TV’nin, (e) bendini 11-20 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sevda Masalı” programıyla ihlal eden
Show TV’nin, (ı) bendini 25 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Editör” ve “Gece Görüşü”, 26 şubat 2004
tarihinde yayınladığı “Yeni Gün” ve “Ajans” programlarıyla ihlal eden
Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleriyle ihlal eden
Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Mağlup Edile
bendini 28 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Koruyucu” adlı filmle ihlal eden
ile (k) bendini 8, 14 Ağustos 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleriyle ih
(Erzurum), (ı) bendini 9 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kırmızı Koltuk” programıyla ihlal eden
TV’nin, (ı) bendini 14 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal eden
bendini 2 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Gazoz Ağacı” adlı programla ihlal eden
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seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini kapsamında,
milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini
10.2.2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programıyla ihlal eden Kanal D
tarihinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı programla ihlal eden ATV’nin, (j) bendi ile yasanın
reklam yayınlarına ilişkin 20. maddesini 8 ve 30 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan

’nin, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına
ı”na ilişkin (e) bendi ile (z) bendini 15.1.2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla

’nin, (e) bendini 5,12.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Evlat Acısı” adlı programla ihlal eden
’nin, “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte

olmaması”na ilişkin (v) bendini 7.10.2003 tarihinde yayınladığı “Hadisler Deryası” programıyla ihlal eden
’in uyarılması, (z) bendini 9.2.2004 tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden Olay TV

3984 Sayılı Yasanın “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21. maddesi ile
“Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve

sı, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir” hükmünü içeren 23. maddesini; 8.2.2004
tarihinde yayınladığı “Silikon Vadisi” adlı programla ihlal eden Show TV’nin, 18.1.2004 tarihinde yayınladığı
“Pantene Güzellik Yolculuğu 2004 Yılı Final Gecesi”, 15.1.2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi”,
25.1.2004 tarihinde yayınladığı “Evim Güzel Evim” programlarıyla ihlal eden Kanal D
26.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Taraftaria” programıyla ve 13.1.2004 tarihinde yayınladığı “5 N 1 K”

CNN Türk’ün, 19.1.2004 tarihinde yayınladığı “Önce Sağlık” programıyla ihlal eden
’nin (Bursa), 21. maddesini 1-21.1.2004 ve 12.1.2004 tarihlerindeki yayınlarıyla ihlal eden

19.1.2004 tarihlerinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden STV’nin, 22. maddesini 6,19 Ocak 2004 tarihlerinde
Olay TV’nin (Bursa), 23. maddesini 10.1.2004 tarihinde yayınladığı “Yüzük

STV’nin ve 12.1.2004 tarihinde yayınladığı “Güne Başlarken” programıyla ihlal
’nin, “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve

görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinç altı ile algılanan reklamlara izin
ecektir” şeklindeki 20. maddesi ile 21. maddesi hükümlerini 8.1.2004 tarihinde yayınladığı “A’dan

ATV’nin, 16-17.1.2004 tarihlerindeki “Muppet Show” programında yayınlanan
’nin, Yasanın reklamı yasaklanan ürün ve hizmetlerle ilgili hükmünü 26.1.2004

tarihinde yayınladığı reklam kuşağı ile ihlal eden Flash TV’nin uyarılmalarına karar verdi. Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayı
maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin
(g) bendini 31 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Savaş Ay’la Sokak Arası” programıyla,

inde yayınladığı ana haber bülteni ile ihlal eden ATV’nin, 19,21 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Akademi Türkiye” programıyla ihlal eden ATV ile, 15,22 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Her Yaş Güzel
Olmak”, 28.10.2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” ve 7 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı
Hülya Avşar Show programlarıyla ihlal eden Kanal D’nin uyarılmalarına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan-Haziran 2004 döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
4756 Sayılı Yasayla değişik (p) bendini 9 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Serdar Ortaç’la Hep

Show TV’nin, (u) bendini 17, 19 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber
Show TV’nin, (z) bendini 5, 12, 19 Ocak ve 9, 16 Şubat 2004 tarihlerinde

yayınladığı “Çılgın Max I”, “Çılgın Max II”, “Çılgın Max III” adlı filmlerle, 13 Mart 2004 tarihinde yayınladığı
“Magazin Dünyası” programıyla, 14 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın Renkleri” programıyl
2004 tarihinde yayınladığı “Alişanlı Gece” programıyla ihlal eden TGRT’nin, “Reklamların Yerleştirilmesi”
başlıklı 21. maddesi ile “Program Desteklemesi” başlıklı 23. maddesini, 22 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı

1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Magazin Dünyası” programıyla ihlal eden
21. madde hükümlerini 17, 19, 20, 21, 23 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni ile,

23. madde hükümlerini 20, 21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Türkiye’nin Yıldızları” programıyla ihlal eden
20 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sevda Masalı” programıyla ihlal eden

(ı) bendini 25 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Editör” ve “Gece Görüşü”, 26 şubat 2004
yayınladığı “Yeni Gün” ve “Ajans” programlarıyla ihlal eden CNN Türk’ün, (y) bendini 29 Şubat, 1

Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleriyle ihlal eden Ulusal TV’nin, (z) bendini 24 Ocak ve 27
Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Mağlup Edilemeyenler” ve “İbret” filmleriyle ihlal eden
bendini 28 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Koruyucu” adlı filmle ihlal eden Olay TV’nin (Bursa),
ile (k) bendini 8, 14 Ağustos 2003 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleriyle ihlal eden

(ı) bendini 9 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kırmızı Koltuk” programıyla ihlal eden
(ı) bendini 14 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal eden

ihinde yayınladığı “Gazoz Ağacı” adlı programla ihlal eden
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seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini kapsamında, Show TV’nin, “Türk
temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini

Kanal D ile 21.1.2004
nin, (j) bendi ile yasanın

reklam yayınlarına ilişkin 20. maddesini 8 ve 30 Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan
’nin, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına

ı”na ilişkin (e) bendi ile (z) bendini 15.1.2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programıyla
’nin, (e) bendini 5,12.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Evlat Acısı” adlı programla ihlal eden

özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte
olmaması”na ilişkin (v) bendini 7.10.2003 tarihinde yayınladığı “Hadisler Deryası” programıyla ihlal eden Akra

Olay TV’nin (Bursa), ayrıca,
3984 Sayılı Yasanın “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21. maddesi ile
“Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve

sı, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir” hükmünü içeren 23. maddesini; 8.2.2004
’nin, 18.1.2004 tarihinde yayınladığı

.1.2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi”,
Kanal D’nin, 27.10.2003 ve

26.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Taraftaria” programıyla ve 13.1.2004 tarihinde yayınladığı “5 N 1 K”
’ün, 19.1.2004 tarihinde yayınladığı “Önce Sağlık” programıyla ihlal eden

21.1.2004 ve 12.1.2004 tarihlerindeki yayınlarıyla ihlal eden NTV’nin,
’nin, 22. maddesini 6,19 Ocak 2004 tarihlerinde

’nin (Bursa), 23. maddesini 10.1.2004 tarihinde yayınladığı “Yüzük
Başlarken” programıyla ihlal

’nin, “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve
görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinç altı ile algılanan reklamlara izin

ecektir” şeklindeki 20. maddesi ile 21. maddesi hükümlerini 8.1.2004 tarihinde yayınladığı “A’dan
17.1.2004 tarihlerindeki “Muppet Show” programında yayınlanan

asaklanan ürün ve hizmetlerle ilgili hükmünü 26.1.2004
’nin uyarılmalarına karar verdi. Radyo ve Televizyon

tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4.
maddesinin; “Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin
(g) bendini 31 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Savaş Ay’la Sokak Arası” programıyla, (z) bendini 15 Şubat

’nin, 19,21 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
ile, 15,22 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Her Yaş Güzel

Sabah Seda Sayan” ve 7 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı

döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
4756 Sayılı Yasayla değişik (p) bendini 9 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı “Serdar Ortaç’la Hep

(u) bendini 17, 19 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber
5, 12, 19 Ocak ve 9, 16 Şubat 2004 tarihlerinde

yayınladığı “Çılgın Max I”, “Çılgın Max II”, “Çılgın Max III” adlı filmlerle, 13 Mart 2004 tarihinde yayınladığı
“Magazin Dünyası” programıyla, 14 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın Renkleri” programıyla ve 7 Şubat

“Reklamların Yerleştirilmesi”
22 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı

1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Magazin Dünyası” programıyla ihlal eden
21. madde hükümlerini 17, 19, 20, 21, 23 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni ile,

nin Yıldızları” programıyla ihlal eden
20 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sevda Masalı” programıyla ihlal eden

(ı) bendini 25 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Editör” ve “Gece Görüşü”, 26 şubat 2004
(y) bendini 29 Şubat, 1-2

(z) bendini 24 Ocak ve 27
meyenler” ve “İbret” filmleriyle ihlal eden Kanal 6’nın, (z)

Olay TV’nin (Bursa), (ı) bendi
lal eden Doğu TV’nin

(ı) bendini 9 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Kırmızı Koltuk” programıyla ihlal eden Ulusal
(ı) bendini 14 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal eden Mesaj TV’nin, (t)

ihinde yayınladığı “Gazoz Ağacı” adlı programla ihlal eden Radyo Klas’ın, 21.
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maddesinin (f) bendini 3 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Gizemli Dünyalar” programıyla ihlal eden
TV’nin (İçel), 24, 25 Şubat 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle
reklam yayınları nedeniyle Mesaj TV’nin,
programı nedeniyle Show TV’nin,
2004 tarihinde yayınladığı “Çıkış Tüneli” programı, 1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Ajanda” programı ve ana
haber bülteni, 5 Mart 2004 tarihinde yayınladığı hava durumu nedeniyle
Desteklemesi” başlıklı 23. maddesini 24 Şubat 2004 tarihinde y
CNBC-e’nin, 26-27 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Türkstar” programıyla ihlal eden
bendi ile (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Bakış” programıyla ihlal eden
(ı) bendi ile (l) bendini 1 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı haber bültenleri ile ihlal eden
bendini, 6-7 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Haftanın Ardından” programıyla ihlal eden
TV’nin (Adana), 24 Şubat 2004 tarihin
Turkuaz’ın (İstanbul), 21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Günün İçinden” programıyla ihlal eden
Kanal’ın, 22 Ağustos 2003 tarihinde yayınladığı “Çatalca Gündem” programıyla
(İstanbul), 6-9 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleriyle ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden
yayınladığı haber bültenleriyle ihlal eden
programlarla ihlal eden Türk Dünyası’nın (Düzce),
programıyla ihlal eden Medya Fm’in (Samsun),
Doğru” programıyla ihlal eden VTV’nin (Antalya)
Show Radyo’nun, (k) bendini 28 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Beyaz Telefon” programıyla ihlal eden
Kanal S’nin (Samsun) ve 21 Nisan, 12, 14, 16 Haziran, 25, 30 Temmuz, 12, 13 Ağustos 2003 tarihlerinde
yayınladığı haber bültenleri ile ihlal eden
“Gündem Özel” programı ile 24, 25 Kasım 200
ile ihlal eden Termal TV’nin (Balıkesir),
ihlal eden Show TV’nin, (s) bendini 23, 24 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı hab
52’nin (Ordu), (v) bendini 23 Şubat 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden
(İstanbul) ile 12 Şubat 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden
Ocak 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ekstra Magazin” ve 11 Ocak, 1, 8 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Pazar Yıldızları” programlarıyla ihlal eden
(Manisa), Ege Fm’in (Manisa), Radyo 45’in (Manisa), İmaj Fm’in (Man
İzmir Fm 101’in, Kanal 48’in (Muğla), FRT’nin (Muğla), Kent TV’nin (Muğla), 21. Yüzyıl TV’nin
(Muğla), Hamle TV’nin (Muğla),Soma Fm’in (Manisa), Gökay Fm’in (Manisa), Akhisar Fm’in (Manisa),
Seçil Fm’in (Manisa), Turgutlu Fm
(Muğla), 21. maddesini ihlal eden
Örnek Radyo’nun (Muğla), 21 ve 22. maddesini ihlal eden
Metronom’un (Manisa), Radyo Yıldız’ın (Manisa), Manisa Fm’in, Araf Radyo’nun (Manisa), Tempo
Fm’in (Manisa), Çağrı Fm’in (Manisa), Ortaca Fm’in (Muğla), Radyo Likya’nın (Muğla), DRT Dalaman
Fm’in (Muğla), (ı) bendi ile (z) bendini 05,19,26 Nisan 20
ihlal eden Show TV’nin, (z) bendini 11 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Pazarı” ve 12 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden
Kanal D’nin, 25 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden
tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden
tarihlerinde yayınladığı “Haber Programı”yla ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Haber Saati” programıyla ihlal eden
nedeniyle Kanal D’nin, 1 Nisan 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle
yayınları nedeniyle Meltem TV’nin,
Bültenleri”, “Gündem 13” ve “Haber Maratonları” nedeniyle
yayınladığı “Miss Turkey 2004”, 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın”, 14 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı “En Son Babalar Duyar”l nedeniyle
“Zaga Show” , 7 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”
“Kınalı Kar” ve “Kampüsistan”nedeniyle
Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Hayat Bilgisi” ve “Kurtlar Vadisi” nedeniyle
hükümlerini çeşitli tarihlerde ihlal ettikleri belirlenen;
7’nin, STV’nin, Flash TV’nin, CNN Türk’ün, CNBC
(Ankara), E TV’nin, Acar Fm’in (Manisa), Sembol Fm’in (Manisa), Seç Fm’in
(Manisa), 6 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Sohbet Hattı” reklamı nedeniyle
Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Lastik Çocuk” adlı çizgi filmle ve (v) bendini
yayınladığı “Av 2” adlı yabancı filmle ihlal eden
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maddesinin (f) bendini 3 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Gizemli Dünyalar” programıyla ihlal eden
24, 25 Şubat 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle Haber Türk’ün, 21 Şubat 2004 tarihindeki

Mesaj TV’nin, 13, 20 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Popstar Türkiye”
Show TV’nin, 19 Aralık 2003 tarihindeki yayını nedeniyle Ege TV’nin (İzmir),

de yayınladığı “Çıkış Tüneli” programı, 1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Ajanda” programı ve ana
haber bülteni, 5 Mart 2004 tarihinde yayınladığı hava durumu nedeniyle Haber Türk’ün,
Desteklemesi” başlıklı 23. maddesini 24 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Geri Sayım” programıyla ihlal eden

27 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Türkstar” programıyla ihlal eden
bendi ile (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Bakış” programıyla ihlal eden
(ı) bendi ile (l) bendini 1 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı haber bültenleri ile ihlal eden

7 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Haftanın Ardından” programıyla ihlal eden
24 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “İstekler, Şiirler, İletiler” programıyla ihlal eden

21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Günün İçinden” programıyla ihlal eden
22 Ağustos 2003 tarihinde yayınladığı “Çatalca Gündem” programıyla ihlal eden

9 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleriyle ihlal eden SRT’nin (Ankara),
2004 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden Alfa TV’nin (Samsun), 14, 15 Ocak 2004 tarihlerinde

ğı haber bültenleriyle ihlal eden Klas TV’nin (Samsun), 14, 15 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
Türk Dünyası’nın (Düzce), 15 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Kampana”

Medya Fm’in (Samsun), (j) bendini 15 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Finale
VTV’nin (Antalya) ve 27 Ocak 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden

(k) bendini 28 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Beyaz Telefon” programıyla ihlal eden
21 Nisan, 12, 14, 16 Haziran, 25, 30 Temmuz, 12, 13 Ağustos 2003 tarihlerinde

yayınladığı haber bültenleri ile ihlal eden ETV’nin (Edirne), (n) bendini 23 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı
“Gündem Özel” programı ile 24, 25 Kasım 2003 ve 1, 11 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleri

Termal TV’nin (Balıkesir), “ (p) bendini 4 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sinyal” programıyla
(s) bendini 23, 24 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden

(v) bendini 23 Şubat 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden Anadolu’nun Sesi Radyosu
12 Şubat 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden Barış Radyo’nun (İstanbul),

erinde yayınladığı “Ekstra Magazin” ve 11 Ocak, 1, 8 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Pazar Yıldızları” programlarıyla ihlal eden TGRT’nin, 20. maddesini ihlal eden Radyo Gökkuşağı’nın
(Manisa), Ege Fm’in (Manisa), Radyo 45’in (Manisa), İmaj Fm’in (Manisa), Radyo Hiraş’ın (Manisa),

Kanal 48’in (Muğla), FRT’nin (Muğla), Kent TV’nin (Muğla), 21. Yüzyıl TV’nin
(Muğla), Hamle TV’nin (Muğla),Soma Fm’in (Manisa), Gökay Fm’in (Manisa), Akhisar Fm’in (Manisa),
Seçil Fm’in (Manisa), Turgutlu Fm’in (Manisa), Tur Fm’in (Muğla), Sahil Fm’in (Muğla), Akdeniz Fm’in

21. maddesini ihlal eden Kordon TV’nin (İzmir), SRT’nin (Manisa), Can Radyo’nun (İzmir),
21 ve 22. maddesini ihlal eden ART’nin (Aydın), 23. maddesini ihl

Metronom’un (Manisa), Radyo Yıldız’ın (Manisa), Manisa Fm’in, Araf Radyo’nun (Manisa), Tempo
Fm’in (Manisa), Çağrı Fm’in (Manisa), Ortaca Fm’in (Muğla), Radyo Likya’nın (Muğla), DRT Dalaman

(ı) bendi ile (z) bendini 05,19,26 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Popstar”
(z) bendini 11 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Pazarı” ve 12 Nisan 2004

tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden NTV’nin, 27 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlarl
25 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden CNBC-e’nin, (t) bendini 17 Nisan 2004

tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden Kanal D’nin, (k) bendini 16 Ocak 2004 ve 18 Şubat 2004
ogramı”yla ihlal eden Sev Radyo’nun (Balıkesir), (n) bendini 28 Mart 2004

tarihinde yayınladığı “Haber Saati” programıyla ihlal eden Kanal 7’nin, 5 Nisan 2004 tarihindeki yayınları
1 Nisan 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle ATV’nin, 2 Nisan 2004 tarihindeki

Meltem TV’nin, 18,21,26,29,30,31 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber
Bültenleri”, “Gündem 13” ve “Haber Maratonları” nedeniyle Kanal 7’nin, 12,13 Nisan 2004 tarihinde

13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın”, 14 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı “En Son Babalar Duyar”l nedeniyle Star TV’nin, 20 Mart 2004 tarihinde yayınladığı
“Zaga Show” , 7 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve 5 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Kınalı Kar” ve “Kampüsistan”nedeniyle Kanal D’nin, 2 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları”, 8
Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Hayat Bilgisi” ve “Kurtlar Vadisi” nedeniyle Show TV’nin,

i tarihlerde ihlal ettikleri belirlenen; Show TV’nin, Star’ın, TGRT’nin, NTV’nin, Kanal
STV’nin, Flash TV’nin, CNN Türk’ün, CNBC-e’nin, Olay TV’nin, SKY Türk’ün, Kanal A’nın

(Ankara), E TV’nin, Acar Fm’in (Manisa), Sembol Fm’in (Manisa), Seç Fm’in (Manisa),
6 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Sohbet Hattı” reklamı nedeniyle CNBC-e’nin,

Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Lastik Çocuk” adlı çizgi filmle ve (v) bendini 9 Mayıs 2004 tarihinde
2” adlı yabancı filmle ihlal eden Star TV’nin, (m) bendini 1 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
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maddesinin (f) bendini 3 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Gizemli Dünyalar” programıyla ihlal eden Güney
21 Şubat 2004 tarihindeki

13, 20 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Popstar Türkiye”
Ege TV’nin (İzmir), 26 Şubat

de yayınladığı “Çıkış Tüneli” programı, 1 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Ajanda” programı ve ana
Haber Türk’ün, “Program

ayınladığı “Geri Sayım” programıyla ihlal eden
27 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Türkstar” programıyla ihlal eden Kanal D’nin, (e)

bendi ile (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Bakış” programıyla ihlal eden Kanal A’nın (Adana),
(ı) bendi ile (l) bendini 1 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı haber bültenleri ile ihlal eden Ulusal TV’nin, (ı)

7 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Haftanın Ardından” programıyla ihlal eden Çukurova
de yayınladığı “İstekler, Şiirler, İletiler” programıyla ihlal eden Radyo

21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Günün İçinden” programıyla ihlal eden Ulusal
ihlal eden Radyo Gülen’in

SRT’nin (Ankara), 20 Ocak
14, 15 Ocak 2004 tarihlerinde

14, 15 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı
15 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Kampana”

asım 2003 tarihinde yayınladığı “Finale
27 Ocak 2004 tarihindeki yayınıyla ihlal eden Mardin

(k) bendini 28 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Beyaz Telefon” programıyla ihlal eden
21 Nisan, 12, 14, 16 Haziran, 25, 30 Temmuz, 12, 13 Ağustos 2003 tarihlerinde

(n) bendini 23 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı
3 ve 1, 11 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleri

“ (p) bendini 4 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sinyal” programıyla
er bülteni ile ihlal eden Kanal
Anadolu’nun Sesi Radyosu

Barış Radyo’nun (İstanbul), (z) bendini 4, 11
erinde yayınladığı “Ekstra Magazin” ve 11 Ocak, 1, 8 Şubat 2004 tarihlerinde yayınladığı

Radyo Gökkuşağı’nın
isa), Radyo Hiraş’ın (Manisa),

Kanal 48’in (Muğla), FRT’nin (Muğla), Kent TV’nin (Muğla), 21. Yüzyıl TV’nin
(Muğla), Hamle TV’nin (Muğla),Soma Fm’in (Manisa), Gökay Fm’in (Manisa), Akhisar Fm’in (Manisa),

’in (Manisa), Tur Fm’in (Muğla), Sahil Fm’in (Muğla), Akdeniz Fm’in
Kordon TV’nin (İzmir), SRT’nin (Manisa), Can Radyo’nun (İzmir),

23. maddesini ihlal eden
Metronom’un (Manisa), Radyo Yıldız’ın (Manisa), Manisa Fm’in, Araf Radyo’nun (Manisa), Tempo
Fm’in (Manisa), Çağrı Fm’in (Manisa), Ortaca Fm’in (Muğla), Radyo Likya’nın (Muğla), DRT Dalaman

04 tarihlerinde yayınladığı “Popstar” programı ile
(z) bendini 11 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Pazarı” ve 12 Nisan 2004

27 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlarla ihlal eden
(t) bendini 17 Nisan 2004

(k) bendini 16 Ocak 2004 ve 18 Şubat 2004
(n) bendini 28 Mart 2004

5 Nisan 2004 tarihindeki yayınları
2 Nisan 2004 tarihindeki

18,21,26,29,30,31 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber
12,13 Nisan 2004 tarihinde

13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın”, 14 Nisan 2004
20 Mart 2004 tarihinde yayınladığı

2004 tarihinde yayınladığı
2 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları”, 8

Show TV’nin, 21.madde
Show TV’nin, Star’ın, TGRT’nin, NTV’nin, Kanal

e’nin, Olay TV’nin, SKY Türk’ün, Kanal A’nın
(Manisa), Kardelen Fm’in

e’nin, (z) bendini 18-24
9 Mayıs 2004 tarihinde

(m) bendini 1 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı



350 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

“Akademi Türkiye” programı ile ihlal eden
“Sabah Sabah Seda Sayan” programı ve 9 Mayıs 2004 tar
29 Nisan 2004 ve 1, 2, 5 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni, (m) bendi kapsamında 30 Nisan
2004 tarihinde yayınladığı “Türkstar” programı nedeniyle
tarihinde yayınladığı “Haber Özel” programı, (m) bendi kapsamında 30 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Türkiye’nin Yıldızları”, 4 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Popstar Türkiye” ve 5 Mayıs 2004 tarihinde
yayınladığı Türkiye Kupası final karş
yayınladığı reklam filmi nedeniyle
programıyla ihlal eden Show TV’nin,
programıyla ihlal eden Kanal D’nin uyarılmasına,
Turkey 2004” yarışma programıyla ihlal eden
tarihlerinde yayınladığı reklam filmi nedeniyle
tarihlerinde yayınladığı reklam filmi nedeniyle
tarihlerinde yayınladığı reklam filmi nedeniyle
programıyla TGRT’nin, TV dizileri arasına yerleştirdiği reklam kuşaklarıyla ihlal eden
D’nin uyarılmasına, 9 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Türkstar” programıyla
2004 tarihlerindeki maç yayınları arasına yerleştirilen reklamlar ile
tarihinde yayınladığı “Gurbet Kadını” ve 16 mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Alacakaranlık” adlı televizyon
dizileri ile ihlal eden Show TV’nin,
(u) bendini 2 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” ve “Ana Haber Bülteni” ile ihlal
eden Star TV’nin, (e) bendini 18 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kanal 7’
ihlal eden Kanal 7’nin, (s) ve (u) bendlerini 13
eden STV’nin, 11 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Eko Diyalog” ve 19 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
“Bam Teli” programları nedeniyle NTV’nin,
nedeniyle Meltem TV’nin, 21-22 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ekonomi” programı nedeniyle
Türk’ün uyarılmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7 Temmuz
Eylül tarihli toplantılarında Üst Kurul, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;
televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın
güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır” hükmünü 13 Haziran 2004
tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden
ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini ile (j) bendini 8 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Sağlıklı Yaşam Alternatifleri” adlı programla ihlal eden
tarihinde yayınladıkları haber bültenleriyle ihlal eden
bendini 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gündem Özel” programıyla ihlal eden
bendini 13 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı haber bülteniyle ihlal eden
2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleriyle ihlal eden
tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal eden
yayınladığı ana haber bültenleriyle ihlal eden
“Kınalı Kar”, 16 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım”, 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Serseri” ve 20 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Sil
“Yayınların müstehçen olmaması”na ilişkin (t) bendini 22,28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı Fantsy ve
Emmanuelle 2000 dizileriyle ihlal eden
yayınladığı “C Class” programıyla ihlal eden
maddesini ihlal eden CNBC-e’nin
maddesini ihlal eden Olay TV’nin ve ETV’n
maddelerini ihlal eden Olay TV’nin,
kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 13, 15 Haziran 2004 tarihleri
Bültenleri” ile ihlal eden NTV’nin,
yayınlarına yer verilmemesi”ne ilişkin (m) bendini 3 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı
yarışma programı ile ihlal eden MTV’nin,
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z)
bendini 21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı yabancı film ile ih
şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması,
soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın ve
emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddi bir biçimde
gerektirmedikçe yayınlanmaması”na ilişkin (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hipertansiyon”
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“Akademi Türkiye” programı ile ihlal eden ATV’nin, (e) bendi kapsamında 29 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Sabah Sabah Seda Sayan” programı ve 9 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Zaga Show”, (v) bendi kapsamında
29 Nisan 2004 ve 1, 2, 5 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni, (m) bendi kapsamında 30 Nisan
2004 tarihinde yayınladığı “Türkstar” programı nedeniyle Kanal D’nin, (k) bendi kapsamında 24
tarihinde yayınladığı “Haber Özel” programı, (m) bendi kapsamında 30 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Türkiye’nin Yıldızları”, 4 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Popstar Türkiye” ve 5 Mayıs 2004 tarihinde
yayınladığı Türkiye Kupası final karşılaşması maçı, (s) bendi ile (u) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004 tarihinde
yayınladığı reklam filmi nedeniyle Show TV’nin, 18 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı yemek tarifleri

Show TV’nin, (s) bendini 5 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
Kanal D’nin uyarılmasına, (p) bendini 28 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Miss

Turkey 2004” yarışma programıyla ihlal eden Star TV’nin, (u) bendi ile (s) bendi kapsamında 8.11 Mayıs 2004
m filmi nedeniyle Kanal 7’nin, (u) bendi ile (s) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004

tarihlerinde yayınladığı reklam filmi nedeniyle TGRT’nin, (u) bendi ile (s) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004
tarihlerinde yayınladığı reklam filmi nedeniyle Lig TV’nin, 3 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Çarkıfelek”

TV dizileri arasına yerleştirdiği reklam kuşaklarıyla ihlal eden
9 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Türkstar” programıyla Kanal D’nin,

erindeki maç yayınları arasına yerleştirilen reklamlar ile Lig TV’nin, (z) bendini 15 Haziran 2004
tarihinde yayınladığı “Gurbet Kadını” ve 16 mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Alacakaranlık” adlı televizyon

Show TV’nin, (s) bendini 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Şaka Maka” programı ve
(u) bendini 2 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” ve “Ana Haber Bülteni” ile ihlal

(e) bendini 18 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kanal 7’de Sabah” adlı haber bülteni ile
(s) ve (u) bendlerini 13-14 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam filmiyle ihlal

11 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Eko Diyalog” ve 19 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
NTV’nin, 27 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Doğrudan Satış” programı

22 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ekonomi” programı nedeniyle
karar verdi.

Üst Kurulu, 7 Temmuz, 21 Temmuz, 28 Temmuz, 2 Ağustos, 11 Ağustos, 9 Eylül ve 15
tarihli toplantılarında Üst Kurul, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;

televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli
güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır” hükmünü 13 Haziran 2004
tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden NTV’nin, “Türk milli eğitiminin genel amaçları
ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini ile (j) bendini 8 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Sağlıklı Yaşam Alternatifleri” adlı programla ihlal eden ETV’nin, (ı) bendini 22 Nisan 2004

bültenleriyle ihlal eden Show TV’nin, ATV’nin, NTV’nin
bendini 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gündem Özel” programıyla ihlal eden
bendini 13 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı haber bülteniyle ihlal eden ETV’nin, (v) bendini 12
2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bültenleriyle ihlal eden Show TV’nin, (v) bendini 13 Haziran 2004
tarihinde yayınladığı ana haber bülteniyle ihlal eden STV’nin, (v) bendini 12-15 Haziran 2004 tarihlerinde

er bültenleriyle ihlal eden Kanal 7’nin, (z) bendini 14 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Kınalı Kar”, 16 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım”, 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Serseri” ve 20 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Sil Baştan” adlı dizilerle ihlal eden
“Yayınların müstehçen olmaması”na ilişkin (t) bendini 22,28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı Fantsy ve
Emmanuelle 2000 dizileriyle ihlal eden Cine-5’in, (z) ve (t) bentlerini 30 Nisan, 4,11 Mayıs 2004 ta
yayınladığı “C Class” programıyla ihlal eden ETV’nin, 20/1 ihlal eden Sky Türk’ün

e’nin ve Meltem TV’nin, 20/1, 23/5 maddelerini ihlal eden
Olay TV’nin ve ETV’nin, 23/1 ve 23/3 maddelerini ihlal eden Olay TV’nin,

Olay TV’nin, “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını
kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 13, 15 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber

NTV’nin, “Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam
yayınlarına yer verilmemesi”ne ilişkin (m) bendini 3 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı

MTV’nin, “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z)
bendini 21 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı yabancı film ile ihlal eden Kanal A’nın (Adana),
şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması,
soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın ve
emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddi bir biçimde
gerektirmedikçe yayınlanmaması”na ilişkin (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hipertansiyon”
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(e) bendi kapsamında 29 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
ihinde yayınladığı “Zaga Show”, (v) bendi kapsamında

29 Nisan 2004 ve 1, 2, 5 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı ana haber bülteni, (m) bendi kapsamında 30 Nisan
(k) bendi kapsamında 24 Şubat 2004

tarihinde yayınladığı “Haber Özel” programı, (m) bendi kapsamında 30 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Türkiye’nin Yıldızları”, 4 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Popstar Türkiye” ve 5 Mayıs 2004 tarihinde

ılaşması maçı, (s) bendi ile (u) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004 tarihinde
18 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı yemek tarifleri

(s) bendini 5 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi”
(p) bendini 28 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Miss

(u) bendi ile (s) bendi kapsamında 8.11 Mayıs 2004
(u) bendi ile (s) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004

(u) bendi ile (s) bendi kapsamında 9 Mayıs 2004
4 tarihinde yayınladığı “Çarkıfelek”

TV dizileri arasına yerleştirdiği reklam kuşaklarıyla ihlal eden ATV’nin ve Kanal
Kanal D’nin, 14-15 Mayıs

(z) bendini 15 Haziran 2004
tarihinde yayınladığı “Gurbet Kadını” ve 16 mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Alacakaranlık” adlı televizyon

(s) bendini 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Şaka Maka” programı ve
(u) bendini 2 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” ve “Ana Haber Bülteni” ile ihlal

de Sabah” adlı haber bülteni ile
14 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam filmiyle ihlal

11 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Eko Diyalog” ve 19 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı
27 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Doğrudan Satış” programı

22 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ekonomi” programı nedeniyle Haber

, 28 Temmuz, 2 Ağustos, 11 Ağustos, 9 Eylül ve 15
tarihli toplantılarında Üst Kurul, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Radyo,

genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli
güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır” hükmünü 13 Haziran 2004

“Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel
ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini ile (j) bendini 8 Haziran 2004 tarihinde

(ı) bendini 22 Nisan 2004
Show TV’nin, ATV’nin, NTV’nin ve STV’nin, (j)

bendini 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Gündem Özel” programıyla ihlal eden SKY Türk’ün, (j)
) bendini 12-16 Haziran

(v) bendini 13 Haziran 2004
15 Haziran 2004 tarihlerinde

(z) bendini 14 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Kınalı Kar”, 16 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım”, 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı

Baştan” adlı dizilerle ihlal eden Kanal D’nin,
“Yayınların müstehçen olmaması”na ilişkin (t) bendini 22,28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı Fantsy ve

(z) ve (t) bentlerini 30 Nisan, 4,11 Mayıs 2004 tarihlerinde
Sky Türk’ün ve Olay TV’nin, 21/1

20/1, 23/5 maddelerini ihlal eden CNBC-e’nin, 21/5
Olay TV’nin, 21/1 ve 23/1

“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını
nde yayınladığı “Haber

“Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam
yayınlarına yer verilmemesi”ne ilişkin (m) bendini 3 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” adlı

“Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z)

Kanal A’nın (Adana), “Kişilerin manevi
şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması,
soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna
emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddi bir biçimde
gerektirmedikçe yayınlanmaması”na ilişkin (ı) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hipertansiyon”
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programı ile ihlal eden İskenderun Güney TV’nin (Hatay),
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden AY TV’nin (Aydın),
ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Özden
Muhabbet” adlı program ile ihlal eden
tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması…”na ilişkin (l) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde
yayınladığı “Son Nokta” adlı program ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Radyo Tamircisi” adl
televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli
güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Y
esastır” hükmünü 27 Ocak 2003 ve 1, 21 Şubat 2003 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden
(Diyarbakır), 1 Nisan 2004 tarihindeki yayını ile ihlal eden
yayınladığı “Çekçek” adlı program ile ihlal eden
yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 21/5. maddesini 6 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tüm Bunlar
Tezgah” adlı program ile, “Programlar yirmiikinci maddede yasak
satışıyla iştigal eden özel veya tüzel kişilerce desteklenemez” hükmüne ilişkin 23/4.maddesini 29 Nisan 2004 ve
1 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Can Dostu” adlı program ile, “Haber ve güncel programlarda ma
desteğe izin verilemez” hükmünü içeren 23/5.maddesini 21
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmedikleri
(Aydın), “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na
ilişkin (v) bendini 9, 13 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile
bendini 12, 14, 15 Haziran 2004 ve 3 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bülteni” ile ihlal eden
Haber Türk’ün, (v) bendini 12, 13, 15 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Cine
eden CİNE-5’in, (v) bendini 12, 14 Haziran 2004 ve 2 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber
Bülteni” ile ihlal eden Olay TV’nin,
Radyo’nun (Ankara), (v) bendini 2
(Hakkari), “İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle
hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendi ile “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleş
sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 7 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Çarkıfelek” adlı yarışma programı ile ihlal eden
yayınları ile ihlal eden Arifan FM’in (Ank
olarak kullanılması; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili
halinde gelişmesinin sağlanması”na ilişkin (h) bendi ile (z) bendini 23,
tarihlerinde yayınladığı “Şaka Maka” adlı program ile ihlal eden
olmaması”na ilişkin (t) bendi ile (z) bendini 4 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “N
ihlal eden NTV’nin, 3984 sayılı yasanın 21. maddesinin 2. fıkrasını 11
“Akademi Türkiye” adlı yarışma programı ile ihlal eden
“Tatil Yolu” ve 2 Temmuz 2004 tarihinde yayı
D’nin, 30 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Yaz Güneşi”
2004 tarihinde yayınladığı “İş’te Gündem” adlı program nedeniyle
yayınladığı “Yaz Konserleri” programı nedeniyle
yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı tel
tarihinde yayınladığı “Sarı Tel” adlı müzik programı ile ihlal eden
yirmiikinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya satışıyla
kişilerce desteklenemez.” hükmünü içeren 23/4. maddesini 6, 13, 20 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Bambaşka Biri” adlı program ile ihlal eden
verilemez.” hükmünü içeren 23/5. maddesini 1
Bülteni” ile ihlal eden Kanal 7’nin,
2004 tarihlerinde yayınladığı reklam filmi ile ihlal eden
tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin” programı içinde yer alan çizgi diziler ile ihlal eden
bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
19 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündem 13” ve “Kanal 7’de Sabah” adlı haber programları ile ihlal
eden Kanal 7’nin, (z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
TV’nin, “Kadına, güçsüzlere ve küçükle
bendini 20 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Deşifre” adlı program ile ihlal eden
Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Saati” ile ihlal eden
tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 5 Mayıs 2004
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derun Güney TV’nin (Hatay), (ı) bendini 31 Aralık 2003 tarihinde yayınladığı
AY TV’nin (Aydın), “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi

ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Özden
Muhabbet” adlı program ile ihlal eden İzmir TV’nin (İzmir), (ı) bendi ile “ Haberlerin yayınlanması
tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması…”na ilişkin (l) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde
yayınladığı “Son Nokta” adlı program ile ihlal eden Akça TV’nin (Trabzon), (v) bendini 1 Mayıs 2004
tarihinde yayınladığı “Radyo Tamircisi” adlı program ile ihlal eden Özgür Radyo’nun (Ankara),
televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli
güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması
esastır” hükmünü 27 Ocak 2003 ve 1, 21 Şubat 2003 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden

1 Nisan 2004 tarihindeki yayını ile ihlal eden Hakkari FM’in (Hakkari),
Çekçek” adlı program ile ihlal eden Gün TV’nin (Diyarbakır), “Her türlü yayında gizli reklam

yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 21/5. maddesini 6 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tüm Bunlar
Tezgah” adlı program ile, “Programlar yirmiikinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya
satışıyla iştigal eden özel veya tüzel kişilerce desteklenemez” hükmüne ilişkin 23/4.maddesini 29 Nisan 2004 ve
1 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Can Dostu” adlı program ile, “Haber ve güncel programlarda ma
desteğe izin verilemez” hükmünü içeren 23/5.maddesini 21-26, 28-30 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Kanal A’nın, 3984 Sayılı Yasanın 33.maddesi gereğince Üst Kurulca
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmedikleri tespit edilen Gün TV’nin (Diyarbakır)

“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na
ilişkin (v) bendini 9, 13 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
bendini 12, 14, 15 Haziran 2004 ve 3 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bülteni” ile ihlal eden

(v) bendini 12, 13, 15 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Cine-5 Haber Bülteni” ile ihlal
v) bendini 12, 14 Haziran 2004 ve 2 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber

Olay TV’nin, (v) bendini 19 Aralık 2003 tarihindeki yayınları ile ihlal eden
(v) bendini 2-6 Ekim 2003 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden

“İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle
hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendi ile “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleş
sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 7 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı
“Çarkıfelek” adlı yarışma programı ile ihlal eden TGRT’nin, (d) ve (ı) bendlerini 2 Eylül 2003 tarihindeki

Arifan FM’in (Ankara), “Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili
olarak kullanılması; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili
halinde gelişmesinin sağlanması”na ilişkin (h) bendi ile (z) bendini 23, 30 Mayıs 2004 ve 6, 13, 20 Haziran 2004
tarihlerinde yayınladığı “Şaka Maka” adlı program ile ihlal eden Star TV’nin, “Yayınların müstehcen
olmaması”na ilişkin (t) bendi ile (z) bendini 4 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “N-Moda” adlı program ile

3984 sayılı yasanın 21. maddesinin 2. fıkrasını 11-12 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Akademi Türkiye” adlı yarışma programı ile ihlal eden ATV’nin, 1 ve 3 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Tatil Yolu” ve 2 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Şimdi Tatil Zamanı” adlı programlar nedeniyle

30 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Yaz Güneşi” adlı program nedeniyle Star TV’nin,
2004 tarihinde yayınladığı “İş’te Gündem” adlı program nedeniyle CNN Türk’ün, 3 Temmuz 2004
yayınladığı “Yaz Konserleri” programı nedeniyle Kanal 7’nin, 21/1. maddesini 1-4 Temmuz 2004 tarihlerinde
yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Kanal 7’nin, 21/2. maddesini 10 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı televizyon dizisi ile ihlal eden Show TV’nin, 21/2. maddesini 2 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı “Sarı Tel” adlı müzik programı ile ihlal eden Meltem TV’nin (İstanbul),
yirmiikinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya satışıyla iştigal eden özel veya tüzel
kişilerce desteklenemez.” hükmünü içeren 23/4. maddesini 6, 13, 20 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Bambaşka Biri” adlı program ile ihlal eden ATV’nin, “Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin

içeren 23/5. maddesini 1-2, 5-9 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber
Kanal 7’nin, 3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 2, 5, 6, 9, 18 Haziran

2004 tarihlerinde yayınladığı reklam filmi ile ihlal eden Olay TV’nin, (z) bendini 19
tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin” programı içinde yer alan çizgi diziler ile ihlal eden
bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Show TV’nin,
19 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündem 13” ve “Kanal 7’de Sabah” adlı haber programları ile ihlal

(z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
“Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi.”ne ilişkin (u)

bendini 20 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Deşifre” adlı program ile ihlal eden Star TV’nin,
Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Saati” ile ihlal eden Kanal 7’nin, (u) bendini 19, 21 Temmuz 2004
tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Olay TV’nin, “Yayınların şiddet kullanımını
özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 5 Mayıs 2004

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

(ı) bendini 31 Aralık 2003 tarihinde yayınladığı
“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi

ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Özden
(ı) bendi ile “ Haberlerin yayınlanmasında

tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması…”na ilişkin (l) bendini 17 Şubat 2004 tarihinde
(v) bendini 1 Mayıs 2004

Özgür Radyo’nun (Ankara), “Radyo,
televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli

ayınların Türkçe yapılması
esastır” hükmünü 27 Ocak 2003 ve 1, 21 Şubat 2003 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden Aktüel Radyo’nun

Hakkari FM’in (Hakkari), 7 Mayıs 2004 tarihinde
“Her türlü yayında gizli reklam

yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 21/5. maddesini 6 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tüm Bunlar
lanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya

satışıyla iştigal eden özel veya tüzel kişilerce desteklenemez” hükmüne ilişkin 23/4.maddesini 29 Nisan 2004 ve
1 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Can Dostu” adlı program ile, “Haber ve güncel programlarda mali

30 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
3984 Sayılı Yasanın 33.maddesi gereğince Üst Kurulca

Gün TV’nin (Diyarbakır) ve Flash FM’in
“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na

ihlal eden ATV’nin, (v)
bendini 12, 14, 15 Haziran 2004 ve 3 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bülteni” ile ihlal eden

5 Haber Bülteni” ile ihlal
v) bendini 12, 14 Haziran 2004 ve 2 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber

(v) bendini 19 Aralık 2003 tarihindeki yayınları ile ihlal eden Özgür
nları ile ihlal eden Hakkari FM’in

“İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle
hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendi ile “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri
sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 7 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı

(d) ve (ı) bendlerini 2 Eylül 2003 tarihindeki
“Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili

olarak kullanılması; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili
30 Mayıs 2004 ve 6, 13, 20 Haziran 2004

“Yayınların müstehcen
Moda” adlı program ile

12 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
1 ve 3 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı

nladığı “Şimdi Tatil Zamanı” adlı programlar nedeniyle Kanal
Star TV’nin, 5 Temmuz

3 Temmuz 2004 tarihinde
4 Temmuz 2004 tarihlerinde

21/2. maddesini 10 Haziran 2004 tarihinde
21/2. maddesini 2 Nisan 2004

Meltem TV’nin (İstanbul), “Programlar
iştigal eden özel veya tüzel

kişilerce desteklenemez.” hükmünü içeren 23/4. maddesini 6, 13, 20 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı
“Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin

9 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber
3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 2, 5, 6, 9, 18 Haziran

(z) bendini 19-20 Temmuz 2004
tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin” programı içinde yer alan çizgi diziler ile ihlal eden Kanal D’nin, (z)

Show TV’nin, (z) bendini 18-
19 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündem 13” ve “Kanal 7’de Sabah” adlı haber programları ile ihlal

(z) bendini 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Olay
re karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi.”ne ilişkin (u)

Star TV’nin, (u) bendini 21
u) bendini 19, 21 Temmuz 2004
“Yayınların şiddet kullanımını

özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini 5 Mayıs 2004



352 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

tarihinde yayınladığı “Sibel’le Gönül Sofrasından (Bizde İzi Kalanlar)” programı ile ihlal eden
Radyo’nun (Ankara)’nun, 23/5. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Para Piyasaları” adlı
program ile ihlal eden TGRT’nin,
husus programın başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesi ile “
Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve
bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik
2004 tarihinde yayınladığı “Knorr Lezzet Yıldızları” adlı program ile ihlal eden
yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içe
yayınladığı “Serdar Ortaç’la Hep Beraber” adlı program ile ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı “Euro Show” ve 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihla
eden TGRT’nin, “Hiçbir dini tören yayınına reklam alınamaz. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk
programları otuz dakikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemezler.” hükmünü içeren 21/4. maddesini 16
Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Hab
tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı
yapılamaz…” hükmünü içeren 22. maddesini 12
Günler” ve 12-16 Temmuz 2004 tarihinde y
3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 15 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber

Bülteni” ile ihlal eden Olay TV’nin,
ile ihlal eden Flash TV’nin, (v) bendini 2, 3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal
eden Sky Türk’ün, “Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendi ile “Gençlerin ve çocukların fiziksel,
zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde
yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 4, 6 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı kliplerle ihlal eden
TV’nin, (t) ve (z) bentlerini 8, 10 Ağustos 2004
(z) bentlerini 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı kliplerle ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı “Büyüteç Kampı” adlı program ile ihlal eden
Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Dış Hatlar” adlı program ile ihlal eden
Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Yeşim Demir’le Turizm Portalı” adlı program ile ihlal eden
Türk’ün, 21/2. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Maç Başlıyor” adlı program ile ihlal eden
TV’nin, 23/4. maddesini 1-3, 5, 7, 9, 11 Nisan 2004, 4, 8, 29 Mayıs 2004 ve 20 Temmuz 2004 tarihlerinde
yayınladığı “Sağlıcakla” adlı program ile ihlal eden
Haber Bülteni” ile ihlal eden STAR TV’nin,
CNN TÜRK’ün, 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Geri Sayım” ile ihlal eden
2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
yayınladığı “Manşet Özel” programı ile ihlal eden
değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Söz Sözde” adlı program ile ihlal eden
edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Paranın Yönü” adlı program ile ihlal eden
21. maddesinin “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 5. fıkrasını 13, 14, 19, 23,
27, 28 Temmuz 2004 ve 2-3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kampus” adlı program ile ihlal eden
CNBC-e’nin, 23/3. maddesini 1 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığ
TGRT’nin, 21/5. maddesi ile 20/1. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tatil Rotası” programı
ile ihlal eden OLAY TV’nin, 20/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden
TV’nin uyarılmasına, 21/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden
TV’nin, 21/1. maddesini 10 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden
maddesi ile 23/3. maddesini 28 Temmuz 2004 tari
Kanal D’nin, 22. maddesi ile 23/4. maddesini 12 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” adlı
program ile ihlal eden STV’nin, 33. maddesinin birinci fıkrasını 13
“Chat Frıend” programı ile ihlal eden
yayınladığı “Ana Haber Bülteni (Editör)” ile ihlal eden
özendirici veya ırkçı nefret duygularını
2004 tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
kuşakları ile ihlal eden CNBC-e’nin,
eden Gün TV’nin (Diyarbakır),
“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendi ile “Gençlerin ve çocuklar
gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Selamlar” adlı yabancı film ile ihlal eden
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ladığı “Sibel’le Gönül Sofrasından (Bizde İzi Kalanlar)” programı ile ihlal eden
23/5. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Para Piyasaları” adlı

TGRT’nin, “Bir program veya dizi tamamen veya kısmen mali destek görmüşse, bu
husus programın başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesi ile “
Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve

nması, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir.” hükmünü içeren 23/3. maddesini 19 Temmuz
2004 tarihinde yayınladığı “Knorr Lezzet Yıldızları” adlı program ile ihlal eden Kanal D’nin,
yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde
yayınladığı “Serdar Ortaç’la Hep Beraber” adlı program ile ihlal eden ATV’nin, 21/5.maddesini 20 Temmuz
2004 tarihinde yayınladığı “Euro Show” ve 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihla

“Hiçbir dini tören yayınına reklam alınamaz. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk
programları otuz dakikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemezler.” hükmünü içeren 21/4. maddesini 16
Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni (Editör)” ile ihlal eden CNN TÜRK’ün,
tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı
yapılamaz…” hükmünü içeren 22. maddesini 12-13, 15-16 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sağlıklı

16 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlıcakla” adlı programlar ile ihlal eden
3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 15 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber

Olay TV’nin, (v) bendini 2, 3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”
(v) bendini 2, 3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal

“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendi ile “Gençlerin ve çocukların fiziksel,
l ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde

yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 4, 6 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı kliplerle ihlal eden
(t) ve (z) bentlerini 8, 10 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı kliplerle ihlal eden

(z) bentlerini 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı kliplerle ihlal eden TSES TV’nin, 21/5. maddesini 6 Ağustos
2004 tarihinde yayınladığı “Büyüteç Kampı” adlı program ile ihlal eden Kanal D’nin,
Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Dış Hatlar” adlı program ile ihlal eden TGRT’nin,
Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Yeşim Demir’le Turizm Portalı” adlı program ile ihlal eden

ddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Maç Başlıyor” adlı program ile ihlal eden
3, 5, 7, 9, 11 Nisan 2004, 4, 8, 29 Mayıs 2004 ve 20 Temmuz 2004 tarihlerinde

yayınladığı “Sağlıcakla” adlı program ile ihlal eden Flash TV’nin, 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Ana
STAR TV’nin, 2-3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Editör” ile ihlal eden

3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Geri Sayım” ile ihlal eden CNBC
2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden MTV’nin, (y) bendini 9 Haziran 2004 tarihinde

mı ile ihlal eden CNN TÜRK’ün, “Yayınların toplumun milli ve manevi
değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Söz Sözde” adlı program ile ihlal eden CNN TÜRK’ün, “Yayıncılığın haksız bir
edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Paranın Yönü” adlı program ile ihlal eden SKY TÜRK’ün, (j) bendi ile Reklamların Yerleştirilmesine ilişkin

ürlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 5. fıkrasını 13, 14, 19, 23,
3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kampus” adlı program ile ihlal eden

23/3. maddesini 1 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Kilometre” adlı program ile ihlal eden
21/5. maddesi ile 20/1. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tatil Rotası” programı

20/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden
21/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden

21/1. maddesini 10 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden
maddesi ile 23/3. maddesini 28 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Sana Mutfağı” adlı program ile ihlal eden

22. maddesi ile 23/4. maddesini 12 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” adlı
33. maddesinin birinci fıkrasını 13-27 Temmuz 2004 tarihler

“Chat Frıend” programı ile ihlal eden Kanal D ile aynı madde hükümlerini 16 Temmuz 2004 tarihinde
“Ana Haber Bülteni (Editör)” ile ihlal eden CNN TÜRK’ün, “Yayınların şiddet kullanımını

özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini; 12, 16, 18 Ağustos
2004 tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden ATV’nin, (v) bendini 18 Ağustos 2004 tarihinde
yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden NTV’nin, (v) bendini 12 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı reklam

e’nin, (v) bendini 1 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı müzik programı ile ihlal

“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendi ile “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Selamlar” adlı yabancı film ile ihlal eden
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ladığı “Sibel’le Gönül Sofrasından (Bizde İzi Kalanlar)” programı ile ihlal eden Özgür
23/5. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Para Piyasaları” adlı

kısmen mali destek görmüşse, bu
husus programın başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesi ile “
Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulması ve

edilmeyecektir.” hükmünü içeren 23/3. maddesini 19 Temmuz
Kanal D’nin, “Her türlü

ren 21/5. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde
21/5.maddesini 20 Temmuz

2004 tarihinde yayınladığı “Euro Show” ve 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal
“Hiçbir dini tören yayınına reklam alınamaz. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk

programları otuz dakikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemezler.” hükmünü içeren 21/4. maddesini 16
CNN TÜRK’ün, “Alkol ve

tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı
16 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sağlıklı

ayınladığı “Sağlıcakla” adlı programlar ile ihlal eden Kanal 7’nin,
3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 15 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber

adığı “Ana Haber Bülteni”
(v) bendini 2, 3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal

“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendi ile “Gençlerin ve çocukların fiziksel,
l ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde

yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendini 4, 6 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı kliplerle ihlal eden Flash
tarihlerinde yayınladığı kliplerle ihlal eden Kral TV’nin, (t) ve

21/5. maddesini 6 Ağustos
D’nin, 21/5. maddesini 4

TGRT’nin, 21/5. maddesini 2, 3, 6
Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Yeşim Demir’le Turizm Portalı” adlı program ile ihlal eden Haber

ddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Maç Başlıyor” adlı program ile ihlal eden LİG
3, 5, 7, 9, 11 Nisan 2004, 4, 8, 29 Mayıs 2004 ve 20 Temmuz 2004 tarihlerinde

2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Ana
3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Editör” ile ihlal eden

CNBC-e’nin, 2-3 Ağustos
2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve “Haber Bültenleri” ile ihlal eden TV 8’in, 2-3 Ağustos

(y) bendini 9 Haziran 2004 tarihinde
“Yayınların toplumun milli ve manevi

değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendini 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet

edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j) bendini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
(j) bendi ile Reklamların Yerleştirilmesine ilişkin

ürlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmüne ilişkin 5. fıkrasını 13, 14, 19, 23,
3 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kampus” adlı program ile ihlal eden

ı “Kilometre” adlı program ile ihlal eden
21/5. maddesi ile 20/1. maddesini 23 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Tatil Rotası” programı

20/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden STAR
21/1. maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden SHOW

21/1. maddesini 10 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı basket maçı ile ihlal eden NTV’nin, 23/1.
hinde yayınladığı “Sana Mutfağı” adlı program ile ihlal eden

22. maddesi ile 23/4. maddesini 12 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” adlı
27 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı

ile aynı madde hükümlerini 16 Temmuz 2004 tarihinde
“Yayınların şiddet kullanımını

kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendini; 12, 16, 18 Ağustos
(v) bendini 18 Ağustos 2004 tarihinde

os 2004 tarihinde yayınladığı reklam
(v) bendini 1 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı müzik programı ile ihlal

ın fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Selamlar” adlı yabancı film ile ihlal eden CİNE-5’in,
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“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j)
bendini 8 Mart 2004 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden
eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin
2004 tarihinde yayınladığı “Seher Vakti” adlı program ile ihlal eden
manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması…”na iliş
tarihinde yayınladığı müzik programı ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Gündem” adlı program ile ihlal eden
hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve görsel ve işitsel bakımından ayrılığı fark
edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1.
maddesini; 13 Nisan 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden
tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden
yayınları ile ihlal eden Radyo Gözde’nin
Kermes FM’in (İzmir-Bergama), 14 Nisan 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden
Radyo’nun (Denizli), Doğuş FM’in
“Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapıda aralar içeren olay ve
gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en az yirmi
dakika süre bulunmalıdır.” hükmünü iç
ihlal eden ART TV’nin (Denizli), 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
(Denizli), 13 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
ve Bizimeller FM’in (Aydın), 14 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
(Denizli), 5 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. ma
Reklamı” ile ihlal eden Haber Türk’ün,
Turnuvası” ile ihlal eden Kanal D’nin,
ile ihlal eden Kanal D’nin, 21/5. maddesini 14 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Lifestar” adlı program ile
ihlal eden Star TV’nin, 21/5. maddesini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldırım Aktuna Cevaplıyor”
adlı program ile ihlal eden Haber Türk’ün,
adlı program ile ihlal eden TV 8’in,
hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine d
maddesi ile 21/2. maddesini 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı yerli dizi arasındaki reklamlar ile ihlal eden
Kanal D’nin, “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve g
ve işitsel bakımından ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin
verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1. maddesini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
Memleketim TV’nin, 23/1. maddesin
Masalı” adlı yerli dizi tanıtımları ile ihlal eden
“Analiz” adlı program ile ihlal eden

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ekim
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Exotica” adlı program ile ihlal eden
maddenin “Her türlü yayında gizli r
tarihinde yayınladığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı yarışma programı ile ihlal eden
2004 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden
yayınladığı “Melekler Adası” adlı dizi film ile ihlal eden
Yarası” adlı dizi film ile ihlal eden
yabancı filmler ile ihlal eden TGRT’nin,
programlar ve 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Deniz Feneri” adlı program ile ihlal eden
6,8,9,23 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı filmler ile ihlal eden
“Gece Yürüyüşü” adlı dizi film ile ihlal eden
, 9 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Camdan Papuçlar”, 8 Ey
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “İstanbul Şahidimdir”, 14 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi
filmler ile ihlal eden ATV’nin, 1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bir Demet Tiyatro” ve “En S
Duyar”, 12 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın” adlı dizi filmler, 2 Eylül 2004 tarihinde
yayınladığı “Büyük Vurgun” adlı yabancı film, 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 12 Eylül
2004 tarihinde yayınladığı “Paparazzi” adlı programlar ile ihlal eden
yayınladığı “Bir Dilim Aşk”, 2 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serseri”, 7 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
“Dayı”, 10 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Size Baba Diyebilir m
“Haziran Gecesi” adlı dizi filmler ve 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dikey Limit” adlı yabancı film ile ihlal
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ncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j)
bendini 8 Mart 2004 tarihinde yayınladığı haber bülteni ile ihlal eden Çiğdem FM’in (Osmaniye)
eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini 2 Ağustos
2004 tarihinde yayınladığı “Seher Vakti” adlı program ile ihlal eden Arifan Radyo’nun
manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması…”na ilişkin (ı) bendini 15 Mayıs 2004
tarihinde yayınladığı müzik programı ile ihlal eden Özgür Radyo’nun (Ankara), (ı) bendini 29 Mart 2004
tarihinde yayınladığı “Gündem” adlı program ile ihlal eden Çukurova TV’nin (Adana), “Reklamlar program
hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve görsel ve işitsel bakımından ayrılığı fark
edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1.

ddesini; 13 Nisan 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden Denizli TV’nin (Denizli), 24 Haziran 2004
tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden Genç FM’in (İzmir-Dikili), 21 Haziran 2004 tarihindeki reklam

Radyo Gözde’nin (İzmir-Bergama), Bergama Süper FM’in
Bergama), 14 Nisan 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden

Doğuş FM’in (Denizli), Dostlar Radyo’nun (Denizli) ve Radyo Ses’in
Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapıda aralar içeren olay ve

gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en az yirmi
dakika süre bulunmalıdır.” hükmünü içeren 21/2. maddesini; 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı futbol maçı ile

(Denizli), 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
(Denizli), 13 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden Radyo Mega’nın
Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden Dikili FM’in (İzmir-Dikili), 3 Mayıs 2004 tarihinde
yayınladığı reklamlar ile ihlal eden Radyo Gözde’nin (Aydın), Aymega FM’in (Aydın),

(Aydın), 14 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden
5 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden İzmir TV’nin, “Her türlü yayında gizli

reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. maddesini 9 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Saat
Haber Türk’ün, 23/3.maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “2’li Langırt
Kanal D’nin, 21/5. maddesini 24-26 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı C

21/5. maddesini 14 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Lifestar” adlı program ile
21/5. maddesini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldırım Aktuna Cevaplıyor”

aber Türk’ün, 21/5. maddesini 20 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “VIP Spor”
TV 8’in, “Reklamlar program arasına yerleştirilir. Programın bütünlüğü, değeri ve

hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir” hükmünü içeren 21/1.
maddesi ile 21/2. maddesini 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı yerli dizi arasındaki reklamlar ile ihlal eden

“Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve g
ve işitsel bakımından ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin
verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1. maddesini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden

23/1. maddesini 28 Ağustos 2004- 6 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Bir İstanbul
Masalı” adlı yerli dizi tanıtımları ile ihlal eden ATV’nin, 23/5.maddesini 18 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Analiz” adlı program ile ihlal eden CNBC-e’nin uyarılmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ekim-Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, (z) bendini
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Exotica” adlı program ile ihlal eden Memleketim TV’nin,

“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 5.fıkrasını 17 Eylül 2004
tarihinde yayınladığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı yarışma programı ile ihlal eden ATV’nin,
2004 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden Radyo Dünya’nın (Adana), 21/1. maddesini; 7 Eylül 2004 tarihinde
yayınladığı “Melekler Adası” adlı dizi film ile ihlal eden ATV’nin, 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kurşun
Yarası” adlı dizi film ile ihlal eden ATV’nin, 11,13 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kaya”

TGRT’nin, 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kalp Gözü” ve “Şakamera” adlı
programlar ve 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Deniz Feneri” adlı program ile ihlal eden

nde yayınladığı filmler ile ihlal eden STV’nin, 14 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
“Gece Yürüyüşü” adlı dizi film ile ihlal eden Show TV’nin, 5 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Sevinçli Haller”
, 9 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Camdan Papuçlar”, 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Avrupa Yakası”, 10
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “İstanbul Şahidimdir”, 14 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi

1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bir Demet Tiyatro” ve “En S
12 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın” adlı dizi filmler, 2 Eylül 2004 tarihinde

yayınladığı “Büyük Vurgun” adlı yabancı film, 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 12 Eylül
arazzi” adlı programlar ile ihlal eden Star TV’nin, 2,3 Eylül 2004 tarihlerinde

yayınladığı “Bir Dilim Aşk”, 2 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serseri”, 7 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
“Dayı”, 10 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Size Baba Diyebilir miyim”, 13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
“Haziran Gecesi” adlı dizi filmler ve 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dikey Limit” adlı yabancı film ile ihlal
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ncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması…”na ilişkin (j)
(Osmaniye), “Türk milli

ve milli kültürün geliştirilmesi”ne ilişkin (g) bendini 2 Ağustos
Arifan Radyo’nun (Ankara), “Kişilerin

kin (ı) bendini 15 Mayıs 2004
(ı) bendini 29 Mart 2004

(Adana), “Reklamlar program
hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve görsel ve işitsel bakımından ayrılığı fark
edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1.

(Denizli), 24 Haziran 2004
Dikili), 21 Haziran 2004 tarihindeki reklam

Bergama Süper FM’in (İzmir-Bergama) ve
Bergama), 14 Nisan 2004 tarihindeki reklam yayınları ile ihlal eden Denizli Net

Radyo Ses’in (Denizli),
Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapıda aralar içeren olay ve

gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirilebilir. Reklamlar arasında en az yirmi
eren 21/2. maddesini; 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı futbol maçı ile

(Denizli), 13 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden Deha TV’nin
dyo Mega’nın (İzmir-Bornova), 25

Dikili), 3 Mayıs 2004 tarihinde
(Aydın), Megastar’ın (Aydın)

(Aydın), 14 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden Kral FM’in
“Her türlü yayında gizli

ddesini 9 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Saat
23/3.maddesini 8 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “2’li Langırt

26 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı CD reklamı
21/5. maddesini 14 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Lifestar” adlı program ile

21/5. maddesini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldırım Aktuna Cevaplıyor”
21/5. maddesini 20 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “VIP Spor”

“Reklamlar program arasına yerleştirilir. Programın bütünlüğü, değeri ve
e yerleştirilebilir” hükmünü içeren 21/1.

maddesi ile 21/2. maddesini 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı yerli dizi arasındaki reklamlar ile ihlal eden
“Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırdedilebilecek ve görsel

ve işitsel bakımından ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin
verilmeyecektir” hükmüne ilişkin 20/1. maddesini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar ile ihlal eden

6 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Bir İstanbul
23/5.maddesini 18 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı

Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, (z) bendini 11
Memleketim TV’nin, (p) bendi ile 21.

eklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 5.fıkrasını 17 Eylül 2004
ATV’nin, (v) bendini 3-4 Mayıs

(Adana), 21/1. maddesini; 7 Eylül 2004 tarihinde
6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kurşun

11,13 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kaya” ve “Baba” adlı
6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kalp Gözü” ve “Şakamera” adlı

programlar ve 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Deniz Feneri” adlı program ile ihlal eden Kanal 7’nin,
14 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı

5 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Sevinçli Haller”
lül 2004 tarihinde yayınladığı “Avrupa Yakası”, 10

Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “İstanbul Şahidimdir”, 14 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi
1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bir Demet Tiyatro” ve “En Son Babalar

12 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın” adlı dizi filmler, 2 Eylül 2004 tarihinde
yayınladığı “Büyük Vurgun” adlı yabancı film, 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Süper Magazin”, 12 Eylül

2,3 Eylül 2004 tarihlerinde
yayınladığı “Bir Dilim Aşk”, 2 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serseri”, 7 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı

iyim”, 13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
“Haziran Gecesi” adlı dizi filmler ve 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dikey Limit” adlı yabancı film ile ihlal
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eden Kanal D’nin, 21/5. maddesini; 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Şimdi Tatil Zamanı”, 4 Eylü
tarihinde yayınladığı “Tatil Yolu”, 4,5 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin”, 4,16 Eylül 2004
tarihlerinde yayınladığı “Futbol Maçları” ile ihlal eden
Özel” ile ihlal eden Show TV’nin, 19 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Taki Doğan ile Ankara Kokteyli” adlı
program ile ihlal eden Haber Türk’ün,
eden Kanal 6’nın, 13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Servet Çol
ihlal eden Ege TV’nin, 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Med
TV’nin, 21/3.maddesini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ölüm Tarlaları” adlı yabancı film ile ihlal
TV 8’in, 23/3. maddesini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ümit Usta’nın Aşevi” adlı program ile ihlal eden
Meltem TV’nin, 22. maddesini 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Özel Hastane” reklamı ile ihlal eden
Memleketim TV’nin, (p) bendini 22 Eylü
eden Kanal D’nin, 1-31 Ağustos 2004 tarihlerinde Ana Haber Bültenleri öncesinde yayınladığı “Çamaşır
Deterjanı” reklamı ile Meltem TV’nin,
program ile ihlal eden Star TV’nin,
program ile ihlal eden ATV’nin, (z) bendini 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden
CNN Türk’ün, (y) bendini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” haber bülteni ile ihlal eden
ATV’nin, (e) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Deşifre” adlı program ile ihlal eden
“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendini 4 E
program ile ihlal eden Star TV’nin,
adlı program ile ihlal eden ATV’nin,
Kapısı” adlı program ile ihlal eden
Bülteni” ile ihlal eden Meltem TV’nin,
ihlal eden Mesaj TV’nin (Ankara),
ihlal eden NTV’nin, (ı) bendini 12, 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Derin Futbol” adlı program ile ihlal
eden Lig TV’nin, (ı) bendini 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “
Radyo D’nin, (v) bendini 12 Eylül 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı “Büyüklerimiz Daha İyi Bilir” adlı program ile ihlal eden
(Ankara), (v) bendini 14 Temmuz 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden
5, 27 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ummandan İnciler” adlı program ile ihlal eden
bendini 25 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “G
(Kayseri), (s) bendini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Maçı” nedeniyle
tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
yayınladığı “Kazanmali” adlı program ile ihlal eden
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi film arasındaki reklamlar ile ihlal eden
Eylül 2004 tarihinde yayınları içinde yer alan reklamlar ile ihlal eden
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gurbet Kadını” adlı dizi film arasındaki
TV’nin, 21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ece Erken ile Sabahlar” adlı program ile ihlal
eden Kanal D’nin, 21/5. maddesini 26
ATV’nin, 21/5. maddesini 18 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
Türk’ün, 23/1. maddesini 26 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kızıl Nehirler” adlı fil
23/1. maddesini 1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Hababam Sınıfı Merhaba” adlı film ile ihlal eden
20/1. maddesini 17 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden
TGRT’nin, 3984 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı gazete
reklamı ile ihlal eden ATV’nin, 7 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hülya Avşar Show” ile ihlal eden
D’nin, 24 Nisan 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal e
tarihlerinde yayınladığı futbol maçları ile ihlal eden
haber bültenlerinde Irak’ta rehinelerin öldürülme görüntülerini yayınlayarak ihlal eden
13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”nde İstanbul’da bir çok masum insanın öldüğü
bombalama eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmiş ve bir terör örgütünün savaşçıları olduğunu itiraf etmiş bazı
kişilerin kamuoyunu yıldırmaya yönelik sözlerini yayınlayan
değişikliğinin 15 gün içinde Üst Kurula ve mülki idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü”nü yerine
getirmeyen Mesaj TV’nin, (z) bendini 24, 25, 29 Ekim 2004 tarihlerinde yayınl
yarışma programı ile ihlal eden ATV’nin,
adlı dizi film ile ihlal eden KANAL D’nin,
tarihlerinde yayınladığı “Sen Olsaydın” adlı program ile ihlal eden
21/5. ve 23/4. maddesini 27-29 Eylül 2004 ve 1 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kazanmali” adlı yarışma
programı ile ihlal eden STAR TV’nin,
“Deşifre” adlı program ile ihlal eden
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21/5. maddesini; 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Şimdi Tatil Zamanı”, 4 Eylü
tarihinde yayınladığı “Tatil Yolu”, 4,5 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin”, 4,16 Eylül 2004
tarihlerinde yayınladığı “Futbol Maçları” ile ihlal eden Kanal D’nin, 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Haber

19 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Taki Doğan ile Ankara Kokteyli” adlı
Haber Türk’ün, 9 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “4’ten 6’ya” adlı program ile ihlal

13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Servet Çolak ile Mutfaktan Sofraya” adlı program ile
8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Med-Cezir” adlı program ile ihlal eden

21/3.maddesini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ölüm Tarlaları” adlı yabancı film ile ihlal
23/3. maddesini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ümit Usta’nın Aşevi” adlı program ile ihlal eden

22. maddesini 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Özel Hastane” reklamı ile ihlal eden
(p) bendini 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kasa” adlı yarışma programı ile ihlal
31 Ağustos 2004 tarihlerinde Ana Haber Bültenleri öncesinde yayınladığı “Çamaşır

Meltem TV’nin, (z) bendini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “G
Star TV’nin, (z) bendini 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı

(z) bendini 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden
y) bendini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” haber bülteni ile ihlal eden

(e) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Deşifre” adlı program ile ihlal eden
“Yayınların müstehcen olmaması”na ilişkin (t) bendini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Süper Magazin” adlı

Star TV’nin, (g) bendi ile (k) bendini 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gülbence”
ATV’nin, (p) bendini 23 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Seda Say

Kapısı” adlı program ile ihlal eden Kanal D’nin, (l) bendini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
Meltem TV’nin, (l) bendini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile

, (ı) bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “90 Dakika” adlı program ile
(ı) bendini 12, 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Derin Futbol” adlı program ile ihlal

(ı) bendini 6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Candan Cana” adlı program ile ihlal eden
(v) bendini 12 Eylül 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden Kral TV’nin,

2004 tarihinde yayınladığı “Büyüklerimiz Daha İyi Bilir” adlı program ile ihlal eden
(v) bendini 14 Temmuz 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden Yörem FM’in

5, 27 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ummandan İnciler” adlı program ile ihlal eden
bendini 25 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Güne Başlarken” adlı program ile ihlal eden

(s) bendini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Maçı” nedeniyle Show TV’nin, 21/2. maddesi kapsamında
tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle Cnn Türk’ün, 21/1-2. maddelerini 27 Eylül 2004 tarihinde
yayınladığı “Kazanmali” adlı program ile ihlal eden Star TV’nin, 21/1. maddesini 23 Eylül 2004 tarihinde
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi film arasındaki reklamlar ile ihlal eden Show TV’nin,
Eylül 2004 tarihinde yayınları içinde yer alan reklamlar ile ihlal eden Star TV’nin, 21/1
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gurbet Kadını” adlı dizi film arasındaki reklamlar ile ihlal eden

21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ece Erken ile Sabahlar” adlı program ile ihlal
21/5. maddesini 26 Eylül 2004 tarihde yayınladığı “Gülbence” adlı program ile ihlal eden

21/5. maddesini 18 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
23/1. maddesini 26 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kızıl Nehirler” adlı film ile ihlal eden

23/1. maddesini 1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Hababam Sınıfı Merhaba” adlı film ile ihlal eden
20/1. maddesini 17 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden

4 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı gazete
7 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hülya Avşar Show” ile ihlal eden

24 Nisan 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden Aktüel TV’nin (Diyarbakır), 23
tarihlerinde yayınladığı futbol maçları ile ihlal eden Lig TV’nin, (y) bendini 21-22-23 Eylül 2004 tarihlerindeki
haber bültenlerinde Irak’ta rehinelerin öldürülme görüntülerini yayınlayarak ihlal eden Kanal
13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”nde İstanbul’da bir çok masum insanın öldüğü
bombalama eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmiş ve bir terör örgütünün savaşçıları olduğunu itiraf etmiş bazı

ya yönelik sözlerini yayınlayan Olay TV’nin, 22. maddesinde belirlenen “adres
değişikliğinin 15 gün içinde Üst Kurula ve mülki idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü”nü yerine

(z) bendini 24, 25, 29 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ünlüler Çiftliği” adlı
ATV’nin, (z) bendini 20 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım”

KANAL D’nin, (z) bendi ile (e) bendini 12 Ekim 2004 ve 10 Kasım 2004
dığı “Sen Olsaydın” adlı program ile ihlal eden SHOW TV’nin, (z) bendi ve (p) bendi ile

29 Eylül 2004 ve 1 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kazanmali” adlı yarışma
STAR TV’nin, (f) bendini 14 Eylül 2004 ve 12 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı

“Deşifre” adlı program ile ihlal eden STAR TV’nin, (s) bendini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
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21/5. maddesini; 3 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Şimdi Tatil Zamanı”, 4 Eylül 2004
tarihinde yayınladığı “Tatil Yolu”, 4,5 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Çocuklar İçin”, 4,16 Eylül 2004

8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Haber
19 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Taki Doğan ile Ankara Kokteyli” adlı

9 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “4’ten 6’ya” adlı program ile ihlal
ak ile Mutfaktan Sofraya” adlı program ile

Cezir” adlı program ile ihlal eden Memleketim
21/3.maddesini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ölüm Tarlaları” adlı yabancı film ile ihlal eden
23/3. maddesini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ümit Usta’nın Aşevi” adlı program ile ihlal eden

22. maddesini 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Özel Hastane” reklamı ile ihlal eden
l 2004 tarihinde yayınladığı “Kasa” adlı yarışma programı ile ihlal

31 Ağustos 2004 tarihlerinde Ana Haber Bültenleri öncesinde yayınladığı “Çamaşır
(z) bendini 4 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gerçek Efsaneler” adlı

(z) bendini 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı
(z) bendini 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden

y) bendini 21 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” haber bülteni ile ihlal eden
(e) bendini 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Deşifre” adlı program ile ihlal eden Star TV’nin,

ylül 2004 tarihinde yayınladığı “Süper Magazin” adlı
(g) bendi ile (k) bendini 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Gülbence”

(p) bendini 23 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Seda Sayan’la Şans
(l) bendini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber

(l) bendini 8 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile
(ı) bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “90 Dakika” adlı program ile

(ı) bendini 12, 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Derin Futbol” adlı program ile ihlal
Candan Cana” adlı program ile ihlal eden

Kral TV’nin, (v) bendini 31 Mart
2004 tarihinde yayınladığı “Büyüklerimiz Daha İyi Bilir” adlı program ile ihlal eden Radyo Başkent’in

Yörem FM’in (Hakkari), (u) bendini
5, 27 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ummandan İnciler” adlı program ile ihlal eden Akra FM’in, (j)

üne Başlarken” adlı program ile ihlal eden Kanal 38’in
(s) bendini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden Kanal A’nın, 12 Ekim

21/2. maddesi kapsamında 22 Eylül 2004
2. maddelerini 27 Eylül 2004 tarihinde

21/1. maddesini 23 Eylül 2004 tarihinde
Show TV’nin, 21/1. maddesini 24

21/1-2. maddelerini 21
reklamlar ile ihlal eden Show

21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ece Erken ile Sabahlar” adlı program ile ihlal
Eylül 2004 tarihde yayınladığı “Gülbence” adlı program ile ihlal eden

21/5. maddesini 18 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Cnn
m ile ihlal eden ATV’nin,

23/1. maddesini 1 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Hababam Sınıfı Merhaba” adlı film ile ihlal eden ATV’nin,
20/1. maddesini 17 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden

4 Sayılı Yasanın 33. maddesinin birinci fıkrasını 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı gazete
7 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı “Hülya Avşar Show” ile ihlal eden Kanal

(Diyarbakır), 23-24 Ekim 2004
23 Eylül 2004 tarihlerindeki

Kanal D’nin, (y) bendini
13 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”nde İstanbul’da bir çok masum insanın öldüğü
bombalama eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmiş ve bir terör örgütünün savaşçıları olduğunu itiraf etmiş bazı

22. maddesinde belirlenen “adres
değişikliğinin 15 gün içinde Üst Kurula ve mülki idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü”nü yerine

adığı “Ünlüler Çiftliği” adlı
(z) bendini 20 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım”

(z) bendi ile (e) bendini 12 Ekim 2004 ve 10 Kasım 2004
(z) bendi ve (p) bendi ile

29 Eylül 2004 ve 1 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kazanmali” adlı yarışma
4 ve 12 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı

(s) bendini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
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Bülteni” ile ihlal eden ATV’nin, 21/5. maddesini 16 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
adlı yarışma programı ile ihlal eden
Haber Bülteni” ile ihlal eden STAR TV’nin,
Bülteni” ile ihlal eden TV 8’in, 21/5. madd
ile ihlal eden TV 8’in, 21/5. maddesini 16 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık ve Estetik” adlı program
ile ihlal eden KANAL 6’nın, 21/5. maddesini 5, 8 Ekim 2004 tarihlerinde yayınla
program ile ihlal eden CNN TÜRK’ün,
adlı program ile ihlal eden CNN TÜRK’ün,
program ile ihlal eden HABER TÜRK’ün,
kuşakları ile ihlal eden TGRT’nin,
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Aşkımızda Ölüm Var” adlı dizi
5. maddeleri ile “Bir program veya dizi tamamen veya kısmen mali destek görmüşse, bu husus programın
başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesini 21, 28 Ekim 2004
tarihlerinde yayınladığı “Bir Yıldız Doğuyor” adlı yarışma programı ile ihlal eden
23/1. maddelerini 23 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Zaga” adlı program ile ihlal eden
maddesini 16 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Anadol
23/1. maddesini 17 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Deko Dizayn” adlı program ile ihlal eden
maddesini 1-2 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi film ile ihlal eden
maddelerini 15-17 Eylül 2004 ve 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündemdekiler” adlı program ile ihlal
eden TV 8’in, “Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin verilemez” hükmünü içeren 23/5. maddesini 22
Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “NTV’ye Sorun” adlı program ile ihlal eden
21 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “5N 1K” adlı program ile ihlal eden
çeşitli tarihlerde yayınladıkları dershane reklamlarıyla ihlal eden
bendini 30 Ekim 2004, 1, 25 Kasım 2004 ve 4, 6, 8 Aralık 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
adlı yarışma programı ile ihlal eden
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini
17 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “İftar Saati” adlı program ile ihlal eden
bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınl
ile (z) bendini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Müzik Klipleri” ile ihlal eden
bendlerini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yalçın Çakır’la Umut” adlı program ile ihlal eden
TV’nin, (k) bendini 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden
TGRT’nin, (k) bendini 30 Eylül 2004, 1
CİNE-5’in, (ı) bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Dosyası” adlı program ile ihlal eden
TV’nin, (j) bendi ile (l) bendini 13 Mayıs 2004 tarihinde yay
Klas’ın, (l) bendini 17, 20, 26 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
TV’nin (Ordu), (ı) bendi ile (l) bendini 12, 13 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenl
ihlal eden Trabzon Kanal Bordo Mavi’nin
yayınladığı “Spor Bülteni” ile ihlal eden
yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihl
yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” adlı program ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Doktorunuz Sizinle” adlı program ile ihlal eden
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Televole” adlı program ile ihlal eden
tarihinde yayınladığı “Dayı” ve “Omuz Omuza”, 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım” adlı
dizi filmler ile “Kasa” adlı yarışma programı ve 30 Eylül 2004 tarihin
Kanal D’nin, 21/1. maddesini 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Sarı Tel” adlı program ile ihlal eden
TV’nin, 21/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık” adlı program ile ihlal eden
Türk’ün, 21/1. maddesi ile “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21/5. maddesini
ve “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel
bakımından ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir”
hükmünü içeren 20/1. maddesini 2 Aralık 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden
20/1. maddesini 10 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Aşkımızda Ölüm Var
TV’nin, 20/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Homedrom Shop” adlı tanıtım programları ile
ihlal eden ATV’nin, 20/1. maddesini 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi Gündemi” adlı program ile
ihlal eden Haber Türk’ün, 20/1. maddesini 1 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden
Kanal 7’nin, 21/5. maddesini 14-15 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal
eden Kanal D’nin, 21/5. maddesini 12 Ekim 2004 tarih
program ile ihlal eden SKY TÜRK’ün,
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21/5. maddesini 16 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
adlı yarışma programı ile ihlal eden SHOW TV’nin, 21/5. maddesini 10 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana

STAR TV’nin, 21/5. maddesini 1 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
21/5. maddesini 18 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Bu Sabah” adlı program

21/5. maddesini 16 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık ve Estetik” adlı program
21/5. maddesini 5, 8 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Özel Sektör” adlı

CNN TÜRK’ün, 21/5. maddesini 21 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Yaşama Sevinci”
CNN TÜRK’ün, 20/1. maddesini 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Medical” adlı

HABER TÜRK’ün, 21/1. maddesini 29, 30 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam
TGRT’nin, 21/1. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Şeytan Sofrası” ve 29

Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Aşkımızda Ölüm Var” adlı dizi filmler ile ihlal eden SHOW TV’nin,
5. maddeleri ile “Bir program veya dizi tamamen veya kısmen mali destek görmüşse, bu husus programın
başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesini 21, 28 Ekim 2004

inde yayınladığı “Bir Yıldız Doğuyor” adlı yarışma programı ile ihlal eden KANAL D’nin,
23/1. maddelerini 23 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Zaga” adlı program ile ihlal eden
maddesini 16 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Anadolu Ateşi” adlı program tanıtımı ile ihlal eden
23/1. maddesini 17 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Deko Dizayn” adlı program ile ihlal eden

2 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi film ile ihlal eden
17 Eylül 2004 ve 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündemdekiler” adlı program ile ihlal

“Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin verilemez” hükmünü içeren 23/5. maddesini 22
ığı “NTV’ye Sorun” adlı program ile ihlal eden NTV’nin, 23/5. maddesini 14, 18

21 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “5N 1K” adlı program ile ihlal eden CNN TÜRK’ün,
çeşitli tarihlerde yayınladıkları dershane reklamlarıyla ihlal eden TV 8’in ve Star TV’nin,

1, 25 Kasım 2004 ve 4, 6, 8 Aralık 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
adlı yarışma programı ile ihlal eden Show TV’nin, “İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini
17 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “İftar Saati” adlı program ile ihlal eden Kanal 7’nin,
bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı program ile ihlal eden
ile (z) bendini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Müzik Klipleri” ile ihlal eden Kanal Türk’ün,
bendlerini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yalçın Çakır’la Umut” adlı program ile ihlal eden

(k) bendini 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden
Eylül 2004, 1-4 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri ile ihlal eden

(ı) bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Dosyası” adlı program ile ihlal eden
13 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Bülteni” ile ihlal eden

(l) bendini 17, 20, 26 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden
(ı) bendi ile (l) bendini 12, 13 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenl

Trabzon Kanal Bordo Mavi’nin (Trabzon), (l) bendini 21, 22, 28, 29 Ağustos 2003 tarihlerinde
ile ihlal eden Kanal 27’nin (Gaziantep), (z) bendini 7 Temmuz 2004 tarihinde

yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden Iğdır TV’nin (Iğdır), (v) bendini 24 Ağustos 2004 tarihinde
yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Gün TV’in (Diyarbakır), 23/4. maddesini 29 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı “Sağlıklı Günler” adlı program ile ihlal eden Kanal 7’nin, 23/4. maddesini 30 Eylül 2004
tarihinde yayınladığı “Doktorunuz Sizinle” adlı program ile ihlal eden Meltem TV’nin,
Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşakları ile ihlal eden ATV’nin, 21/1. maddesini 4 Kasım 2004

elevole” adlı program ile ihlal eden Show TV’nin, 21/1. maddesini 28 Eylül 2004
tarihinde yayınladığı “Dayı” ve “Omuz Omuza”, 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım” adlı
dizi filmler ile “Kasa” adlı yarışma programı ve 30 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Futbol Maçı” ile ihlal eden

21/1. maddesini 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Sarı Tel” adlı program ile ihlal eden
21/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık” adlı program ile ihlal eden
21/1. maddesi ile “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21/5. maddesini

ve “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel
biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir”

hükmünü içeren 20/1. maddesini 2 Aralık 2004 tarihindeki yayınları ile ihlal eden NR+ (FASHİON) TV’nin,
20/1. maddesini 10 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Aşkımızda Ölüm Var” adlı dizi film ile ihlal eden

20/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Homedrom Shop” adlı tanıtım programları ile
20/1. maddesini 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi Gündemi” adlı program ile

20/1. maddesini 1 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden
15 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal

21/5. maddesini 12 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Gülay Userbay ile Sağlık Hattı” adlı
SKY TÜRK’ün, 21/5. maddesini 15 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Düğün Magazin”
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21/5. maddesini 16 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
21/5. maddesini 10 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana

21/5. maddesini 1 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
esini 18 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Bu Sabah” adlı program

21/5. maddesini 16 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık ve Estetik” adlı program
dığı “Özel Sektör” adlı

21/5. maddesini 21 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Yaşama Sevinci”
20/1. maddesini 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Medical” adlı
21/1. maddesini 29, 30 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam

21/1. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Şeytan Sofrası” ve 29
SHOW TV’nin, 21/1, 2,

5. maddeleri ile “Bir program veya dizi tamamen veya kısmen mali destek görmüşse, bu husus programın
başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir.” hükmünü içeren 23/1. maddesini 21, 28 Ekim 2004

KANAL D’nin, 21/1. ve
23/1. maddelerini 23 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Zaga” adlı program ile ihlal eden KANAL D’nin, 23/1.

u Ateşi” adlı program tanıtımı ile ihlal eden ATV’nin,
23/1. maddesini 17 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Deko Dizayn” adlı program ile ihlal eden ATV’nin, 23/1.

2 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Aliye” adlı dizi film ile ihlal eden ATV’nin, 23/1,3.
17 Eylül 2004 ve 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündemdekiler” adlı program ile ihlal

“Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin verilemez” hükmünü içeren 23/5. maddesini 22
23/5. maddesini 14, 18-

CNN TÜRK’ün, 33/1. maddesini
n ve Star TV’nin, (f) bendi ile (ı)

1, 25 Kasım 2004 ve 4, 6, 8 Aralık 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gelinim Olur Musun?”
“İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi

inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması”na ilişkin (d) bendini
Kanal 7’nin, (h) bendi ile (t)

adığı “Kadınca Çarkıfelek” adlı program ile ihlal eden ATV’nin, (t) bendi
Kanal Türk’ün, (e), (t) ve (z)

bendlerini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yalçın Çakır’la Umut” adlı program ile ihlal eden Flash
(k) bendini 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Serap Ezgü Sizin Sesiniz” adlı program ile ihlal eden

4 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri ile ihlal eden
(ı) bendini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Dosyası” adlı program ile ihlal eden Başkent

ınladığı “Haber Bülteni” ile ihlal eden Radyo
(l) bendini 17, 20, 26 Ağustos 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” ile ihlal eden ORT

(ı) bendi ile (l) bendini 12, 13 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenleri” ile
(l) bendini 21, 22, 28, 29 Ağustos 2003 tarihlerinde

(z) bendini 7 Temmuz 2004 tarihinde
(v) bendini 24 Ağustos 2004 tarihinde

(Diyarbakır), 23/4. maddesini 29 Nisan 2004
maddesini 30 Eylül 2004

Meltem TV’nin, 21/1. maddesini 29
21/1. maddesini 4 Kasım 2004
21/1. maddesini 28 Eylül 2004

tarihinde yayınladığı “Dayı” ve “Omuz Omuza”, 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Bütün Çocuklarım” adlı
de yayınladığı “Futbol Maçı” ile ihlal eden

21/1. maddesini 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Sarı Tel” adlı program ile ihlal eden Meltem
21/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Sağlık” adlı program ile ihlal eden Kanal
21/1. maddesi ile “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır” hükmünü içeren 21/5. maddesini

ve “Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkca ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel
biçimde düzenlenecek, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir”

NR+ (FASHİON) TV’nin,
” adlı dizi film ile ihlal eden Show

20/1. maddesini 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Homedrom Shop” adlı tanıtım programları ile
20/1. maddesini 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi Gündemi” adlı program ile

20/1. maddesini 1 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” ile ihlal eden
15 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kadının Sesi” adlı program ile ihlal

inde yayınladığı “Gülay Userbay ile Sağlık Hattı” adlı
21/5. maddesini 15 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Düğün Magazin”
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adlı program ve 2 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Vıp Otomotiv” adlı program ile ihlal eden
21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dershane Reklamı” ve 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ile ihlal eden Başkent TV’nin,
Gönüle” adlı program ve 11 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı dergi reklamı ile ihlal eden
maddesini 18 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Derya Gibi” adlı program ile ihlal eden
maddesini 1 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Uzman Gözüyle” adlı program il
21/5. maddesini 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın İçinden” adlı program ile ihlal eden
Türk’ün (Edirne), 21/2. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Tuna Boyları” adlı program ile ihlal
eden Meltem TV’nin, 23/1. maddesini 7 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Kod Adı Kılıçbalığı” adlı yabancı
film ile ihlal eden Show TV’nin, 23/1. maddesini 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldızlı Türküler” adlı
program ile ihlal eden Başkent TV’nin,
Gönül Bağı ve Sarı Tel” adlı programlar ile ihlal eden
yayınladığı “Kalp Gözü” ve 2 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Mahmut Tuncer Show” adlı progra
ihlal eden Kanal 7’nin, 23/5. maddesini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Merhaba Yenigün” adlı program ile
ihlal eden STV’nin, 23/5. maddesini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi” adlı program ile ihlal eden
NTV’nin, 19/4. maddesini 11, 12 Ekim 2004 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden
9, 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Futbol Maçları” ve 8 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yeni Nesil
Ajan” adlı yabancı film ile ihlal eden
ihlal eden Kanal 7’nin, 27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Mersin’de İz Bırakanlar” adlı program ile ihlal
eden Memleketim TV’nin ve 26 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “İftar Saati” ile ihlal eden
uyarılmalarına karar verdi.

III.3.4. Savunması İstenen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6 Ocak günü yaptığı basın açıklamasında, 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4756 Sayılı
“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na ilişkin (j) bendi
kapsamında 26 Kasım, 2, 9, 10 Aralık 2003 tarihlerindeki Şampiyonlar Ligi maçlarının devre aralarındaki
yayınlar nedeniyle Star TV’nin, “Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek
yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması...”na ilişkin (n) bendi kapsamında 24
haber bültenleri nedeniyle Mesaj TV
Evleniyoruz” adlı program nedeniyle
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına a
ilişkin (a) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep
ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara
imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında 16 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı yayınlar nedeniyle
TV (Diyarbakır) ile 22 Mayıs 2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni nedeniyle
“Radyo, televizyon ....yayınları hukukun üstünl
milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır...” hükmü kapsamında
24 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı yayın nedeniyle
yayın nedeniyle Gün Fm’in (Diyarbakır),
maddesi kapsamında, 15 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Advertorial/Sağlık” programı ve 17 Ekim 2003
tarihindeki “Sağlıcakla” programı nedeniyle
kapsamında; hafta içi her gün yayınladığı “Mutfak Keyfi” programı ve saat 16.00 haberleri
savunmalarının istenmesine karar verdi.

Üst Kurul, 7 Ocak günü yapılan toplantısında ise, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
saldırıda bulunulmaması ...., soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması..
olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi
gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendi kapsamında 4 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Haberleri”
programı ile, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin
(e) bendi kapsamında 29 Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programı nedeniyle
savunmasının istenmesine kara verdi.

RTÜK, 27-28 Ocak günleri yapılan toplantılarında, “Haberlerin Yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve
doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...” ne ilişkin (l) bendi
kapsamında 18, 22 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleri nedeniy
iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve
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adlı program ve 2 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Vıp Otomotiv” adlı program ile ihlal eden
21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dershane Reklamı” ve 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı

Başkent TV’nin, 21/5. maddesini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Dilden
im 2004 tarihinde yayınladığı dergi reklamı ile ihlal eden

maddesini 18 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Derya Gibi” adlı program ile ihlal eden
maddesini 1 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Uzman Gözüyle” adlı program ile ihlal eden
21/5. maddesini 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın İçinden” adlı program ile ihlal eden

21/2. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Tuna Boyları” adlı program ile ihlal
23/1. maddesini 7 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Kod Adı Kılıçbalığı” adlı yabancı

23/1. maddesini 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldızlı Türküler” adlı
Başkent TV’nin, 23/1. maddesini 30 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Tuna Boyları,

Gönül Bağı ve Sarı Tel” adlı programlar ile ihlal eden Meltem TV’nin, 23/1. maddesini 8 Ekim 2004 tarihinde
yayınladığı “Kalp Gözü” ve 2 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Mahmut Tuncer Show” adlı progra

23/5. maddesini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Merhaba Yenigün” adlı program ile
23/5. maddesini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi” adlı program ile ihlal eden

12 Ekim 2004 tarihlerindeki yayınları ile ihlal eden Kanal 7’nin,
9, 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Futbol Maçları” ve 8 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yeni Nesil
Ajan” adlı yabancı film ile ihlal eden Kanal D’nin, 16, 17 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “İftar Saati” ile

27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Mersin’de İz Bırakanlar” adlı program ile ihlal
ve 26 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “İftar Saati” ile ihlal eden

III.3.4. Savunması İstenen Televizyon ve Radyolar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6 Ocak günü yaptığı basın açıklamasında, 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;
“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na ilişkin (j) bendi
kapsamında 26 Kasım, 2, 9, 10 Aralık 2003 tarihlerindeki Şampiyonlar Ligi maçlarının devre aralarındaki

“Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek
yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması...”na ilişkin (n) bendi kapsamında 24-26 Ekim 2003 tarihlerindeki ana

Mesaj TV’nin, (z) bendi kapsamında 13-15 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Biz
Evleniyoruz” adlı program nedeniyle Show TV’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması”na
ilişkin (a) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep
ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara

erilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında 16 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı yayınlar nedeniyle
(Diyarbakır) ile 22 Mayıs 2003 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni nedeniyle Güneş TV

“Radyo, televizyon ....yayınları hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere,
milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır...” hükmü kapsamında
24 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı yayın nedeniyle TV 21’in (Diyarbakır) ve 21 Mayıs

’in (Diyarbakır), 3984 Sayılı Yasanın “Belirli Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22.
15 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Advertorial/Sağlık” programı ve 17 Ekim 2003

ogramı nedeniyle Kanal 7’nin, “Program Desteklenmesi” başlıklı 23. maddesi
kapsamında; hafta içi her gün yayınladığı “Mutfak Keyfi” programı ve saat 16.00 haberleri
savunmalarının istenmesine karar verdi.

n toplantısında ise, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
saldırıda bulunulmaması ...., soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması...”na ilişkin (ı) bendi ile “Suçlu
olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi
gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendi kapsamında 4 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Haberleri”

n toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin
(e) bendi kapsamında 29 Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programı nedeniyle
savunmasının istenmesine kara verdi.

lan toplantılarında, “Haberlerin Yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve
doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...” ne ilişkin (l) bendi
kapsamında 18, 22 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı haber bültenleri nedeniyle Haber Türk
iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve
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adlı program ve 2 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Vıp Otomotiv” adlı program ile ihlal eden Olay TV’nin,
21/5. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Dershane Reklamı” ve 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı

21/5. maddesini 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Dilden
im 2004 tarihinde yayınladığı dergi reklamı ile ihlal eden Kanal A’nın, 21/5.

maddesini 18 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Derya Gibi” adlı program ile ihlal eden TV 8’in, 21/5.
e ihlal eden Expo Channel’in,

21/5. maddesini 25 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Hayatın İçinden” adlı program ile ihlal eden Kanal
21/2. maddesini 28 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Tuna Boyları” adlı program ile ihlal

23/1. maddesini 7 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Kod Adı Kılıçbalığı” adlı yabancı
23/1. maddesini 13 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Yıldızlı Türküler” adlı

30 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Tuna Boyları,
23/1. maddesini 8 Ekim 2004 tarihinde

yayınladığı “Kalp Gözü” ve 2 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Mahmut Tuncer Show” adlı programlar ile
23/5. maddesini 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Merhaba Yenigün” adlı program ile

23/5. maddesini 22 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Ekonomi” adlı program ile ihlal eden
Kanal 7’nin, 33/1. maddesini

9, 13 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı “Futbol Maçları” ve 8 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Yeni Nesil
004 tarihlerinde yayınladığı “İftar Saati” ile

27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Mersin’de İz Bırakanlar” adlı program ile ihlal
ve 26 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “İftar Saati” ile ihlal eden Başkent TV’nin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6 Ocak günü yaptığı basın açıklamasında, 3984 Sayılı Radyo ve
Yasayla değişik 4. maddesinin;

“Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması...”na ilişkin (j) bendi
kapsamında 26 Kasım, 2, 9, 10 Aralık 2003 tarihlerindeki Şampiyonlar Ligi maçlarının devre aralarındaki

“Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek
26 Ekim 2003 tarihlerindeki ana

15 Aralık 2003 tarihlerinde yayınladığı “Biz
“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,

ykırı yayın yapılmaması”na
ilişkin (a) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep
ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara

erilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında 16 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı yayınlar nedeniyle ART
Güneş TV’nin (Malatya),

üğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere,
milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır...” hükmü kapsamında

’in (Diyarbakır) ve 21 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı
3984 Sayılı Yasanın “Belirli Ürünlerin Reklamları” başlıklı 22.

15 Ekim 2003 tarihinde yayınladığı “Advertorial/Sağlık” programı ve 17 Ekim 2003
’nin, “Program Desteklenmesi” başlıklı 23. maddesi

kapsamında; hafta içi her gün yayınladığı “Mutfak Keyfi” programı ve saat 16.00 haberleri nedeniyle STV’nin,

n toplantısında ise, “Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde
saldırıda bulunulmaması ...., soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin

.”na ilişkin (ı) bendi ile “Suçlu
olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi
gösterilmemesi...”ne ilişkin (k) bendi kapsamında 4 Kasım 2003 tarihinde yayınladığı “Sabah Haberleri”

n toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin
(e) bendi kapsamında 29 Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programı nedeniyle TGRT’nin

lan toplantılarında, “Haberlerin Yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve
doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...” ne ilişkin (l) bendi

Haber Türk ile, “Bilgi
iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve
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seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p) bendi
kapsamında “2. Laguna Kazanma Fırsatı” adlı yarışma programı duyuruları nedeniyle
savunmalarının istenmesi kararlaştırdı.

RTÜK, 19 ve 24 Şubat 2004 tarihli toplantılarında, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk
aile yapısına aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendi, “Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri
yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye
verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p) bendi ve “Gençlerin v
gelişimini zedeleyecek türden programların bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendi kapsamında 16.2.2004 tarihinde yayınladığı “Şansa Dansa” programı nedeniyle
savunmasının istenmesine, “Yayınların şiddet kullanımına özendirici ... nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendi
ile (z) bendi kapsamında 12.2.2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı program nedeniyle
savunmasının istenmesine, (z) bendi ka
20.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı program nedeniyle
istenmesine, (ı) bendi, “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve h
açılmaması...”na ilişkin (j) bendi ve “Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne ilişkin (l) bendi kapsamında 31.12.2003 ve
19-26.1.2004 tarihlerindeki haber bültenleri nedeniyle
yasanın reklam yayınlarına ilişkin 21. maddesi kapsamında 19.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni
nedeniyle ATV’nin savunmasının istenmesine, yasanın reklam y
yayınladığı reklamlar nedeniyle CNN Türk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004
Yasayla değişik 4. maddesinin; (ı) bendi kapsamında 5 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı Haber 17 programı
nedeniyle Star TV’nin, (z) bendi kapsamında 28 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ve 13 Şubat
2004 tarihinde yayınladığı “Bu Sabah” programı nedeniyle

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik “Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel
haklarına saygılı olması”na ilişkin (s) bendini 4 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Telekritik” programıyla ihlal
eden TGRT’nin, (b) bendi kapsamında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı müzik programı ve haber bülteni
nedeniyle Can TV’nin (Diyarbakır),
yayınları nedeniyle Gün TV’nin (Diyarbakır),
yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle
başlıklı 20. maddesi kapsamında 26, 29, 30 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı yarışma duyuruları nedeniyle
Show TV’nin, “Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21. maddesi kapsamında 18 Mart 2004 tarihinde
yayınladığı “Gün Ortası” haber bülteni
bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın
yapılmaması”na ilişkin (a) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa se
dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında, 7 Ekim, 9, 14, 15, 19, 25 Aralık 2003
tarihlerinde yayınladığı “Objektif”, “Halkın Sesi”, “Gün İzi” programları ve haber bültenleri nedeniyle
Anadolu’nun Sesi Radyosunun (İstanbul),
nedeniyle Özgür Radyo’nun (Ankara),
Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Seher Vakti” programı nedeniyle
güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u) bendi kapsamında 10
Mart 2004 tarihindeki yayını nedeniyle
tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle
Şubat 2004, 03,16,29 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı r
15 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar nedeniyle
tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programı nedeniyle
tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları” programı
ve 7,8,9 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kalplerde İkinci Bahar” ve 10 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı televizyon p
Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak Arası” programları nedeniyle
kapsamında 26 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Evlat Acısı” programı nedeniyle
2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” programı ve 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Melekler
Adası” adlı televizyon dizisi nedeniyle
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seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p) bendi
una Kazanma Fırsatı” adlı yarışma programı duyuruları nedeniyle

savunmalarının istenmesi kararlaştırdı.

tarihli toplantılarında, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk
na ilişkin (e) bendi, “Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri

yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye
verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p) bendi ve “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimini zedeleyecek türden programların bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendi kapsamında 16.2.2004 tarihinde yayınladığı “Şansa Dansa” programı nedeniyle

unmasının istenmesine, “Yayınların şiddet kullanımına özendirici ... nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendi
ile (z) bendi kapsamında 12.2.2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı program nedeniyle
savunmasının istenmesine, (z) bendi kapsamında “Biz Evleniyoruz” adlı program nedeniyle
20.1.2004 tarihlerinde yayınladığı “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” adlı program nedeniyle ATV
istenmesine, (ı) bendi, “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve h
açılmaması...”na ilişkin (j) bendi ve “Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne ilişkin (l) bendi kapsamında 31.12.2003 ve

erindeki haber bültenleri nedeniyle Star TV’nin savunmasının istenmesine, (j) bendi ile
yasanın reklam yayınlarına ilişkin 21. maddesi kapsamında 19.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni

’nin savunmasının istenmesine, yasanın reklam yayınlarına ilişkin 20. maddesi kapsamında
CNN Türk’ün savunmasının istenmesine karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 4, 10 ve 16 Mart 2004 tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
maddesinin; (ı) bendi kapsamında 5 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı Haber 17 programı

’nin, (z) bendi kapsamında 28 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ve 13 Şubat
2004 tarihinde yayınladığı “Bu Sabah” programı nedeniyle Kanal D’nin savunmasının istenmesine karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Nisan-Haziran 2004 döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik “Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel
haklarına saygılı olması”na ilişkin (s) bendini 4 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Telekritik” programıyla ihlal

(b) bendi kapsamında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı müzik programı ve haber bülteni
Can TV’nin (Diyarbakır), (b) bendi kapsamında, 20 Kasım, 3, 4, 6 Aralık 2003 tarihlerindeki

Gün TV’nin (Diyarbakır), (z) bendi kapsamında, 2, 10, 17 Mart 2004 tarihlerinde
yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle Kanal D’nin, “Reklamların Biçimi
başlıklı 20. maddesi kapsamında 26, 29, 30 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı yarışma duyuruları nedeniyle

“Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21. maddesi kapsamında 18 Mart 2004 tarihinde
yayınladığı “Gün Ortası” haber bülteni nedeniyle ATV’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve
bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın
yapılmaması”na ilişkin (a) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk,
dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında, 7 Ekim, 9, 14, 15, 19, 25 Aralık 2003

yayınladığı “Objektif”, “Halkın Sesi”, “Gün İzi” programları ve haber bültenleri nedeniyle
Anadolu’nun Sesi Radyosunun (İstanbul), (b) bendi kapsamında, 19 Aralık 2003 tarihindeki yayınları

Özgür Radyo’nun (Ankara), 2, 6 Ekim 2003 tarihlerindeki yayınları nedeniyle
Eylül 2003 tarihinde yayınladığı “Seher Vakti” programı nedeniyle Arifan Radyo’nun (Ankara),
güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u) bendi kapsamında 10

04 tarihindeki yayını nedeniyle Özel Fm’in (İstanbul), (g) bendi kapsamında 01
tarihlerinde yayınladığı “Sabah Sabah Seda Sayan” programı nedeniyle Kanal D’nin, (z) bendi kapsamında 23
Şubat 2004, 03,16,29 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı reklamlar nedeniyle ATV’nin
15 Mart 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar nedeniyle Show TV’nin, (z) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004
tarihinde yayınladığı “Kadının Sesi” programı nedeniyle Kanal D’nin, (z) bendi kapsamında 29 Nisan 2004
tarihinde yayınladığı “Sabah Yıldızları” programı nedeniyle Show TV’nin, (z) bendi kapsamında 8 Mayıs 2004
ve 7,8,9 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kalplerde İkinci Bahar” ve 10 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı televizyon programları nedeniyle Show TV’nin, (ı) bendi kapsamında 17
Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak Arası” programları nedeniyle
kapsamında 26 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Evlat Acısı” programı nedeniyle Flash TV’nin,
2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” programı ve 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Melekler
Adası” adlı televizyon dizisi nedeniyle ATV’nin, 31 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “En Son Babalar Duyar”,
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seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi...”ne ilişkin (p) bendi
una Kazanma Fırsatı” adlı yarışma programı duyuruları nedeniyle Show TV’nin

tarihli toplantılarında, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk
na ilişkin (e) bendi, “Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri

yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye
e çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki

gelişimini zedeleyecek türden programların bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması”na
ilişkin (z) bendi kapsamında 16.2.2004 tarihinde yayınladığı “Şansa Dansa” programı nedeniyle Kanal D’nin

unmasının istenmesine, “Yayınların şiddet kullanımına özendirici ... nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendi
ile (z) bendi kapsamında 12.2.2004 tarihinde yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı program nedeniyle Show TV’nin

psamında “Biz Evleniyoruz” adlı program nedeniyle Show TV ile 19-
ATV’nin savunmasının

istenmesine, (ı) bendi, “Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol
açılmaması...”na ilişkin (j) bendi ve “Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi...”ne ilişkin (l) bendi kapsamında 31.12.2003 ve

’nin savunmasının istenmesine, (j) bendi ile
yasanın reklam yayınlarına ilişkin 21. maddesi kapsamında 19.1.2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni

ayınlarına ilişkin 20. maddesi kapsamında

tarihli toplantılarında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı
maddesinin; (ı) bendi kapsamında 5 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı Haber 17 programı

’nin, (z) bendi kapsamında 28 Şubat 2004 tarihinde yayınladığı ana haber bülteni ve 13 Şubat
’nin savunmasının istenmesine karar verdi.

döneminde gerçekleştirdiği toplantılarda, 3984 Sayılı
Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik “Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan
haklarına saygılı olması”na ilişkin (s) bendini 4 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Telekritik” programıyla ihlal

(b) bendi kapsamında 7 Ocak 2004 tarihinde yayınladığı müzik programı ve haber bülteni
(b) bendi kapsamında, 20 Kasım, 3, 4, 6 Aralık 2003 tarihlerindeki

(z) bendi kapsamında, 2, 10, 17 Mart 2004 tarihlerinde
“Reklamların Biçimi ve Sunuluşu”

başlıklı 20. maddesi kapsamında 26, 29, 30 Mart 2004 tarihlerinde yayınladığı yarışma duyuruları nedeniyle
“Reklamların Yerleştirilmesi” başlıklı 21. maddesi kapsamında 18 Mart 2004 tarihinde

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve
bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın

vk eden veya halkı sınıf, ırk,
dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları
oluşturan yayınlara imkan verilmemesi”ne ilişkin (b) bendi kapsamında, 7 Ekim, 9, 14, 15, 19, 25 Aralık 2003

yayınladığı “Objektif”, “Halkın Sesi”, “Gün İzi” programları ve haber bültenleri nedeniyle
(b) bendi kapsamında, 19 Aralık 2003 tarihindeki yayınları

yayınları nedeniyle Hakkari Fm’in ve 2
Arifan Radyo’nun (Ankara), “Kadına,

güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi”ne ilişkin (u) bendi kapsamında 10
(g) bendi kapsamında 01-02 Nisan 2004

(z) bendi kapsamında 23
, (z) bendi kapsamında

(z) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004
(z) bendi kapsamında 29 Nisan 2004
, (z) bendi kapsamında 8 Mayıs 2004

ve 7,8,9 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Kalplerde İkinci Bahar” ve 10 Haziran 2004 tarihinde
(ı) bendi kapsamında 17

Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “A Takımı” ve “Sokak Arası” programları nedeniyle ATV’nin, (e) bendi
Flash TV’nin, 15 Mayıs

2004 tarihinde yayınladığı “Akademi Türkiye” programı ve 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Melekler
31 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “En Son Babalar Duyar”,
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1 Haziran 2004 tarihinde yayınladığ
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları nedeniyle
Kanal D’nin, 10, 28 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle
tarihlerindeki yayınları nedeniyle SKY TÜRK’ün,
A’nın, 31 Mayıs 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle
nedeniyle CNBC-e’nin, 4, 20, 22 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle
tarihindeki yayınları nedeniyle Kanal 7’nin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7 Temmuz
Ağustos 2004 tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;
Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk
ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması”na ilişkin (a) bendi kapsamında, 9 Haziran 2004 tarihinde
yayınladığı “Manşet Özel” ve 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Söz Sizde” programları nedeniyle
Türk’ün, (ı) bendi kapsamında, 22 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” nedeniyle
TV’nin, 22 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı haber bültenleri nedeniyle
fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeley
saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi kapsamında, 6 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Seks hakkında
sormak istediğiniz her şey” adlı film nedeniyle
yayınladığı program nedeniyle Olay TV’nin,
reklamlar nedeniyle ETV’nin, (b) bendi kapsamında, 3, 4 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Programı”
nedeniyle Radyo Dünya’nın (Adana),
programı nedeniyle Hakkari FM’in (Hakkari),
tarihlerindeki yayınları nedeniyle
maddesi kapsamında; 22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”
bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” ve “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
ATV’nin, (z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Yıldızları” programı nedeniyle
TGRT’nin, (z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
TGRT’nin, (b) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Özenle İstek” pro
Başkent’in (Ankara), 23/5. maddesi kapsamında 12
adlı haber programı nedeniyle Kanal 7’nin,
duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması”na ilişkin (v) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ve 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Güne Başlarken” programı nedeniyle
D’nin, (v) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Hab
Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “ Sabah Haberi”, “Ana Haber Bülteni” ve “Gece Haberleri” nedeniyle
7’nin, “Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. maddesi kapsamında 2
Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Akşam Haberleri” nedeniyle
6 Temmuz 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle
2004 tarihinde yayınladığı “Sivas Özel” programı nedeniyle
20-21 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” nedeniyle
kapsamında 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşağı nedeniyle
25 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar nedeniyle
kuşakları ile “Size Baba Diyebilir Miyim?” ve “Çemberimde Gül Oya” dizi filmleri içerisinde yayınladığı
reklamlar nedeniyle Kanal D’nin,
reklam kuşakları nedeniyle CNBC
yayınladığı reklam kuşakları nedeniyle
yasaktır” hükmü kapsamında 19 Eylül 2004 tarihli ana haber bülteni nedeniyle
istenmesine karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ekim
kapsamında 8 Eylül 2004 tarihindeki
kapsamında 18 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
kapsamında 7 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Unicorn’la
tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Saati” nedeniyle
Kanal 7’nin, (z) bendi kapsamında 27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle
(z) bendi kapsamında 3 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle
kapsamında 22, 24 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle
kapsamında 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle
31 Ağustos 2004, 1-4 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenleri” ile nedeniyle
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1 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Çocuklar Duymasın” adlı televizyon dizileri ve 4
tarihlerinde yayınladığı reklam kuşakları nedeniyle Star TV’nin, 6 Haziran 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle

, 10, 28 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle Flash TV’nin,
SKY TÜRK’ün, 19, 22 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle

31 Mayıs 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle Olay TV’nin, 18-19 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları
4, 20, 22 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle CINE

Kanal 7’nin savunmasının istenmesine karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7 Temmuz, 21 Temmuz, 28 Temmuz, 2 Ağustos, 11 Ağu
2004 tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin;

Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk
ına aykırı yayın yapılmaması”na ilişkin (a) bendi kapsamında, 9 Haziran 2004 tarihinde

yayınladığı “Manşet Özel” ve 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Söz Sizde” programları nedeniyle
(ı) bendi kapsamında, 22 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” nedeniyle

22 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı haber bültenleri nedeniyle Kanal D’nin, “Gençlerin ve çocukların
fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve
saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi kapsamında, 6 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Seks hakkında
sormak istediğiniz her şey” adlı film nedeniyle CNBC-e’nin, 22. maddesi kapsamında 6 Haz

Olay TV’nin, 21/2 maddesi kapsamında 6 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
(b) bendi kapsamında, 3, 4 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Programı”

ın (Adana), (b) bendi kapsamında 22 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Gündem”
Hakkari FM’in (Hakkari), (b) bendi kapsamında 24-27 Eylül 2003 ve 1 Mayıs 2004

tarihlerindeki yayınları nedeniyle Özgür Radyo’nun (Ankara), Radyo ve Televizyon
22 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle

bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” ve “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
8 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Yıldızları” programı nedeniyle

(z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
(b) bendi kapsamında 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı “Özenle İstek” programı nedeniyle

23/5. maddesi kapsamında 12-16 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündem 13”
Kanal 7’nin, “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret

te olmaması”na ilişkin (v) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ve 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Güne Başlarken” programı nedeniyle

(v) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve “Gece Haberleri”, 3
Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “ Sabah Haberi”, “Ana Haber Bülteni” ve “Gece Haberleri” nedeniyle

“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. maddesi kapsamında 2
tarihinde yayınladığı “Akşam Haberleri” nedeniyle HABER TÜRK’ün, (b) bentleri kapsamında

6 Temmuz 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle Çağrı FM’in (Diyarbakır), (b) bendi kapsamında 1 Temmuz
2004 tarihinde yayınladığı “Sivas Özel” programı nedeniyle Radyo Shema’nın (Ankara)

21 Nisan 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Bültenleri” nedeniyle Kanal 2000’in (Mersin)
kapsamında 17 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı reklam kuşağı nedeniyle ATV’nin, 21/3.maddesi kapsamında
25 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı reklamlar nedeniyle STV’nin, 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam
kuşakları ile “Size Baba Diyebilir Miyim?” ve “Çemberimde Gül Oya” dizi filmleri içerisinde yayınladığı

Kanal D’nin, 25 Eylül 2004 tarihinde program aralarında ve program içinde yayınladığı
CNBC-e’nin, 13 Eylül 2004 tarihindeki ana haber bülteni içinde ve sonunda

yayınladığı reklam kuşakları nedeniyle Kanal 7’nin, 21. maddesinin “Her türlü yayında gizl
yasaktır” hükmü kapsamında 19 Eylül 2004 tarihli ana haber bülteni nedeniyle Cine

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ekim-Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, 21/5. maddesi
amında 8 Eylül 2004 tarihindeki “Yayın Akış Planı Jeneriği” nedeniyle STV’nin,

kapsamında 18 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle Olay TV’nin,
kapsamında 7 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Unicorn’la Yolculuk 1” adlı yabancı film, 5,8 Eylül 2004
tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Saati” nedeniyle

(z) bendi kapsamında 27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle
(z) bendi kapsamında 3 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle Kanal D’nin,
kapsamında 22, 24 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle CNBC
kapsamında 22 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle NTV’nin, (n) bendi kapsamında 30

4 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenleri” ile nedeniyle
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ı “Çocuklar Duymasın” adlı televizyon dizileri ve 4-5 Haziran 2004
6 Haziran 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle

nin, 3-4 Haziran 2004
19, 22 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle Kanal

19 Haziran 2004 tarihlerindeki yayınları
CINE-5’in, 26 Haziran 2004

, 21 Temmuz, 28 Temmuz, 2 Ağustos, 11 Ağustos, 17 Ağustos, 25
2004 tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 4. maddesinin; “Türkiye

Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk
ına aykırı yayın yapılmaması”na ilişkin (a) bendi kapsamında, 9 Haziran 2004 tarihinde

yayınladığı “Manşet Özel” ve 19 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı “Söz Sizde” programları nedeniyle CNN
(ı) bendi kapsamında, 22 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası Haber Bülteni” nedeniyle Star

“Gençlerin ve çocukların
ecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve

saatlerde yayınlanmaması”na ilişkin (z) bendi kapsamında, 6 Nisan 2004 tarihinde yayınladığı “Seks hakkında
22. maddesi kapsamında 6 Haziran 2004 tarihinde

21/2 maddesi kapsamında 6 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı
(b) bendi kapsamında, 3, 4 Mayıs 2004 tarihlerinde yayınladığı “Haber Programı”

(b) bendi kapsamında 22 Mart 2004 tarihinde yayınladığı “Gündem”
27 Eylül 2003 ve 1 Mayıs 2004

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 21/5.
nedeniyle Kanal D’nin, (z)

bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Gün Ortası” ve “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
8 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Pazar Yıldızları” programı nedeniyle

(z) bendi kapsamında 18 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” nedeniyle
gramı nedeniyle Radyo

16 Temmuz 2004 tarihlerinde yayınladığı “Gündem 13”
“Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret

te olmaması”na ilişkin (v) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı
“Ana Haber Bülteni” ve 3 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Güne Başlarken” programı nedeniyle Kanal

er Bülteni” ve “Gece Haberleri”, 3
Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “ Sabah Haberi”, “Ana Haber Bülteni” ve “Gece Haberleri” nedeniyle Kanal

“Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.” hükmünü içeren 21/5. maddesi kapsamında 2
(b) bentleri kapsamında

(b) bendi kapsamında 1 Temmuz
(Ankara), (k) bendi kapsamında

(Mersin), 19/1. maddesi
21/3.maddesi kapsamında

24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam
kuşakları ile “Size Baba Diyebilir Miyim?” ve “Çemberimde Gül Oya” dizi filmleri içerisinde yayınladığı

2004 tarihinde program aralarında ve program içinde yayınladığı
13 Eylül 2004 tarihindeki ana haber bülteni içinde ve sonunda

21. maddesinin “Her türlü yayında gizli reklam yapılması
Cine-5’in savunmasının

Aralık 2004 tarihlerinde gerçekeştirdiği toplantılarda, 21/5. maddesi
STV’nin, 21/5. maddesi

Olay TV’nin, 21/1. maddesi
Yolculuk 1” adlı yabancı film, 5,8 Eylül 2004

tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” ve 11 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Haber Saati” nedeniyle
(z) bendi kapsamında 27 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı “Reklam Filmi” nedeniyle Star TV’nin,

Kanal D’nin, (z) bendi
CNBC-e’nin, (z) bendi

(n) bendi kapsamında 30-
4 Eylül 2004 tarihlerinde yayınladığı “Ana Haber Bültenleri” ile nedeniyle Meltem TV’nin,
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(d) bendi kapsamında 10 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı “Hadis Sohbetleri” adlı program nedeniyle
FM’in, (z) bendi kapsamında 26-31 Ekim 2004 ve 1 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Pokemon” adlı çizgi
film nedeniyle STAR TV’nin, (z) bendi kapsamında 4 Ekim 2004 tarihinde yay
nedeniyle STAR TV’nin, (z) bendi kapsamında 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Angels’in America” adlı
yabancı film nedeniyle CNBC-e’nin,
reklam nedeniyle TV 8’in, 20/1. maddesi kapsamında 5
TGRT’nin, 21/2. maddesi kapsamında 29 Eylül 2004 tarihindeki reklam kuşakları nedeniyle
maddesi kapsamında 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Erkan Tan’la
8’in, 21/5. maddesi kapsamında 9 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Saba Tümer ile Bu Gece” adlı gece
haberleri nedeniyle SHOW TV’nin,
Bülteni” nedeniyle KANAL D’nin,
Lezzetler” sloganıyla yayınlanan reklamları nedeniyle
kapsamında 16 Ekim 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle
tarihindeki yayınları nedeniyle TV 21’in
yayınları nedeniyle Radyo Dünya’nın
“Kadının Sesi” adlı program nedeniyle
“Şey” adlı yabancı film nedeniyle
“Nihat’la Curcuna” adlı program nedeniyle
yayınları nedeniyle Radyo Shema’nın
“Kurtlar Vadisi” adlı dizi film nedeniyle
2004 tarihinde yayınladığı “Yakın Tehdit” adlı yabancı film ile 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam
kuşakları nedeniyle Show TV’nin,
yayınladığı “Kurtlar Vadisi” adlı dizi nedeniyle
Ekim 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle
yayınladığı “Malcolm in the Middle” ve “According to Jim” adlı dizi filmler
maddesi kapsamında 27, 29 Nisan 2004 ve 28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sağlıcakla” adlı program
nedeniyle Kanal 7’nin, savunmasının istenmesine karar verdi.

III.4. Açılan Soruşturmalar
2003 Aralık ayı içerisinde, Adıyaman DEHAP İl binası önünde yapılan bir basın açıklamasını dinledikleri
gerekçesiyle, çoğunluğunu Adıyaman Eğitim
başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Parti Elazığ İl Örgütü’
Kongresinde, Sanatçı Kawa’nın “Axa Eviné” parçasının çalınmasını gerekçe göstererek, Özgür Parti İl Başkanı
Hüseyin Aktaş ile 8 yönetici hakkında, Ocak ayı içinde soruşturma başlattı.

DEHAP Hakkari İl Gençlik Kolları tarafından Aralık ayında yapılan basın açıklamasında, “Biji serok Apo”
sloganı attıkları gerekçesiyle, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün istemiyle DEHAP Hakkari İl Kadın Kolları
yöneticileri Nergiz Acar ve Emine Akboğa hakkında, soruşturma başlatıld
Cumhuriyet Savcılığı, Acar ve Akboğa'nın ifadesine başvurdu. TCK'nın 312. maddesine muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Sulh Ceza Makkemesi'ne sevk edilen DEHAP'lı kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde, KESK Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda
DEHAP'ın 16 ve 28 Ekim tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirdiği mitinglere katılarak, “Grevsiz Toplu Sözleşmesiz
Sendika Yasası Değiştirilsin, Muş KESK Şube
Kasım Sığınç ile üyeler; Şerafettin Işık, Orhan Erol, Derya Yalman, Eşref Er ve Nizamettin Sevgi hakkında
soruşturma başlatıldı. Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 ay sonra başlattığı soruşturmada,
“DEHAP'ın yaptığı mitinglere katılarak hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışta bulundukları”nı öne sürdü.

Bingöl Eğitim-Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever’e, basına demeç verdiği içi
ilerlemesini durdurma cezası verildi. (İHD Bingöl)

BTS Diyarbakır Şube Başkanı M. Vecih Aydoğan hakkında 4 Şubat 2003 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu'nda açıklanan "Savaşa karşı barış deklarasyonu"na imza koyduğu gerekçesiyle Devlet Demir
Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan idari s
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2004 tarihinde yayınladığı “Hadis Sohbetleri” adlı program nedeniyle
31 Ekim 2004 ve 1 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Pokemon” adlı çizgi
(z) bendi kapsamında 4 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni”

(z) bendi kapsamında 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Angels’in America” adlı
e’nin, 20/1. maddesi kapsamında 18, 19 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı

20/1. maddesi kapsamında 5-7 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam nedeniyle
21/2. maddesi kapsamında 29 Eylül 2004 tarihindeki reklam kuşakları nedeniyle

maddesi kapsamında 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Erkan Tan’la Başkent’ten” adlı program nedeniyle
21/5. maddesi kapsamında 9 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Saba Tümer ile Bu Gece” adlı gece

SHOW TV’nin, 21/5. maddesi kapsamında 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber
KANAL D’nin, (z) bendi kapsamında, şarküteri ürünleri üreten bir firmanın “İnleten

Lezzetler” sloganıyla yayınlanan reklamları nedeniyle Kanal D ve Show TV’nin, (a) bendi ile (b) bendi
kapsamında 16 Ekim 2004 tarihindeki yayınları nedeniyle TSES TV’nin, (a) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004

TV 21’in (Diyarbakır), (b) bendi kapsamında 9 Temmuz 2004 tarihindeki
Radyo Dünya’nın (Adana), (e) bendi kapsamında 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı

esi” adlı program nedeniyle Kanal D’nin, (z) bendi kapsamında 12 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı
CNBC-e’nin, (ı) bendi kapsamında 22 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı

“Nihat’la Curcuna” adlı program nedeniyle Best FM’in, (e) bendi kapsamında 29,30 Eylül 2004 tarihlerindeki
Radyo Shema’nın (Ankara), 21/1. maddesi kapsamında 4 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı

“Kurtlar Vadisi” adlı dizi film nedeniyle Show TV’nin, 21/2. maddesi ile 21/3. maddesi kapsamınd
2004 tarihinde yayınladığı “Yakın Tehdit” adlı yabancı film ile 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam

Show TV’nin, 21/2. maddesi ile 23/1. maddesi kapsamında 4, 11 Kasım 2004 tarihlerinde
ı dizi nedeniyle Show TV’nin, 21/2. maddesi kapsamında 29 Eylül 2004 ve 12

Ekim 2004 tarihlerindeki yayınları nedeniyle Star TV’nin, 21/1. maddesi kapsamında 12 Ekim 2004 tarihinde
yayınladığı “Malcolm in the Middle” ve “According to Jim” adlı dizi filmler nedeniyle
maddesi kapsamında 27, 29 Nisan 2004 ve 28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sağlıcakla” adlı program

Kanal 7’nin, savunmasının istenmesine karar verdi.

III.4. Açılan Soruşturmalar
yaman DEHAP İl binası önünde yapılan bir basın açıklamasını dinledikleri

gerekçesiyle, çoğunluğunu Adıyaman Eğitim-Sen yöneticilerinin oluşturduğu 12 kişi hakkında idari soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Parti Elazığ İl Örgütü’nün 31 Ağustos 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan
Kongresinde, Sanatçı Kawa’nın “Axa Eviné” parçasının çalınmasını gerekçe göstererek, Özgür Parti İl Başkanı
Hüseyin Aktaş ile 8 yönetici hakkında, Ocak ayı içinde soruşturma başlattı.

ik Kolları tarafından Aralık ayında yapılan basın açıklamasında, “Biji serok Apo”
sloganı attıkları gerekçesiyle, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün istemiyle DEHAP Hakkari İl Kadın Kolları
yöneticileri Nergiz Acar ve Emine Akboğa hakkında, soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Hakkari
Cumhuriyet Savcılığı, Acar ve Akboğa'nın ifadesine başvurdu. TCK'nın 312. maddesine muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Sulh Ceza Makkemesi'ne sevk edilen DEHAP'lı kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest

asım 2002 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde, KESK Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda
DEHAP'ın 16 ve 28 Ekim tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirdiği mitinglere katılarak, “Grevsiz Toplu Sözleşmesiz
Sendika Yasası Değiştirilsin, Muş KESK Şubeler Platformu” pankartını açan Eğitim-Sen Muş Şube yöneticisi
Kasım Sığınç ile üyeler; Şerafettin Işık, Orhan Erol, Derya Yalman, Eşref Er ve Nizamettin Sevgi hakkında
soruşturma başlatıldı. Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 ay sonra başlattığı soruşturmada,
“DEHAP'ın yaptığı mitinglere katılarak hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışta bulundukları”nı öne sürdü.

Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever’e, basına demeç verdiği içi
ilerlemesini durdurma cezası verildi. (İHD Bingöl)

BTS Diyarbakır Şube Başkanı M. Vecih Aydoğan hakkında 4 Şubat 2003 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu'nda açıklanan "Savaşa karşı barış deklarasyonu"na imza koyduğu gerekçesiyle Devlet Demir
Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturma sonucunda, "Barışı tehdit edici sözler sarf
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2004 tarihinde yayınladığı “Hadis Sohbetleri” adlı program nedeniyle Akra
31 Ekim 2004 ve 1 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı “Pokemon” adlı çizgi

ınladığı “Ana Haber Bülteni”
(z) bendi kapsamında 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Angels’in America” adlı

20/1. maddesi kapsamında 18, 19 Ekim 2004 tarihlerinde yayınladığı
7 Kasım 2004 tarihlerinde yayınladığı reklam nedeniyle

21/2. maddesi kapsamında 29 Eylül 2004 tarihindeki reklam kuşakları nedeniyle TGRT’nin, 21/5.
Başkent’ten” adlı program nedeniyle TV

21/5. maddesi kapsamında 9 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı “Saba Tümer ile Bu Gece” adlı gece
21/5. maddesi kapsamında 5 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı “Ana Haber

(z) bendi kapsamında, şarküteri ürünleri üreten bir firmanın “İnleten
’nin, (a) bendi ile (b) bendi

(a) bendi kapsamında 2 Ağustos 2004
(b) bendi kapsamında 9 Temmuz 2004 tarihindeki

(e) bendi kapsamında 24 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı
(z) bendi kapsamında 12 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı

(ı) bendi kapsamında 22 Temmuz 2004 tarihinde yayınladığı
(e) bendi kapsamında 29,30 Eylül 2004 tarihlerindeki

21/1. maddesi kapsamında 4 Kasım 2004 tarihinde yayınladığı
21/2. maddesi ile 21/3. maddesi kapsamında 26 Eylül

2004 tarihinde yayınladığı “Yakın Tehdit” adlı yabancı film ile 29 Eylül 2004 tarihinde yayınladığı reklam
21/2. maddesi ile 23/1. maddesi kapsamında 4, 11 Kasım 2004 tarihlerinde

21/2. maddesi kapsamında 29 Eylül 2004 ve 12
21/1. maddesi kapsamında 12 Ekim 2004 tarihinde

nedeniyle CNBC-e’nin, 23/4.
maddesi kapsamında 27, 29 Nisan 2004 ve 28 Haziran 2004 tarihlerinde yayınladığı “Sağlıcakla” adlı program

yaman DEHAP İl binası önünde yapılan bir basın açıklamasını dinledikleri
Sen yöneticilerinin oluşturduğu 12 kişi hakkında idari soruşturma

nün 31 Ağustos 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan
Kongresinde, Sanatçı Kawa’nın “Axa Eviné” parçasının çalınmasını gerekçe göstererek, Özgür Parti İl Başkanı

ik Kolları tarafından Aralık ayında yapılan basın açıklamasında, “Biji serok Apo”
sloganı attıkları gerekçesiyle, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün istemiyle DEHAP Hakkari İl Kadın Kolları

ı. Soruşturma kapsamında, Hakkari
Cumhuriyet Savcılığı, Acar ve Akboğa'nın ifadesine başvurdu. TCK'nın 312. maddesine muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Sulh Ceza Makkemesi'ne sevk edilen DEHAP'lı kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest

asım 2002 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde, KESK Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda
DEHAP'ın 16 ve 28 Ekim tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirdiği mitinglere katılarak, “Grevsiz Toplu Sözleşmesiz

Sen Muş Şube yöneticisi
Kasım Sığınç ile üyeler; Şerafettin Işık, Orhan Erol, Derya Yalman, Eşref Er ve Nizamettin Sevgi hakkında
soruşturma başlatıldı. Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 ay sonra başlattığı soruşturmada, sendikacıların,
“DEHAP'ın yaptığı mitinglere katılarak hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak

Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever’e, basına demeç verdiği için 1 yıl kademe

BTS Diyarbakır Şube Başkanı M. Vecih Aydoğan hakkında 4 Şubat 2003 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu'nda açıklanan "Savaşa karşı barış deklarasyonu"na imza koyduğu gerekçesiyle Devlet Demir

oruşturma sonucunda, "Barışı tehdit edici sözler sarf



360 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

etmek"le suçlanarak, Personel Yönetmeliği'nin 101. maddesi uyarınca cezalandırıldı. Aydoğan'a yüzde 50
oranında(453 milyon) maaş kesintisi cezası verildi. "PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı destekleyici ve b
edecek sözler sarf ettiği" ileri sürülen Aydoğan'ın, nisan ayı maaşından 453 milyon lira kesinti yapıldı. Aydoğan
hakkında ayrıca, 16 Mart tarihinde Halepçe Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla Koşuyolu Parkı İnsan Hakları
Anıtı önünde Demokrasi Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına katılmaktan 26 Nisan'da açılan
soruşturmada, "yasadışı sloganların atıldığı basın açıklamasına katılmak"la suçlandı. (DIHA

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı, 30 Aralık 2003'te düzenlenen DEHAP Ardahan
konuşmada “KONGRA-GEL Kurumsal Başkanı sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının bir an
önce kaldırılmasını ve İmralı cezaevinin kapatılmasını istiyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve İmralı
cezaevinde tutulması rahatsızlık ve kaygı vericidir” diye konuştuğu iddia edilen, Ardahan DEHAP Merkez İlçe
Başkanı Orhan Avşar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 9 Ocak günü Savcılığa giderek ifade
veren Avşar, Savcının kendisine, “Sayın Abdullah Öcalan denmesini
uygulamalar kimleri rahatsız edip kaygılandırıyor?” diye sorduğunu belirtti.

11 Mayıs 2003'te yapılan Bitlis DEHAP 1. Olağan Kongresi'nde, Şarkıcı Reşo'nun verdiği konser nedeniyle
DEHAP eski Bitlis İl Başkanı M. Ali Yalç
Çoban, Celal İlban, Enver Kurtuluş, Gülci Aras ile Abdurrahim Eren hakkında soruşturma açıldı.

DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, DEHAP'ın 19 Nisan 2003 tarihinde düzenlediği 2. Olağ
Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Dağdakilere genel affın çıkarılması gerekir” ve “Bu topraklar için şehit
düşenlerin yolunda gideceğiz” sözlerinden dolayı, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Özgüneş, soruşturma kapsamında 14 Ocak

Yeniden Özgür Gündem gazetesi yazarı Ferhat Tunç ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında, 19
Ocak günü yayımlanan, “Bir Devrimci Leyla ve Bir Şarkı” başlıklı yazıda “yargı organlarını tahkir ve
ettiği” iddiasıyla soruşturma açıldı. Tunç ve Çolak, 27 Ocak günü soruşturma kapsamında Beyoğlu Cumhuriyet
Savcısı’na ifade verdi.

İzmir'de görev yapan sınıf öğretmeni Recai Şeyhoğlu hakkında, İzmir'in İncisi Karşıyaka Gazetesi'nde 17 Ocak
günü yayınlanan, “Eğitimciler Fay Hattında mı?” başlıklı yazısı nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürü Kamil
Aydoğan'ın istemi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamına, Şehyoğlu'nun daha önce farklı tarihler
Elinde" başlıklı yazıları da alındı.

Van Gevaş Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ferah Diba Ergül hakkında,
operasyon sonucu yaşamını yitiren HPG'li Ömer Çiftçi'nin 30 Ka
törenine katıldığı gerekçesiyle, soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma
kapsamında, avukatı Murat Timur ile birlikte 16 Ocak günü Gevaş Adliyesi'ne giden Ergül, Cumhuriyet Savcı
Ercan Helvacı'ya ifade verdi. “2911 sayılı yasaya muhalefet etmek, saygı duruşunda bulunmak, slogan atmak ve
suç unsuru içeren konuşma yapmakla” suçlanan Ergül, ifadesinde suçlamaları reddetti. Av. Murat Timur da,
Savcılığa yaptığı savunmada, tören sıra
yapmadığına dikkat çekerek, bu yüzden sözkonusu cenaze töreninin 2991 sayılı yasa kapsamında
değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Müvekkillimin taziye evinde yaptığı konuşma fikirlerini bey
niteliğindedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Bu
özgürlüğe istinaden görüşlerini açıklamıştır” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin, DEHAP'lı kadın belediye başkanı
Kültür ve Turizm Festivali afişlerinde Ahmedi Hani adının Ahmedi Xani şeklinde yazıldığı" gerekçesiyle başlatılan ön inceleme
sonrası, "soruşturma açılmasına gerek olmadığı" kararına vardı. İlçedeki etkinlikler önces
gönderdiği yazıda, kullanılacak afişlerle, 17. yüzyılda ilçede yaşayan din büyüğü Ahmedi Hani isminin Ahmedi Xani olarak
yazılacağını bildirdi. Kaymakamlığın konuyu aktardığı İçişleri Bakanlığı, ilçeye Mülkiye başmüfe
ön inceleme yapılmasını istedi. Hazırlanan raporda, resmi yazışmalar çerçevesinde Türk alfabesinin dışında harfler
kullanılamayacağı yönündeki yasanın 2. maddesine aykırı hareket edildiği görüşü yer aldı. Raporda, etkinlik
gelen bazı sanatçıların isimlerinin de Kürtçe karakterlerle yazıldığı ve "Türk vatandaşı olanların isimlerinin yazılışında Tü
alfabesinin dışındaki harflerle yazılmasının yasaya aykırılık oluşturduğu" belirtildi. Kubilay hakkında
gereken "soruşturma izninin verilmesi" de raporda talep edildi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, dosyayı inceledikten sonra "
harfini kullanan Kubilay hakkında, "soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı" kararına vardı.
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etmek"le suçlanarak, Personel Yönetmeliği'nin 101. maddesi uyarınca cezalandırıldı. Aydoğan'a yüzde 50
oranında(453 milyon) maaş kesintisi cezası verildi. "PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı destekleyici ve b
edecek sözler sarf ettiği" ileri sürülen Aydoğan'ın, nisan ayı maaşından 453 milyon lira kesinti yapıldı. Aydoğan
hakkında ayrıca, 16 Mart tarihinde Halepçe Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla Koşuyolu Parkı İnsan Hakları

Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına katılmaktan 26 Nisan'da açılan
soruşturmada, "yasadışı sloganların atıldığı basın açıklamasına katılmak"la suçlandı. (DIHA

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı, 30 Aralık 2003'te düzenlenen DEHAP Ardahan İl Kongresi'nde yaptığı
GEL Kurumsal Başkanı sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının bir an

önce kaldırılmasını ve İmralı cezaevinin kapatılmasını istiyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve İmralı
tsızlık ve kaygı vericidir” diye konuştuğu iddia edilen, Ardahan DEHAP Merkez İlçe

Başkanı Orhan Avşar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 9 Ocak günü Savcılığa giderek ifade
veren Avşar, Savcının kendisine, “Sayın Abdullah Öcalan denmesinin suç olduğunu bilmiyormusun? Bu
uygulamalar kimleri rahatsız edip kaygılandırıyor?” diye sorduğunu belirtti.

11 Mayıs 2003'te yapılan Bitlis DEHAP 1. Olağan Kongresi'nde, Şarkıcı Reşo'nun verdiği konser nedeniyle
DEHAP eski Bitlis İl Başkanı M. Ali Yalçınkaya, DEHAP İl Saymanı Mehmet Candemir, il yöneticisi Şihin
Çoban, Celal İlban, Enver Kurtuluş, Gülci Aras ile Abdurrahim Eren hakkında soruşturma açıldı.

DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, DEHAP'ın 19 Nisan 2003 tarihinde düzenlediği 2. Olağ
Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Dağdakilere genel affın çıkarılması gerekir” ve “Bu topraklar için şehit
düşenlerin yolunda gideceğiz” sözlerinden dolayı, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Özgüneş, soruşturma kapsamında 14 Ocak günü Cumhuriyet Savcığı'na giderek ifade verdi.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi yazarı Ferhat Tunç ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında, 19
Ocak günü yayımlanan, “Bir Devrimci Leyla ve Bir Şarkı” başlıklı yazıda “yargı organlarını tahkir ve
ettiği” iddiasıyla soruşturma açıldı. Tunç ve Çolak, 27 Ocak günü soruşturma kapsamında Beyoğlu Cumhuriyet

İzmir'de görev yapan sınıf öğretmeni Recai Şeyhoğlu hakkında, İzmir'in İncisi Karşıyaka Gazetesi'nde 17 Ocak
yayınlanan, “Eğitimciler Fay Hattında mı?” başlıklı yazısı nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürü Kamil

Aydoğan'ın istemi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamına, Şehyoğlu'nun daha önce farklı tarihlerde yayınlanan, "Şehit Edebiyatı" ve "İzmir'de Eğitim Kimlerin

Van Gevaş Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ferah Diba Ergül hakkında,
operasyon sonucu yaşamını yitiren HPG'li Ömer Çiftçi'nin 30 Kasım 2003'te Gevaş İlçesi'nde düzenlenen cenaze
törenine katıldığı gerekçesiyle, soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma
kapsamında, avukatı Murat Timur ile birlikte 16 Ocak günü Gevaş Adliyesi'ne giden Ergül, Cumhuriyet Savcı
Ercan Helvacı'ya ifade verdi. “2911 sayılı yasaya muhalefet etmek, saygı duruşunda bulunmak, slogan atmak ve
suç unsuru içeren konuşma yapmakla” suçlanan Ergül, ifadesinde suçlamaları reddetti. Av. Murat Timur da,
Savcılığa yaptığı savunmada, tören sırasında güvenlik güçlerinin topluluğa dağıtmak için megafonla uyarı
yapmadığına dikkat çekerek, bu yüzden sözkonusu cenaze töreninin 2991 sayılı yasa kapsamında
değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Müvekkillimin taziye evinde yaptığı konuşma fikirlerini bey
niteliğindedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Bu
özgürlüğe istinaden görüşlerini açıklamıştır” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin, DEHAP'lı kadın belediye başkanı Mukaddes Kubilay hakkında, "Doğubeyazıt
Kültür ve Turizm Festivali afişlerinde Ahmedi Hani adının Ahmedi Xani şeklinde yazıldığı" gerekçesiyle başlatılan ön inceleme
sonrası, "soruşturma açılmasına gerek olmadığı" kararına vardı. İlçedeki etkinlikler öncesi belediye başkanlığının, kaymakamlığa
gönderdiği yazıda, kullanılacak afişlerle, 17. yüzyılda ilçede yaşayan din büyüğü Ahmedi Hani isminin Ahmedi Xani olarak
yazılacağını bildirdi. Kaymakamlığın konuyu aktardığı İçişleri Bakanlığı, ilçeye Mülkiye başmüfettişi göndererek Kubilay hakkında
ön inceleme yapılmasını istedi. Hazırlanan raporda, resmi yazışmalar çerçevesinde Türk alfabesinin dışında harfler
kullanılamayacağı yönündeki yasanın 2. maddesine aykırı hareket edildiği görüşü yer aldı. Raporda, etkinlik
gelen bazı sanatçıların isimlerinin de Kürtçe karakterlerle yazıldığı ve "Türk vatandaşı olanların isimlerinin yazılışında Tü
alfabesinin dışındaki harflerle yazılmasının yasaya aykırılık oluşturduğu" belirtildi. Kubilay hakkında adli yargılama yapılması için
gereken "soruşturma izninin verilmesi" de raporda talep edildi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, dosyayı inceledikten sonra "
harfini kullanan Kubilay hakkında, "soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı" kararına vardı.
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etmek"le suçlanarak, Personel Yönetmeliği'nin 101. maddesi uyarınca cezalandırıldı. Aydoğan'a yüzde 50
oranında(453 milyon) maaş kesintisi cezası verildi. "PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı destekleyici ve barışı tehdit
edecek sözler sarf ettiği" ileri sürülen Aydoğan'ın, nisan ayı maaşından 453 milyon lira kesinti yapıldı. Aydoğan
hakkında ayrıca, 16 Mart tarihinde Halepçe Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla Koşuyolu Parkı İnsan Hakları

Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına katılmaktan 26 Nisan'da açılan
soruşturmada, "yasadışı sloganların atıldığı basın açıklamasına katılmak"la suçlandı. (DIHA-29.04.04)

İl Kongresi'nde yaptığı
GEL Kurumsal Başkanı sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının bir an

önce kaldırılmasını ve İmralı cezaevinin kapatılmasını istiyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve İmralı
tsızlık ve kaygı vericidir” diye konuştuğu iddia edilen, Ardahan DEHAP Merkez İlçe

Başkanı Orhan Avşar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 9 Ocak günü Savcılığa giderek ifade
n suç olduğunu bilmiyormusun? Bu

11 Mayıs 2003'te yapılan Bitlis DEHAP 1. Olağan Kongresi'nde, Şarkıcı Reşo'nun verdiği konser nedeniyle
ınkaya, DEHAP İl Saymanı Mehmet Candemir, il yöneticisi Şihin

Çoban, Celal İlban, Enver Kurtuluş, Gülci Aras ile Abdurrahim Eren hakkında soruşturma açıldı.

DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, DEHAP'ın 19 Nisan 2003 tarihinde düzenlediği 2. Olağan
Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Dağdakilere genel affın çıkarılması gerekir” ve “Bu topraklar için şehit
düşenlerin yolunda gideceğiz” sözlerinden dolayı, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

günü Cumhuriyet Savcığı'na giderek ifade verdi.

Yeniden Özgür Gündem gazetesi yazarı Ferhat Tunç ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında, 19
Ocak günü yayımlanan, “Bir Devrimci Leyla ve Bir Şarkı” başlıklı yazıda “yargı organlarını tahkir ve tezyif
ettiği” iddiasıyla soruşturma açıldı. Tunç ve Çolak, 27 Ocak günü soruşturma kapsamında Beyoğlu Cumhuriyet

İzmir'de görev yapan sınıf öğretmeni Recai Şeyhoğlu hakkında, İzmir'in İncisi Karşıyaka Gazetesi'nde 17 Ocak
yayınlanan, “Eğitimciler Fay Hattında mı?” başlıklı yazısı nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürü Kamil

Aydoğan'ın istemi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma
de yayınlanan, "Şehit Edebiyatı" ve "İzmir'de Eğitim Kimlerin

Van Gevaş Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ferah Diba Ergül hakkında,
sım 2003'te Gevaş İlçesi'nde düzenlenen cenaze

törenine katıldığı gerekçesiyle, soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma
kapsamında, avukatı Murat Timur ile birlikte 16 Ocak günü Gevaş Adliyesi'ne giden Ergül, Cumhuriyet Savcısı
Ercan Helvacı'ya ifade verdi. “2911 sayılı yasaya muhalefet etmek, saygı duruşunda bulunmak, slogan atmak ve
suç unsuru içeren konuşma yapmakla” suçlanan Ergül, ifadesinde suçlamaları reddetti. Av. Murat Timur da,

sında güvenlik güçlerinin topluluğa dağıtmak için megafonla uyarı
yapmadığına dikkat çekerek, bu yüzden sözkonusu cenaze töreninin 2991 sayılı yasa kapsamında
değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Müvekkillimin taziye evinde yaptığı konuşma fikirlerini beyan etme
niteliğindedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü Anayasa ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Bu

Mukaddes Kubilay hakkında, "Doğubeyazıt
Kültür ve Turizm Festivali afişlerinde Ahmedi Hani adının Ahmedi Xani şeklinde yazıldığı" gerekçesiyle başlatılan ön inceleme

i belediye başkanlığının, kaymakamlığa
gönderdiği yazıda, kullanılacak afişlerle, 17. yüzyılda ilçede yaşayan din büyüğü Ahmedi Hani isminin Ahmedi Xani olarak

ttişi göndererek Kubilay hakkında
ön inceleme yapılmasını istedi. Hazırlanan raporda, resmi yazışmalar çerçevesinde Türk alfabesinin dışında harfler
kullanılamayacağı yönündeki yasanın 2. maddesine aykırı hareket edildiği görüşü yer aldı. Raporda, etkinlikler için Diyarbakır'dan
gelen bazı sanatçıların isimlerinin de Kürtçe karakterlerle yazıldığı ve "Türk vatandaşı olanların isimlerinin yazılışında Türk

adli yargılama yapılması için
gereken "soruşturma izninin verilmesi" de raporda talep edildi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, dosyayı inceledikten sonra "X"
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Tunceli Baro Başkanı Hüseyin Aygün hakkında, “Haftalık Munzur Gazetesi’ne Zaza lehçesiyle yazı yazdığı”
gerekçesiyle, TCK'nın 312. maddesine muhalefetten 9 Şubat günü soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nin
ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada takips

Sanatçı Ferhat Tunç, 3 Kasım 1999'da Hakkari'de yaptığı konuşmasında; “Irk, din ve bölge farklılığı gözeterek
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla, Van DGM tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 20
Şubat günü İstanbul DGM'ye gelerek ifade verdi.

Hakkari DEHAP Yüksekova ilçe binasında yapılan aday adayı tanıtımı toplantısına katılan 11 aday adayı
hakkında, izinsiz açıklama yaptıkları gerekçesiyle, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı tarafından Şubat ayında
soruşturma başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı, 4 Ocak günü yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, Türkçe yerine Kürtçe konuşulması,
Kürtçe pankartlar asılması ve Cumhurbaşkanı'na Kürtçe davetiye gönderilmesi nedeniyle Hak ve Özgürlükler
Partisi (HAK-PAR) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Yardımcıları; Bayram
Bozyel, Kasım Ergün, Reşit Deli, Fehmi Demir, eski parti yöneticileri İbrahim Güçlü ve Fettah Karagöz, 8 Mart
günü Basın Savcısı ile görüştü. Savcı, yazılı savunma için parti yöneticil
soruşturma, Partiler Yasası'nın, “azınlıkların yaratılmasının önlenmesi” başlıklı 81. maddesinin, “partilerin açık
kapalı salon toplantılarında Türkçeden başka dilde konuşulamayacağı, pankart asılamayacağı”nı düzenleyen (
bendine dayandırılıyor.

Hakkari'nin Otluca Köyü'nde oturan Yusuf Çiftçi, 2 katlı evini; sarı, kırmızı, yeşile boyadığı için Hakkari İl
Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, 12 Aralık 2003 tarihinde, Hakkari merkezdeki işyerinden
gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, yaklaşık 2 saat gözaltında tuttukları Çiftçi'nin ifadesini aldı. Jandarmaların,
binanın sarı üzerine yeşil ile alt kısımlarda bulunan kırmızı renkleri KADEK'in bayrağını temsil ettiği iddiasıyla
kendisini gözaltına aldığını, belirten Çiftçi, “Bir ay önce İl Jandarma'dan gelen askerler ifade vermem gerektiğini
söylediler. Beni İl Jandarma Komutanlığı'na götürdüler. Burada bana evimin resimlerini göstererek 'neden evini
bu renklere boyadın' diye sordular. Ben de evimi zevkime gör
olduğunu söyledim. Oradaki askeri bir yetkili evimi bu renklere boyadığım için bana dava açılacağını söyledi.
Ben bu söylenenleri çok dikkate almadım. Evimin renkleri yüzünden bana dava açılacağına ihtimal bil
vermedim.” Bir hafta sonra Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı
gerekçesiyle tekrar jandarma tarafından alınan Çiftçi, bu kez savcılıkta ifade verdi. Çiftçi, “Savcı bana evimin
resimlerini göstererek 'bu ev senin mi' d
neden özellikle seçtiğimi sordu. Ben, renkleri özellikle seçmediğimi, sadece hoşuma giden renkler olduğu için
kullandığımı söyledim” dedi.

Barış İçin Sürekli Kadın Platformu öncülüğünde
düzenlenen "Barış Hemen Şimdi" mitinginde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Adana Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ATHAYD
Belediye Başkanı Leyla Güven, DEHAP İl Yöneticisi Emine Adıbelli, DEHAP İl Gençlik Kolları Yöneticisi
Gülizar Çakmak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Seyhan İlçe Kadın Kolları Yöneticisi Suphiye Bayav
ve Akdeniz Kültür Merkezi çalışanı Huriye Güne
Adana DGM Savcısı Cengiz Bal tarafından Nisan ayında Esmer Doster, Gülizar Çakmak, Zübeyde Sapan ve
Suphiye Bayav'ın ifadesi alındı. Ancak Savcı Bal'ın ifade veren kadınlara suçlama ve hakaretlerde bu
iddia edildi. Gülizar Çakmak, şubeyanda bulundu: "İfade vermek için DGM'ye gittim. İçeri girdiğim gibi dalga
geçerek 'Çoluk çocuk nasıl?' diye sordu. Ben de 'Bekârım' dedim. Mitinge katılıp katılmadığımı ve niye
katıldığımı sordu. Ben de, barışa yö
ülkede barış yok mu?' diye sordu. 'Barışın olduğuna inanmıyorum' dedim. Bunun üzerine 'Siz on bin insanı
katlederken neredeydiniz? Şimdi gelmiş, karşımda barışı savunuyorsunuz' dedi.
olmadığını söyleyince, 'Barış senin neyine?' dedi."
ifademi alacaksa kalacağını, yoksa ifade vermeden çıkacağını söylemesi üzerine hakaretlerine devam ettiğini,
Abdullah Öcalan için “O alçak kaç bin kişiyi katletti, kanını akıttı. Siz de karşıma çıkıp karşımda barış
istediğinizi söylüyorsunuz. Aslında sizin yaşamaya bile hakkınız yoktur” dediğini, tepki göstermesi üzrine “Sizin
gibi insanlar gidip bir sürü kişiyi öldürüyor
DGM Savcısı Cengiz Bal, kendisine gelen talimat üzerine sözkonusu kişilerin ifadesini aldığını belirterek,
"İnsanlar her türlü iddia bulunabilir. Ben işimi yaptım. Kimseye hakaret etmedim" ded

28 Mayıs günü, İstanbul Bahçelievler Süper Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni
Ömer Şahin, “derste Atatürk’e hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı. Derste, “Şeriatı kaldıran kafirdir. Türkiye’de
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Tunceli Baro Başkanı Hüseyin Aygün hakkında, “Haftalık Munzur Gazetesi’ne Zaza lehçesiyle yazı yazdığı”
gerekçesiyle, TCK'nın 312. maddesine muhalefetten 9 Şubat günü soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nin
ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sanatçı Ferhat Tunç, 3 Kasım 1999'da Hakkari'de yaptığı konuşmasında; “Irk, din ve bölge farklılığı gözeterek
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla, Van DGM tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 20

nbul DGM'ye gelerek ifade verdi.

Hakkari DEHAP Yüksekova ilçe binasında yapılan aday adayı tanıtımı toplantısına katılan 11 aday adayı
hakkında, izinsiz açıklama yaptıkları gerekçesiyle, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı tarafından Şubat ayında

Ankara Başsavcılığı, 4 Ocak günü yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, Türkçe yerine Kürtçe konuşulması,
Kürtçe pankartlar asılması ve Cumhurbaşkanı'na Kürtçe davetiye gönderilmesi nedeniyle Hak ve Özgürlükler

turma başlattı. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Yardımcıları; Bayram
Bozyel, Kasım Ergün, Reşit Deli, Fehmi Demir, eski parti yöneticileri İbrahim Güçlü ve Fettah Karagöz, 8 Mart
günü Basın Savcısı ile görüştü. Savcı, yazılı savunma için parti yöneticilerine süre verdi. Kongreyle ilgili
soruşturma, Partiler Yasası'nın, “azınlıkların yaratılmasının önlenmesi” başlıklı 81. maddesinin, “partilerin açık
kapalı salon toplantılarında Türkçeden başka dilde konuşulamayacağı, pankart asılamayacağı”nı düzenleyen (

Hakkari'nin Otluca Köyü'nde oturan Yusuf Çiftçi, 2 katlı evini; sarı, kırmızı, yeşile boyadığı için Hakkari İl
Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, 12 Aralık 2003 tarihinde, Hakkari merkezdeki işyerinden

alındı. Jandarma yetkilileri, yaklaşık 2 saat gözaltında tuttukları Çiftçi'nin ifadesini aldı. Jandarmaların,
binanın sarı üzerine yeşil ile alt kısımlarda bulunan kırmızı renkleri KADEK'in bayrağını temsil ettiği iddiasıyla

elirten Çiftçi, “Bir ay önce İl Jandarma'dan gelen askerler ifade vermem gerektiğini
söylediler. Beni İl Jandarma Komutanlığı'na götürdüler. Burada bana evimin resimlerini göstererek 'neden evini
bu renklere boyadın' diye sordular. Ben de evimi zevkime göre boyadığımı, bu renklerin benim zevkime uygun
olduğunu söyledim. Oradaki askeri bir yetkili evimi bu renklere boyadığım için bana dava açılacağını söyledi.
Ben bu söylenenleri çok dikkate almadım. Evimin renkleri yüzünden bana dava açılacağına ihtimal bil
vermedim.” Bir hafta sonra Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı
gerekçesiyle tekrar jandarma tarafından alınan Çiftçi, bu kez savcılıkta ifade verdi. Çiftçi, “Savcı bana evimin
resimlerini göstererek 'bu ev senin mi' diye sordu. Ben de 'ev benim' dedim. Bunun üzerine savcı bu renkleri
neden özellikle seçtiğimi sordu. Ben, renkleri özellikle seçmediğimi, sadece hoşuma giden renkler olduğu için

Barış İçin Sürekli Kadın Platformu öncülüğünde 29 Haziran 2003 tarihinde Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda
düzenlenen "Barış Hemen Şimdi" mitinginde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Adana Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ATHAYD-DER) Şube Başkanı Esmer Doster, Küçükdiki
Belediye Başkanı Leyla Güven, DEHAP İl Yöneticisi Emine Adıbelli, DEHAP İl Gençlik Kolları Yöneticisi
Gülizar Çakmak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Seyhan İlçe Kadın Kolları Yöneticisi Suphiye Bayav
ve Akdeniz Kültür Merkezi çalışanı Huriye Günel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında
Adana DGM Savcısı Cengiz Bal tarafından Nisan ayında Esmer Doster, Gülizar Çakmak, Zübeyde Sapan ve
Suphiye Bayav'ın ifadesi alındı. Ancak Savcı Bal'ın ifade veren kadınlara suçlama ve hakaretlerde bu
iddia edildi. Gülizar Çakmak, şubeyanda bulundu: "İfade vermek için DGM'ye gittim. İçeri girdiğim gibi dalga
geçerek 'Çoluk çocuk nasıl?' diye sordu. Ben de 'Bekârım' dedim. Mitinge katılıp katılmadığımı ve niye
katıldığımı sordu. Ben de, barışa yönelik bir miting olduğu için katıldığımı söyledim. Savcı bana, 'Sence bu
ülkede barış yok mu?' diye sordu. 'Barışın olduğuna inanmıyorum' dedim. Bunun üzerine 'Siz on bin insanı
katlederken neredeydiniz? Şimdi gelmiş, karşımda barışı savunuyorsunuz' dedi. Ben de bunun konuyla alakası
olmadığını söyleyince, 'Barış senin neyine?' dedi." Savcı Bal'ın daha sonra kendisine “
ifademi alacaksa kalacağını, yoksa ifade vermeden çıkacağını söylemesi üzerine hakaretlerine devam ettiğini,

Öcalan için “O alçak kaç bin kişiyi katletti, kanını akıttı. Siz de karşıma çıkıp karşımda barış
istediğinizi söylüyorsunuz. Aslında sizin yaşamaya bile hakkınız yoktur” dediğini, tepki göstermesi üzrine “Sizin
gibi insanlar gidip bir sürü kişiyi öldürüyor ve gelip benim karşımda bir de hakkınızı savunuyorsunuz” dedi.
DGM Savcısı Cengiz Bal, kendisine gelen talimat üzerine sözkonusu kişilerin ifadesini aldığını belirterek,
"İnsanlar her türlü iddia bulunabilir. Ben işimi yaptım. Kimseye hakaret etmedim" dedi.

28 Mayıs günü, İstanbul Bahçelievler Süper Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni
Ömer Şahin, “derste Atatürk’e hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı. Derste, “Şeriatı kaldıran kafirdir. Türkiye’de
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Tunceli Baro Başkanı Hüseyin Aygün hakkında, “Haftalık Munzur Gazetesi’ne Zaza lehçesiyle yazı yazdığı”
gerekçesiyle, TCK'nın 312. maddesine muhalefetten 9 Şubat günü soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nin

Sanatçı Ferhat Tunç, 3 Kasım 1999'da Hakkari'de yaptığı konuşmasında; “Irk, din ve bölge farklılığı gözeterek
halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla, Van DGM tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 20

Hakkari DEHAP Yüksekova ilçe binasında yapılan aday adayı tanıtımı toplantısına katılan 11 aday adayı
hakkında, izinsiz açıklama yaptıkları gerekçesiyle, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı tarafından Şubat ayında

Ankara Başsavcılığı, 4 Ocak günü yapılan 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, Türkçe yerine Kürtçe konuşulması,
Kürtçe pankartlar asılması ve Cumhurbaşkanı'na Kürtçe davetiye gönderilmesi nedeniyle Hak ve Özgürlükler

turma başlattı. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Yardımcıları; Bayram
Bozyel, Kasım Ergün, Reşit Deli, Fehmi Demir, eski parti yöneticileri İbrahim Güçlü ve Fettah Karagöz, 8 Mart

erine süre verdi. Kongreyle ilgili
soruşturma, Partiler Yasası'nın, “azınlıkların yaratılmasının önlenmesi” başlıklı 81. maddesinin, “partilerin açık-
kapalı salon toplantılarında Türkçeden başka dilde konuşulamayacağı, pankart asılamayacağı”nı düzenleyen (c)

Hakkari'nin Otluca Köyü'nde oturan Yusuf Çiftçi, 2 katlı evini; sarı, kırmızı, yeşile boyadığı için Hakkari İl
Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, 12 Aralık 2003 tarihinde, Hakkari merkezdeki işyerinden

alındı. Jandarma yetkilileri, yaklaşık 2 saat gözaltında tuttukları Çiftçi'nin ifadesini aldı. Jandarmaların,
binanın sarı üzerine yeşil ile alt kısımlarda bulunan kırmızı renkleri KADEK'in bayrağını temsil ettiği iddiasıyla

elirten Çiftçi, “Bir ay önce İl Jandarma'dan gelen askerler ifade vermem gerektiğini
söylediler. Beni İl Jandarma Komutanlığı'na götürdüler. Burada bana evimin resimlerini göstererek 'neden evini

e boyadığımı, bu renklerin benim zevkime uygun
olduğunu söyledim. Oradaki askeri bir yetkili evimi bu renklere boyadığım için bana dava açılacağını söyledi.
Ben bu söylenenleri çok dikkate almadım. Evimin renkleri yüzünden bana dava açılacağına ihtimal bile
vermedim.” Bir hafta sonra Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı
gerekçesiyle tekrar jandarma tarafından alınan Çiftçi, bu kez savcılıkta ifade verdi. Çiftçi, “Savcı bana evimin

iye sordu. Ben de 'ev benim' dedim. Bunun üzerine savcı bu renkleri
neden özellikle seçtiğimi sordu. Ben, renkleri özellikle seçmediğimi, sadece hoşuma giden renkler olduğu için

29 Haziran 2003 tarihinde Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda
düzenlenen "Barış Hemen Şimdi" mitinginde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Adana Tutuklu ve Hükümlü

DER) Şube Başkanı Esmer Doster, Küçükdikili
Belediye Başkanı Leyla Güven, DEHAP İl Yöneticisi Emine Adıbelli, DEHAP İl Gençlik Kolları Yöneticisi
Gülizar Çakmak, Seyhan İlçe Yöneticisi Zübeyde Sapan, Seyhan İlçe Kadın Kolları Yöneticisi Suphiye Bayav

l hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında
Adana DGM Savcısı Cengiz Bal tarafından Nisan ayında Esmer Doster, Gülizar Çakmak, Zübeyde Sapan ve
Suphiye Bayav'ın ifadesi alındı. Ancak Savcı Bal'ın ifade veren kadınlara suçlama ve hakaretlerde bulunduğu
iddia edildi. Gülizar Çakmak, şubeyanda bulundu: "İfade vermek için DGM'ye gittim. İçeri girdiğim gibi dalga
geçerek 'Çoluk çocuk nasıl?' diye sordu. Ben de 'Bekârım' dedim. Mitinge katılıp katılmadığımı ve niye

nelik bir miting olduğu için katıldığımı söyledim. Savcı bana, 'Sence bu
ülkede barış yok mu?' diye sordu. 'Barışın olduğuna inanmıyorum' dedim. Bunun üzerine 'Siz on bin insanı

Ben de bunun konuyla alakası
Savcı Bal'ın daha sonra kendisine “Tipine bak” dediğini,

ifademi alacaksa kalacağını, yoksa ifade vermeden çıkacağını söylemesi üzerine hakaretlerine devam ettiğini,
Öcalan için “O alçak kaç bin kişiyi katletti, kanını akıttı. Siz de karşıma çıkıp karşımda barış

istediğinizi söylüyorsunuz. Aslında sizin yaşamaya bile hakkınız yoktur” dediğini, tepki göstermesi üzrine “Sizin
ve gelip benim karşımda bir de hakkınızı savunuyorsunuz” dedi.

DGM Savcısı Cengiz Bal, kendisine gelen talimat üzerine sözkonusu kişilerin ifadesini aldığını belirterek,

28 Mayıs günü, İstanbul Bahçelievler Süper Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni
Ömer Şahin, “derste Atatürk’e hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı. Derste, “Şeriatı kaldıran kafirdir. Türkiye’de
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şeriatı kaldırıp ,İsviçre Medeni Kanunu’nu getiren başkafirdir” diyen Ömer Şahin hakkında, bazı öğrencilerin
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın, 5816
Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa uyarınca yürüt
verdiği ve Ömer Şahin’in TCY’nin 312. maddesi uyarınca yargılanması için dosyanın İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi. (İHD İstanbul)

19 Nisan günü Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Newroz Bayra
komitesinde yer alan 20 kişi hakkında, “X,Q,W” harflerinin bulunduğu pankartları taşıdıkları ve yasadışı slogan
attıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. (19 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

17 Nisan günü, Hakkari Şehir Stadyumunda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinde, kendi
yazdığı şiiri okuyan şair Ömer Dilsoz hakkında, Dımeşım(Yürüyorum) adlı şiirde geçen roj kelimesi ile
KONGRA-GEL Kurumsal Başkanı Abdullah Öcalan’ı kast ettiği gerekçesiyle,
Mücadele Yasasının 7/2 maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. (17 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

15 Nisan günü, Mardin ili Savur ilçesine bağlı sürgücü beldesinde koyunlarını otlatırken yolda bulduğu,
“Kürdüm Ölene Kadar – Bijî Serok Apo” yazılı flamayı sallayan ve okuma yazması olmayan çoban H.B.
hakkında, “suçu överek halkı kanuna uymamaya teşvik etmekten” soruşturma başlatıldı. H.B.’nin avukatı Erdal
Kuzu ise, flamanın halka değil koyunlara gösterildiğini belirterek, suç u
2004/ Ülkede Özgür Gündem),

BES Diyarbakır Şube Başkanı Serdal Savaşçı hakkında, 16 Mart 2004 tarihinde Demokrasi Platformu tarafından
yapılan basın açıklamasında slogan atarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

10 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Fahri Yüksekyayla (1976); Şanlıurfa Kürt Dili Kursunun açılışında
yasadışı slogan attığı iddiasıyla, hakkında hazırlık soruşturması

16 Haziran günü DEHAP Tatvan İlçe Başkanı Sabahattin Özer hakkında, HPG militanı Ronahi Mağmuk’un
cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya, Özer'in "önümüzdeki günlerde
topyekün savaş ve direniş olacak” sözleri gerekçe gösterildi. (17 Haziran 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

7 Ekim 2003 tarihinde, Van Sanat sokağında yapılan basın açıklamasını okuduğu için Özlem Üçler(1979)
hakkında, 2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesi

Özel Van Kürtçe Dil Kursu Müdürü Hasan Güven hakkında, 20 Mart 2004 tarihinde Özel Van Kürtçe Dil Kursu
açılışında, KONGRA-GEL örgütünü destekler mahiyette müzik dinlettiği gerekçesiyle, 2911 sayılı yasanın 28/1
maddesine muhalefet etmekten soruşturma başlatıldı. (İHD

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Diyarbakır Tes
Haziran günü Demokrasi Platformu adına Dicle Haber Ajansı’na yapılan baskına ilişkin, Ko
yaptığı basın açıklamasının, “içeriğinin suç sayıldığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.
(İHD Diyarbakır)

6 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart günü Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde “Biji DEHAP” sloganı
atıldığı ve Kürtçe türküler söylendiği gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa
Gürbüz, DEHAP Karakoçan İlçe Yöneticileri Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ve DEHAP üyeleri Zülküf Açıkgöz,
Veysel Çelikkol, Ramazan Göngür ve Ahmet Akg
gerekçesiyle, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem

7 Nisan günü Elezığ Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pano
hatıra fotoğrafı çektiren; DEHAP Karakoçan İlçe Başkanı Abdulkadır Gül, Sarıcan Belde Başkanı İsa Gürbüz,
DEHAP eski İlçe Saymanı Hıdır Dönez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Altay, Mecit Yıldız, İlçe Gençlik
Kolu Başkanı Murat Zürer, üyeler Filiz Ç
soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Hıdır Dönez, gelişmeleri şöyle anlattı: "Rahatsızlığımdan
dolayı 24 Mart 2004 tarihinde Karakoçan Devlet Hastanesi'ne giderken, jandarma tr
durduruldum. Savcılık izni olmadan aracımı aradılar. Özel eşyalarımı karıştırıp fotoğralarıma el koydular.
Evlenip İstanbul'a gidecek olan bir arkadaşımızla parti binasındaki pano önünde hatıra fotoğrafı çekmiştik. Daha
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Medeni Kanunu’nu getiren başkafirdir” diyen Ömer Şahin hakkında, bazı öğrencilerin
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın, 5816
Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa uyarınca yürüttüğü soruşturmada, yetkisizlik kararı
verdiği ve Ömer Şahin’in TCY’nin 312. maddesi uyarınca yargılanması için dosyanın İstanbul Devlet Güvenlik
Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi. (İHD İstanbul)

19 Nisan günü Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Newroz Bayramı kutlamalarını organize eden Newroz tertip
komitesinde yer alan 20 kişi hakkında, “X,Q,W” harflerinin bulunduğu pankartları taşıdıkları ve yasadışı slogan
attıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. (19 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

kari Şehir Stadyumunda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinde, kendi
yazdığı şiiri okuyan şair Ömer Dilsoz hakkında, Dımeşım(Yürüyorum) adlı şiirde geçen roj kelimesi ile

GEL Kurumsal Başkanı Abdullah Öcalan’ı kast ettiği gerekçesiyle, TCK’nın 312/2 ve Terörle
Mücadele Yasasının 7/2 maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. (17 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

15 Nisan günü, Mardin ili Savur ilçesine bağlı sürgücü beldesinde koyunlarını otlatırken yolda bulduğu,
jî Serok Apo” yazılı flamayı sallayan ve okuma yazması olmayan çoban H.B.

hakkında, “suçu överek halkı kanuna uymamaya teşvik etmekten” soruşturma başlatıldı. H.B.’nin avukatı Erdal
Kuzu ise, flamanın halka değil koyunlara gösterildiğini belirterek, suç unsuru sayılmadığını belirtti. (15 Nisan

BES Diyarbakır Şube Başkanı Serdal Savaşçı hakkında, 16 Mart 2004 tarihinde Demokrasi Platformu tarafından
yapılan basın açıklamasında slogan atarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

10 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Fahri Yüksekyayla (1976); Şanlıurfa Kürt Dili Kursunun açılışında
yasadışı slogan attığı iddiasıyla, hakkında hazırlık soruşturması başlatıldığını beyan etmiştir.(İHD Urfa)

16 Haziran günü DEHAP Tatvan İlçe Başkanı Sabahattin Özer hakkında, HPG militanı Ronahi Mağmuk’un
cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya, Özer'in "önümüzdeki günlerde

kün savaş ve direniş olacak” sözleri gerekçe gösterildi. (17 Haziran 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

7 Ekim 2003 tarihinde, Van Sanat sokağında yapılan basın açıklamasını okuduğu için Özlem Üçler(1979)
hakkında, 2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD-Van)

Özel Van Kürtçe Dil Kursu Müdürü Hasan Güven hakkında, 20 Mart 2004 tarihinde Özel Van Kürtçe Dil Kursu
GEL örgütünü destekler mahiyette müzik dinlettiği gerekçesiyle, 2911 sayılı yasanın 28/1

esine muhalefet etmekten soruşturma başlatıldı. (İHD-Van)

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Diyarbakır Tes-İş Şube Başkanı Ali Öncü; 10
Haziran günü Demokrasi Platformu adına Dicle Haber Ajansı’na yapılan baskına ilişkin, Ko
yaptığı basın açıklamasının, “içeriğinin suç sayıldığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

6 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart günü Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde “Biji DEHAP” sloganı
tıldığı ve Kürtçe türküler söylendiği gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa

Gürbüz, DEHAP Karakoçan İlçe Yöneticileri Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ve DEHAP üyeleri Zülküf Açıkgöz,
Veysel Çelikkol, Ramazan Göngür ve Ahmet Akgül, hakkında “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri”
gerekçesiyle, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem-07.04.2004)

7 Nisan günü Elezığ Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pano
hatıra fotoğrafı çektiren; DEHAP Karakoçan İlçe Başkanı Abdulkadır Gül, Sarıcan Belde Başkanı İsa Gürbüz,
DEHAP eski İlçe Saymanı Hıdır Dönez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Altay, Mecit Yıldız, İlçe Gençlik
Kolu Başkanı Murat Zürer, üyeler Filiz Çakın ile Sabri Ulaş hakkında, "Terör örgütü liderini övmek"ten
soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Hıdır Dönez, gelişmeleri şöyle anlattı: "Rahatsızlığımdan
dolayı 24 Mart 2004 tarihinde Karakoçan Devlet Hastanesi'ne giderken, jandarma tr
durduruldum. Savcılık izni olmadan aracımı aradılar. Özel eşyalarımı karıştırıp fotoğralarıma el koydular.
Evlenip İstanbul'a gidecek olan bir arkadaşımızla parti binasındaki pano önünde hatıra fotoğrafı çekmiştik. Daha
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Medeni Kanunu’nu getiren başkafirdir” diyen Ömer Şahin hakkında, bazı öğrencilerin
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın, 5816

tüğü soruşturmada, yetkisizlik kararı
verdiği ve Ömer Şahin’in TCY’nin 312. maddesi uyarınca yargılanması için dosyanın İstanbul Devlet Güvenlik

mı kutlamalarını organize eden Newroz tertip
komitesinde yer alan 20 kişi hakkında, “X,Q,W” harflerinin bulunduğu pankartları taşıdıkları ve yasadışı slogan

kari Şehir Stadyumunda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinde, kendi
yazdığı şiiri okuyan şair Ömer Dilsoz hakkında, Dımeşım(Yürüyorum) adlı şiirde geçen roj kelimesi ile

TCK’nın 312/2 ve Terörle
Mücadele Yasasının 7/2 maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. (17 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

15 Nisan günü, Mardin ili Savur ilçesine bağlı sürgücü beldesinde koyunlarını otlatırken yolda bulduğu,
jî Serok Apo” yazılı flamayı sallayan ve okuma yazması olmayan çoban H.B.

hakkında, “suçu överek halkı kanuna uymamaya teşvik etmekten” soruşturma başlatıldı. H.B.’nin avukatı Erdal
nsuru sayılmadığını belirtti. (15 Nisan

BES Diyarbakır Şube Başkanı Serdal Savaşçı hakkında, 16 Mart 2004 tarihinde Demokrasi Platformu tarafından
yapılan basın açıklamasında slogan atarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. maddesine aykırı

10 Mayıs günü İHD’ye yaptığı başvuruda Fahri Yüksekyayla (1976); Şanlıurfa Kürt Dili Kursunun açılışında
başlatıldığını beyan etmiştir.(İHD Urfa)

16 Haziran günü DEHAP Tatvan İlçe Başkanı Sabahattin Özer hakkında, HPG militanı Ronahi Mağmuk’un
cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya, Özer'in "önümüzdeki günlerde

kün savaş ve direniş olacak” sözleri gerekçe gösterildi. (17 Haziran 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

7 Ekim 2003 tarihinde, Van Sanat sokağında yapılan basın açıklamasını okuduğu için Özlem Üçler(1979)
Van)

Özel Van Kürtçe Dil Kursu Müdürü Hasan Güven hakkında, 20 Mart 2004 tarihinde Özel Van Kürtçe Dil Kursu
GEL örgütünü destekler mahiyette müzik dinlettiği gerekçesiyle, 2911 sayılı yasanın 28/1

İş Şube Başkanı Ali Öncü; 10
Haziran günü Demokrasi Platformu adına Dicle Haber Ajansı’na yapılan baskına ilişkin, Koşuyolu Parkında
yaptığı basın açıklamasının, “içeriğinin suç sayıldığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

6 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart günü Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde “Biji DEHAP” sloganı
tıldığı ve Kürtçe türküler söylendiği gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa

Gürbüz, DEHAP Karakoçan İlçe Yöneticileri Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ve DEHAP üyeleri Zülküf Açıkgöz,
ül, hakkında “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri”

07.04.2004)

7 Nisan günü Elezığ Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pano önünde
hatıra fotoğrafı çektiren; DEHAP Karakoçan İlçe Başkanı Abdulkadır Gül, Sarıcan Belde Başkanı İsa Gürbüz,
DEHAP eski İlçe Saymanı Hıdır Dönez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Altay, Mecit Yıldız, İlçe Gençlik

akın ile Sabri Ulaş hakkında, "Terör örgütü liderini övmek"ten
soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Hıdır Dönez, gelişmeleri şöyle anlattı: "Rahatsızlığımdan
dolayı 24 Mart 2004 tarihinde Karakoçan Devlet Hastanesi'ne giderken, jandarma trafik ekiplerince
durduruldum. Savcılık izni olmadan aracımı aradılar. Özel eşyalarımı karıştırıp fotoğralarıma el koydular.
Evlenip İstanbul'a gidecek olan bir arkadaşımızla parti binasındaki pano önünde hatıra fotoğrafı çekmiştik. Daha
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çok basında çıkan haberleri astığımız pano üzerinde Öcalan'ın gazetede yayınlanan bir fotoğrafı varmış.
Çektiğimiz fotoğrafta o da çıkmış.”

31 Mayıs günü DEHAP Bitlis İl Örgütü tarafından 25 Mart günü gerçekleştirilen mitingte Kürtçe konuşan Nezir
Karabaş hakkında, Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Karabaş,
soruşturma kapsamında Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. TRT'de Kürtçe yayın için çalışmalar
başlatıldığını hatırlatan Karabaş, Siyasi Partiler Yasası'nda da artık Kü
gerektiğini söyledi. .(DİHA-01.06.2004)

6 Haziran günü, DEHAP Genel Başkanı Bakırhan hakkında 28 Mart'ta yapılan Genel Mahalli İdareler Seçimleri
öncesinde düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmalar nedeniyle, Ceyhan Asliye
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı. Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşma nedeniyle de
TCK'nın 298. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bakırhan, Ankara 16. Asliye Ceza
Mahkemesi'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. .(DİHA

Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Av. Cem Koç, “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla İzmir Barosu'nun
çıkardığı Kantar dergisinde yayınlanan 2 karikatüründe “mahkemelere hakaret ettiği” gerekçesiyle 18
günü savcılığa çağrılarak ifadesi alındı. (DİHA

11 Mayıs günü Batman merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim
üyesi öğretmen Oktay Eriman, birinci sınıfların okumaya geçtiği dönemlerde yapılan "okuma
esnasında öğrencilerine Kürtçe-Türkçe şarkı söylettiği için Batman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Batman'ın Gercüş İlçesi'nin en uzak köyü olan Yemişli Köyü'ne "sürgün" edildi. Eğitim
Başkanı Ömer Kurt, sürekli yapılan bu "oku
eğlendiklerini ve bu eğlenceler sırasında Oktay öğretmenin tüm iyi niyetiyle çocuklara tamamı barış, kardeşlik
ve çiçekleri anlatan bir dörtlük okuttuğunu kaydetti. (DİHA

26 Mayıs günü Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni Fatih Demir ve sabah haberlerini sunan Yeter Cemile
Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verdiği için, TCK'nın 312'inci maddesine istinaden
"Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" iddiasıyla soruşturma

27 Mayıs günü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı inşaatının ihalesine fesat karıştırma davasının ilk
soruşturmasını yapan Genelkurmay Askeri Başsavcılığı görevsizlik kararı hazırlayarak dosyayı, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın 24 Mart'taki
duruşmasında, davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği yönündeki usul tartışmaları yaşandı. Mahkeme
Başkanı Hakkı Elvan, Genelkurmay Askeri Başsavcılığı'nın görevsizlik kararının
savcılık işine gelince takipsizlik kararı veriyor, işine gelmeyince vermiyor. Askeri savcılığın görevsizlik
kararının bir örneğini aldım. Çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Dünyanın hiçbir yerinde 25 sayfalık
görevsizlik kararı olmaz. Ne yaptığını anlamak mümkün değil" dedi. Genelkurmay Askeri Başsavcılığı, bu
sözler üzerine suç duyurusunda bulununca Elvan hakkında ön soruşturma açıldı.

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde 21 Mart tarihinde düzenlenen Newroz k
Atlı, Abdullah Akikol ile Newroz Tertip Komitesi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyleri Yasası ve
Seçim Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık ayrıca Akikol ve Atlı’nın,
olarak yaptıkları konuşmada seçim propogandası yapıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'nın ihlalilinin yanı sıra, Seçim Yasası'nın "siyasi partilerin propogandalarında Türkçe'den
başka dil kullanamayacakları" hükmü

15 Haziran günü, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Cudi Dağı'nda 27 Mayıs günü çıkan çatışmada yaşamını
yitiren ve 29 Mayıs günü memleketi Tatvan'da toprağa verilen HPG'li Ronahi Mağmuk'un cenaze töreninde
yaptığı konuşmadan ötürü Sabahattin Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya Özer'in, "önümüzdeki
günlerde topyekün savaş ve direniş olacak" sözleri gerekçe olarak gösterildi. Soruşturma kapsamında savcılığa
ifade verdiğini belirten Özer, iddiaları

Kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın 13 Haziran günü
DEHAP'ın Diyarbakır'da düzenlediği mitingi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde Tertip Komitesi'nde yer alan DEHAP Diyarbakır İl Başkanı Celalettin Birtane, İl
Yöneticileri Selahattin Aslan, Şirvan Koçer, M. Salih Can, Haydar Macar ve Türki Gültekin, Savcılık talimatıyla
15 Haziran günü Emniyet Müdürlüğü Güvenl
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aberleri astığımız pano üzerinde Öcalan'ın gazetede yayınlanan bir fotoğrafı varmış.

31 Mayıs günü DEHAP Bitlis İl Örgütü tarafından 25 Mart günü gerçekleştirilen mitingte Kürtçe konuşan Nezir
Partiler Yasası'na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Karabaş,

soruşturma kapsamında Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. TRT'de Kürtçe yayın için çalışmalar
başlatıldığını hatırlatan Karabaş, Siyasi Partiler Yasası'nda da artık Kürtçe konuşmanın yasak olmaması

01.06.2004)

6 Haziran günü, DEHAP Genel Başkanı Bakırhan hakkında 28 Mart'ta yapılan Genel Mahalli İdareler Seçimleri
öncesinde düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmalar nedeniyle, Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesi ve Iğdır
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı. Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşma nedeniyle de
TCK'nın 298. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bakırhan, Ankara 16. Asliye Ceza

savcılığı'na ifade verdi. .(DİHA-07.06.2004)

Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Av. Cem Koç, “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla İzmir Barosu'nun
çıkardığı Kantar dergisinde yayınlanan 2 karikatüründe “mahkemelere hakaret ettiği” gerekçesiyle 18
günü savcılığa çağrılarak ifadesi alındı. (DİHA-19.05.04)

11 Mayıs günü Batman merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim
üyesi öğretmen Oktay Eriman, birinci sınıfların okumaya geçtiği dönemlerde yapılan "okuma

Türkçe şarkı söylettiği için Batman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Batman'ın Gercüş İlçesi'nin en uzak köyü olan Yemişli Köyü'ne "sürgün" edildi. Eğitim
Başkanı Ömer Kurt, sürekli yapılan bu "okuma bayramları" esnasında öğrencilerin şarkılar söyleyerek
eğlendiklerini ve bu eğlenceler sırasında Oktay öğretmenin tüm iyi niyetiyle çocuklara tamamı barış, kardeşlik
ve çiçekleri anlatan bir dörtlük okuttuğunu kaydetti. (DİHA-20.05.04)

dyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni Fatih Demir ve sabah haberlerini sunan Yeter Cemile
Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verdiği için, TCK'nın 312'inci maddesine istinaden
"Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" iddiasıyla soruşturma açıldı. (DİHA-27.05.2004)

27 Mayıs günü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı inşaatının ihalesine fesat karıştırma davasının ilk
soruşturmasını yapan Genelkurmay Askeri Başsavcılığı görevsizlik kararı hazırlayarak dosyayı, Ankara

dermişti. Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın 24 Mart'taki
duruşmasında, davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği yönündeki usul tartışmaları yaşandı. Mahkeme
Başkanı Hakkı Elvan, Genelkurmay Askeri Başsavcılığı'nın görevsizlik kararının kapsamını eleştirerek, "Askeri
savcılık işine gelince takipsizlik kararı veriyor, işine gelmeyince vermiyor. Askeri savcılığın görevsizlik
kararının bir örneğini aldım. Çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Dünyanın hiçbir yerinde 25 sayfalık

kararı olmaz. Ne yaptığını anlamak mümkün değil" dedi. Genelkurmay Askeri Başsavcılığı, bu
sözler üzerine suç duyurusunda bulununca Elvan hakkında ön soruşturma açıldı. (Sabah-28.05.2004)

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde 21 Mart tarihinde düzenlenen Newroz kutlamalarında birer konuşma yapan Nuran
Atlı, Abdullah Akikol ile Newroz Tertip Komitesi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyleri Yasası ve
Seçim Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık ayrıca Akikol ve Atlı’nın,
olarak yaptıkları konuşmada seçim propogandası yapıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'nın ihlalilinin yanı sıra, Seçim Yasası'nın "siyasi partilerin propogandalarında Türkçe'den
başka dil kullanamayacakları" hükmünün ihlal edildiğini ileri sürdü. (DİHA-27.05.2004)

15 Haziran günü, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Cudi Dağı'nda 27 Mayıs günü çıkan çatışmada yaşamını
yitiren ve 29 Mayıs günü memleketi Tatvan'da toprağa verilen HPG'li Ronahi Mağmuk'un cenaze töreninde
yaptığı konuşmadan ötürü Sabahattin Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya Özer'in, "önümüzdeki
günlerde topyekün savaş ve direniş olacak" sözleri gerekçe olarak gösterildi. Soruşturma kapsamında savcılığa
ifade verdiğini belirten Özer, iddiaları reddettiğini söyledi. (DİHA-16.06.04)

Kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın 13 Haziran günü
DEHAP'ın Diyarbakır'da düzenlediği mitingi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde Tertip Komitesi'nde yer alan DEHAP Diyarbakır İl Başkanı Celalettin Birtane, İl
Yöneticileri Selahattin Aslan, Şirvan Koçer, M. Salih Can, Haydar Macar ve Türki Gültekin, Savcılık talimatıyla
15 Haziran günü Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrılarak ifade verdi. Celalettin Birtane,
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aberleri astığımız pano üzerinde Öcalan'ın gazetede yayınlanan bir fotoğrafı varmış.

31 Mayıs günü DEHAP Bitlis İl Örgütü tarafından 25 Mart günü gerçekleştirilen mitingte Kürtçe konuşan Nezir
Partiler Yasası'na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Karabaş,

soruşturma kapsamında Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. TRT'de Kürtçe yayın için çalışmalar
rtçe konuşmanın yasak olmaması

6 Haziran günü, DEHAP Genel Başkanı Bakırhan hakkında 28 Mart'ta yapılan Genel Mahalli İdareler Seçimleri
Ceza Mahkemesi ve Iğdır

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma açıldı. Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşma nedeniyle de
TCK'nın 298. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bakırhan, Ankara 16. Asliye Ceza

Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Av. Cem Koç, “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla İzmir Barosu'nun
çıkardığı Kantar dergisinde yayınlanan 2 karikatüründe “mahkemelere hakaret ettiği” gerekçesiyle 18 Mayıs

11 Mayıs günü Batman merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Eğitim-Sen
üyesi öğretmen Oktay Eriman, birinci sınıfların okumaya geçtiği dönemlerde yapılan "okuma bayramı"

Türkçe şarkı söylettiği için Batman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Batman'ın Gercüş İlçesi'nin en uzak köyü olan Yemişli Köyü'ne "sürgün" edildi. Eğitim-Sen Batman Şube

ma bayramları" esnasında öğrencilerin şarkılar söyleyerek
eğlendiklerini ve bu eğlenceler sırasında Oktay öğretmenin tüm iyi niyetiyle çocuklara tamamı barış, kardeşlik

dyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni Fatih Demir ve sabah haberlerini sunan Yeter Cemile
Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verdiği için, TCK'nın 312'inci maddesine istinaden

27.05.2004)

27 Mayıs günü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı inşaatının ihalesine fesat karıştırma davasının ilk
soruşturmasını yapan Genelkurmay Askeri Başsavcılığı görevsizlik kararı hazırlayarak dosyayı, Ankara

dermişti. Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın 24 Mart'taki
duruşmasında, davaya hangi mahkemenin bakması gerektiği yönündeki usul tartışmaları yaşandı. Mahkeme

kapsamını eleştirerek, "Askeri
savcılık işine gelince takipsizlik kararı veriyor, işine gelmeyince vermiyor. Askeri savcılığın görevsizlik
kararının bir örneğini aldım. Çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Dünyanın hiçbir yerinde 25 sayfalık

kararı olmaz. Ne yaptığını anlamak mümkün değil" dedi. Genelkurmay Askeri Başsavcılığı, bu
28.05.2004)

utlamalarında birer konuşma yapan Nuran
Atlı, Abdullah Akikol ile Newroz Tertip Komitesi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyleri Yasası ve
Seçim Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık ayrıca Akikol ve Atlı’nın, Türkçe
olarak yaptıkları konuşmada seçim propogandası yapıldığı gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'nın ihlalilinin yanı sıra, Seçim Yasası'nın "siyasi partilerin propogandalarında Türkçe'den

15 Haziran günü, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Cudi Dağı'nda 27 Mayıs günü çıkan çatışmada yaşamını
yitiren ve 29 Mayıs günü memleketi Tatvan'da toprağa verilen HPG'li Ronahi Mağmuk'un cenaze töreninde
yaptığı konuşmadan ötürü Sabahattin Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya Özer'in, "önümüzdeki
günlerde topyekün savaş ve direniş olacak" sözleri gerekçe olarak gösterildi. Soruşturma kapsamında savcılığa

Kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın 13 Haziran günü
DEHAP'ın Diyarbakır'da düzenlediği mitingi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde Tertip Komitesi'nde yer alan DEHAP Diyarbakır İl Başkanı Celalettin Birtane, İl
Yöneticileri Selahattin Aslan, Şirvan Koçer, M. Salih Can, Haydar Macar ve Türki Gültekin, Savcılık talimatıyla

ik Şube Müdürlüğü'ne çağrılarak ifade verdi. Celalettin Birtane,
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soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alındığını belirterek, "Hakkımızda
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
ettiğimiz iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan Kürtçe müzik ve konuşmaların Siyasi
Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdüler. DEP'lilerin karşılanması sırasında Havaalanı'ndan İstasyon
Meydanı'na kadar yürüyüşün Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olduğunu iddia ettiler. Bir de
atılan sloganlar hakkında sorular soruldu. Biz atılan sloganlar konusunda uyarılarımızı yaptığımızı yürüyüşün ise
halkın inisiyatifi ile gerçekleştiğini belirttik" dedi
Kürtçe konuşma yaptığı gibi sorular sorduğunu da söyledi. (DİHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hiçbir gerekçe göstermeden 'Tanrıya Mektuplar
Basri Aydın'a ve kitabın yayımlandığı Ceylan Yayınları sahibi Murat Güner'e Haziran ayında soruşturma açtı.
(24.06.2004-DİHA)

Tarım Orkam-Sen Şube Başkanı Hasan Atsız hakkında, 16 Haziran günü yapılan “Emeğin Özgür Birliği Savaşı
Durduracaktır” başlıklı basın açıklamasından dolayı 6 Temmuz günü soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Temmuz ayında Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Edip Yaşar ile Şube Sekreteri Seyit Narin, Eğitim
Başkanı İhsan Babaoğlu ile Şube YK Üyesi Zeyyat Ceylan, BES Şu
Şube Sekreteri Mehmet Demircan ve SES Şube Başkanı Şadin Balsak hakkında, 4 Haziran günü Şiyar
Perinçek’in cenazesine katıldıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

2 Temmuz günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Cengiz Eriş, Urfa Kürt Dili Kursu’nun açılışında
yasadışı slogan attığı iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlık soruşturması başlatıldığını belirtti.
(İHD Şanlıurfa)

3 Temmuz günü DEP’li milletvekillerinin katılımıyla Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen “Barış ve
Demokrasi” mitinginde atılan sloganlar ve açılan pankartlar nedeniyle tertip komitesinde yer alan Nazım Kök,
A. Baki Narman, Feyziye Baysal, Şeyhmus Atay, Sinem Akyüz, Hamit Turan
soruşturma başlatıldı. (4 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçelerle Öcalan'ı Kürt Halk
Önderi olarak kabul ettiklerini beyan eden ve Öcalan'ın serbes
maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. (Özgür
Gündem-07.08.04)

26 Ağustos günü Muş ili Kızılağaç beldesinde korucular tarafında açılan ateş
KONGRA-GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldıkları iddia edilen 70 kişi hakkında soruşturma
başlatıldı. Söz konusu kişiler hakkında, arama emri çıkarıldığı belirtildi. (27 Ağustos 2004/ Evrensel)

DEHAP Yüksekova Gençlik Kolları tarafından 18 Ağustos günü parti binası önünde “operasyonların
durdurulması ve barış sağlanması” için yapılan basın açıklamasını okuyan Gençlik Kolları Üyesi Şevket Ölmez
hakkında soruşturma açıldı. Ölmez, Yüksekova Savcılığ
27.08.04) (27 Ağustos 2004/ Evrensel)

Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride yönelik yapılan basın açıklamasına katılan DEHAP Merkezi Kadın Kolları
Yöneticisi Reyhan Çomak, dönemin DEHAP İl Başkanı Ali Şimşek
Şehitkamil İlçe Başkanı Mustafa Tuç, Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, İl Yöneticisi Rıdvan Özer, İl
Kadın Kolları Başkanı Dindar Denktaş ve Habibe Tişkaya ile Öcalan için Gaziantep Valiliği'ne bin 500 dilekçe
veren 150 kişi hakkında soruşturma açıldı. (Özgür Gündem

13 Ağustos günü DEHAP Van il Başkanı Hasan Özgüneş, ÖTP Van İl Başkanı İbrahim Ete, Serhat Kültür
Merkezi YK üyesi Tuncer Sağınç, İHD YK üyesi Züleyha Çınarlı, SES Şube Başkanı Rıdvan Çift
Başkanı Kadri Mean, TUHAY-DER Başkanı Mesut Atabay, Demokrasi Platformu Sözcüsü Ömer Işık, Yol
Yöneticisi M. Maşallah Çeçan, Kilimciler Odası YK üyesi Niyazi Yeşilağaç, Göç
Gültepe, Tarım Orkam-Sen Şube Başkanı Sua
Şube Başkanı M. Selim Bozyiğit hakkında, Van DGM Savcılığı tarafından, ‘Kürt sorununa çözüm ve Abdullah
Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesi’ne ilişkin yayınlanan “Barış Deklarasyonu” dolaysıyl
başlatıldı. (14 Apustos 2004/Ülkede Özgür gündem)
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soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alındığını belirterek, "Hakkımızda
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
ettiğimiz iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan Kürtçe müzik ve konuşmaların Siyasi
Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdüler. DEP'lilerin karşılanması sırasında Havaalanı'ndan İstasyon

üşün Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olduğunu iddia ettiler. Bir de
atılan sloganlar hakkında sorular soruldu. Biz atılan sloganlar konusunda uyarılarımızı yaptığımızı yürüyüşün ise
halkın inisiyatifi ile gerçekleştiğini belirttik" dedi. Birtane, polisin DEP eski Milletvekili Leyla Zana'nın neden
Kürtçe konuşma yaptığı gibi sorular sorduğunu da söyledi. (DİHA-16.06.04) (Yeni Şafak-

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hiçbir gerekçe göstermeden 'Tanrıya Mektuplar - 2' adlı kitabın y
Basri Aydın'a ve kitabın yayımlandığı Ceylan Yayınları sahibi Murat Güner'e Haziran ayında soruşturma açtı.

Sen Şube Başkanı Hasan Atsız hakkında, 16 Haziran günü yapılan “Emeğin Özgür Birliği Savaşı
r” başlıklı basın açıklamasından dolayı 6 Temmuz günü soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Sen Şube Başkanı Edip Yaşar ile Şube Sekreteri Seyit Narin, Eğitim
Başkanı İhsan Babaoğlu ile Şube YK Üyesi Zeyyat Ceylan, BES Şube Başkanı Serdar Savaşçı, Yapı Yol
Şube Sekreteri Mehmet Demircan ve SES Şube Başkanı Şadin Balsak hakkında, 4 Haziran günü Şiyar
Perinçek’in cenazesine katıldıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

muz günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Cengiz Eriş, Urfa Kürt Dili Kursu’nun açılışında
yasadışı slogan attığı iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlık soruşturması başlatıldığını belirtti.

etvekillerinin katılımıyla Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen “Barış ve
Demokrasi” mitinginde atılan sloganlar ve açılan pankartlar nedeniyle tertip komitesinde yer alan Nazım Kök,
A. Baki Narman, Feyziye Baysal, Şeyhmus Atay, Sinem Akyüz, Hamit Turan ve Davut Yarıcı hakkında,
soruşturma başlatıldı. (4 Temmuz 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçelerle Öcalan'ı Kürt Halk
Önderi olarak kabul ettiklerini beyan eden ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen 181 kişi hakkında, 312/2
maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. (Özgür

26 Ağustos günü Muş ili Kızılağaç beldesinde korucular tarafında açılan ateş sonucu yaşamını yitiren
GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldıkları iddia edilen 70 kişi hakkında soruşturma

başlatıldı. Söz konusu kişiler hakkında, arama emri çıkarıldığı belirtildi. (27 Ağustos 2004/ Evrensel)

DEHAP Yüksekova Gençlik Kolları tarafından 18 Ağustos günü parti binası önünde “operasyonların
durdurulması ve barış sağlanması” için yapılan basın açıklamasını okuyan Gençlik Kolları Üyesi Şevket Ölmez
hakkında soruşturma açıldı. Ölmez, Yüksekova Savcılığı'na 25 Ağustos günü ifade verdi. (Özgür Gündem
27.08.04) (27 Ağustos 2004/ Evrensel)

Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride yönelik yapılan basın açıklamasına katılan DEHAP Merkezi Kadın Kolları
Yöneticisi Reyhan Çomak, dönemin DEHAP İl Başkanı Ali Şimşek, şimdiki İl Başkanı Vakkas Dalkılıç,
Şehitkamil İlçe Başkanı Mustafa Tuç, Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, İl Yöneticisi Rıdvan Özer, İl
Kadın Kolları Başkanı Dindar Denktaş ve Habibe Tişkaya ile Öcalan için Gaziantep Valiliği'ne bin 500 dilekçe

ren 150 kişi hakkında soruşturma açıldı. (Özgür Gündem-17.08.2004)

13 Ağustos günü DEHAP Van il Başkanı Hasan Özgüneş, ÖTP Van İl Başkanı İbrahim Ete, Serhat Kültür
Merkezi YK üyesi Tuncer Sağınç, İHD YK üyesi Züleyha Çınarlı, SES Şube Başkanı Rıdvan Çift

DER Başkanı Mesut Atabay, Demokrasi Platformu Sözcüsü Ömer Işık, Yol
Yöneticisi M. Maşallah Çeçan, Kilimciler Odası YK üyesi Niyazi Yeşilağaç, Göç-Der yöneticisi Gıyasettin

Sen Şube Başkanı Suat Safran, Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Çakır ve Tüm Bel
Şube Başkanı M. Selim Bozyiğit hakkında, Van DGM Savcılığı tarafından, ‘Kürt sorununa çözüm ve Abdullah
Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesi’ne ilişkin yayınlanan “Barış Deklarasyonu” dolaysıyl
başlatıldı. (14 Apustos 2004/Ülkede Özgür gündem)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alındığını belirterek, "Hakkımızda
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet
ettiğimiz iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan Kürtçe müzik ve konuşmaların Siyasi
Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdüler. DEP'lilerin karşılanması sırasında Havaalanı'ndan İstasyon

üşün Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olduğunu iddia ettiler. Bir de
atılan sloganlar hakkında sorular soruldu. Biz atılan sloganlar konusunda uyarılarımızı yaptığımızı yürüyüşün ise

. Birtane, polisin DEP eski Milletvekili Leyla Zana'nın neden
-15.6.04)

2' adlı kitabın yazarı Hasan
Basri Aydın'a ve kitabın yayımlandığı Ceylan Yayınları sahibi Murat Güner'e Haziran ayında soruşturma açtı.

Sen Şube Başkanı Hasan Atsız hakkında, 16 Haziran günü yapılan “Emeğin Özgür Birliği Savaşı
r” başlıklı basın açıklamasından dolayı 6 Temmuz günü soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Sen Şube Başkanı Edip Yaşar ile Şube Sekreteri Seyit Narin, Eğitim-Sen Şube
be Başkanı Serdar Savaşçı, Yapı Yol-Sen

Şube Sekreteri Mehmet Demircan ve SES Şube Başkanı Şadin Balsak hakkında, 4 Haziran günü Şiyar
Perinçek’in cenazesine katıldıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

muz günü İHD Şanlıurfa şubesine başvuruda bulunan Cengiz Eriş, Urfa Kürt Dili Kursu’nun açılışında
yasadışı slogan attığı iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlık soruşturması başlatıldığını belirtti.

etvekillerinin katılımıyla Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen “Barış ve
Demokrasi” mitinginde atılan sloganlar ve açılan pankartlar nedeniyle tertip komitesinde yer alan Nazım Kök,

ve Davut Yarıcı hakkında,

Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 Ağustos günü, Kaymakamlığa 6 Temmuz günü verdikleri dilekçelerle Öcalan'ı Kürt Halk
t bırakılmasını isteyen 181 kişi hakkında, 312/2

maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. (Özgür

sonucu yaşamını yitiren
GEL militanı Murat Keserci’nin cenazesine katıldıkları iddia edilen 70 kişi hakkında soruşturma

başlatıldı. Söz konusu kişiler hakkında, arama emri çıkarıldığı belirtildi. (27 Ağustos 2004/ Evrensel)

DEHAP Yüksekova Gençlik Kolları tarafından 18 Ağustos günü parti binası önünde “operasyonların
durdurulması ve barış sağlanması” için yapılan basın açıklamasını okuyan Gençlik Kolları Üyesi Şevket Ölmez

ı'na 25 Ağustos günü ifade verdi. (Özgür Gündem-

Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride yönelik yapılan basın açıklamasına katılan DEHAP Merkezi Kadın Kolları
, şimdiki İl Başkanı Vakkas Dalkılıç,

Şehitkamil İlçe Başkanı Mustafa Tuç, Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, İl Yöneticisi Rıdvan Özer, İl
Kadın Kolları Başkanı Dindar Denktaş ve Habibe Tişkaya ile Öcalan için Gaziantep Valiliği'ne bin 500 dilekçe

13 Ağustos günü DEHAP Van il Başkanı Hasan Özgüneş, ÖTP Van İl Başkanı İbrahim Ete, Serhat Kültür
Merkezi YK üyesi Tuncer Sağınç, İHD YK üyesi Züleyha Çınarlı, SES Şube Başkanı Rıdvan Çiftçi, BES Şube

DER Başkanı Mesut Atabay, Demokrasi Platformu Sözcüsü Ömer Işık, Yol-İş
Der yöneticisi Gıyasettin

Sen Şube Başkanı Metin Çakır ve Tüm Bel-Sen
Şube Başkanı M. Selim Bozyiğit hakkında, Van DGM Savcılığı tarafından, ‘Kürt sorununa çözüm ve Abdullah
Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesi’ne ilişkin yayınlanan “Barış Deklarasyonu” dolaysıyla soruşturma
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Mardin ili Nusaybin ilçesinde yapılacak olan Musa Anter’i anma törenine Mazıdağı ilçesinden yolcu getiren
dolmuş şoförü Sabri Abul’a, aracında Abdullah Öcalan’ın posterini bulundurduğu gerekç
Lirası ve trafikten 15 gün men cezası verildi. (24 Eylül 2004/ Evrensel)

Hakkari ili Yüksekova ilçesi DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel hakkında, yaşamını yitiren bir HPG militanının
cenaze töreninde yaptığı konuşmada “gerilla” kelime
2004/ Ülkede Özgür Gündem) (Özgür Gündem

Adıyaman ili Gerger ilçesinde yayınlanan Gerger Fırat Gazetesi Sahibi ve Yazarı Hacı Boğatekin hakkında
“Derin Devlet” başlıklı yazısından d
gazetede gazetenin adresi belirtilmediği gerekçesiyle 419 milyon TL para cezası verildi. (İHD Adıyaman)

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, Roj TV’nin b
Hevsel Bahçeleri’nde yürütülen operasyonları eleştirdiği gerekçesiyle Valilik tarafından soruşturma açıldı.
(Milliyet-11.08.2004)

Belge Yayınevi Editörü Ragıp Zarakolu hakkında, yayınevi tarafından basılan Ermeni asıllı İngiliz ya
George Jerjian’ın “Gerçek Bizi Özgür Kılacak/Türk
maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan 4 sayfada, 1915 Ermeni Tehcirinde bilfiil görev alan Teşkilatı
Mahsusa kadrolarından bazılarının,
aldıklarının belirtilmesinin bir hakaret olduğu belirtiliyor. Zarakolu İstanbul Adliyesi’nde Basın Savcısı’na
verdiği ifadesinde ise, otosansür yapmadıklarını, Türkiye’deki okurların, büt
içeriğini öğrenme hakkı olduğunu, bunun bir suç olmadığını, bir hakaret kastının söz konusu olamayacağını
belirtti. (Genel Merkeze faksla bildirim)

Belge Yayınevi Editörü Ragıp Zarakolu ve gazeteci Zülküf Kışanak hakkında, K
çalışması nedeniyle TCK’nın 159. maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan ve 1990
boşaltılarak yakılan köylerinin arasında seçilmiş 14 köyün öyküsünde, köylerinde devlet güçleri tarafından
yakıldığının belirtilmesi hakaret olarak nitelendirildi. Zülküf Kışanak editör Ragıp Zarakolu İstanbul Basın
Savcılığına verdikleri ifadede, böyle bir kastın söz konusu olmadığını belirttiler. (Genel Merkeze faksla bildirim)

Van’da eğitim yılına Kürtçe şarkılar
hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü İlyas Sonar, ‘İnceleme sonucu suç unsuru tespit edersek
sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır’ dedi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in isteğiyle başlatıldığını ifade etti. (Evrensel
17.09.2004)

Eski Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya’nın Sedat Peker’in adamı Varis Bayram Küçük ile
telefon görüşmesini haber yapan Hürriyet muhabirleri Toygun Atilla ve Çetin Aydın hakkında soruşturma açıldı.
“Gizlilik kapsamındaki soruşturma dosyasındaki belgeleri yayınlamak” iddiasıyla soruşturma başlatan
Cumhuriyet Savcısı Nazmi Okumuş, 15 Eki
sordu. Muhabirler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

DEHAP Yüksekova İlçe Gençlik Kolları üyesi Şevket Ölmez hakkında, bir konuşmasında “gerillaların kulakları
kesiliyor, gözleri oyuluyor” dediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (5 ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Hakkari İli Berçelan Yaylası çerçevesindeki ormanlık alanlara kimyasal madde atıldığı iddialarının basına
yansıması üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavc
Hakan Taş ile gazeteciler bilgi veren İHD Hakkari Şube Başkanı İsmahil Akbulut hakkında soruşturma
başlatıldı. (15 Ekim 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Diyarbakır’da yaşanan çatışmada yaşamını yitiren
cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma
başlatıldı. (20 Kasım 2004/Evrensel)

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü
sırasında yapılan konuşma ve atılan sloganlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. (27 Aralık 2004/Ülkede
Özgür Gündem)
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Mardin ili Nusaybin ilçesinde yapılacak olan Musa Anter’i anma törenine Mazıdağı ilçesinden yolcu getiren
dolmuş şoförü Sabri Abul’a, aracında Abdullah Öcalan’ın posterini bulundurduğu gerekçesiyle 530 milyon Türk
Lirası ve trafikten 15 gün men cezası verildi. (24 Eylül 2004/ Evrensel)

Hakkari ili Yüksekova ilçesi DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel hakkında, yaşamını yitiren bir HPG militanının
cenaze töreninde yaptığı konuşmada “gerilla” kelimesini kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (22 Eylül
2004/ Ülkede Özgür Gündem) (Özgür Gündem-18.08.2004)

Adıyaman ili Gerger ilçesinde yayınlanan Gerger Fırat Gazetesi Sahibi ve Yazarı Hacı Boğatekin hakkında
“Derin Devlet” başlıklı yazısından dolayı Gerger Kaymakamlığı tarafından açılan soruşturma sonucunda,
gazetede gazetenin adresi belirtilmediği gerekçesiyle 419 milyon TL para cezası verildi. (İHD Adıyaman)

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, Roj TV’nin bir programına katılarak,
Hevsel Bahçeleri’nde yürütülen operasyonları eleştirdiği gerekçesiyle Valilik tarafından soruşturma açıldı.

Belge Yayınevi Editörü Ragıp Zarakolu hakkında, yayınevi tarafından basılan Ermeni asıllı İngiliz ya
George Jerjian’ın “Gerçek Bizi Özgür Kılacak/Türk-Ermeni Barışması” adlı kitabı nedeniyle TCK’nın 159.
maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan 4 sayfada, 1915 Ermeni Tehcirinde bilfiil görev alan Teşkilatı
Mahsusa kadrolarından bazılarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum döneminde Attatürk’ün çevresinde yer
aldıklarının belirtilmesinin bir hakaret olduğu belirtiliyor. Zarakolu İstanbul Adliyesi’nde Basın Savcısı’na
verdiği ifadesinde ise, otosansür yapmadıklarını, Türkiye’deki okurların, bütün dünyada dağılan bir kitabın
içeriğini öğrenme hakkı olduğunu, bunun bir suç olmadığını, bir hakaret kastının söz konusu olamayacağını
belirtti. (Genel Merkeze faksla bildirim)

Belge Yayınevi Editörü Ragıp Zarakolu ve gazeteci Zülküf Kışanak hakkında, Kışanak’ın “Yitik Köyler” adlı
çalışması nedeniyle TCK’nın 159. maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan ve 1990
boşaltılarak yakılan köylerinin arasında seçilmiş 14 köyün öyküsünde, köylerinde devlet güçleri tarafından

ğının belirtilmesi hakaret olarak nitelendirildi. Zülküf Kışanak editör Ragıp Zarakolu İstanbul Basın
Savcılığına verdikleri ifadede, böyle bir kastın söz konusu olmadığını belirttiler. (Genel Merkeze faksla bildirim)

Van’da eğitim yılına Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek başlayan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğretmenleri
hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü İlyas Sonar, ‘İnceleme sonucu suç unsuru tespit edersek
sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır’ dedi. Eğitim Sen Şube Başkanı Lezgin Bozkurt incelemenin
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in isteğiyle başlatıldığını ifade etti. (Evrensel-19.09.2004) (Hürriyet

Eski Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya’nın Sedat Peker’in adamı Varis Bayram Küçük ile
efon görüşmesini haber yapan Hürriyet muhabirleri Toygun Atilla ve Çetin Aydın hakkında soruşturma açıldı.

“Gizlilik kapsamındaki soruşturma dosyasındaki belgeleri yayınlamak” iddiasıyla soruşturma başlatan
Cumhuriyet Savcısı Nazmi Okumuş, 15 Ekim günü ifadelerini aldığı Atilla ve Aydın’a, haber kaynaklarını
sordu. Muhabirler, sorgularının ardından serbest bırakıldı. (Hürriyet-16.10.04)

DEHAP Yüksekova İlçe Gençlik Kolları üyesi Şevket Ölmez hakkında, bir konuşmasında “gerillaların kulakları
siliyor, gözleri oyuluyor” dediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (5 ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Hakkari İli Berçelan Yaylası çerçevesindeki ormanlık alanlara kimyasal madde atıldığı iddialarının basına
yansıması üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DİHA muhabiri Sıddık Güler, Birgün muhabiri
Hakan Taş ile gazeteciler bilgi veren İHD Hakkari Şube Başkanı İsmahil Akbulut hakkında soruşturma
başlatıldı. (15 Ekim 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Diyarbakır’da yaşanan çatışmada yaşamını yitiren KONGRA-GEL militanın 3 Kasım günü Tatvan’da yapılan
cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma
başlatıldı. (20 Kasım 2004/Evrensel)

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Barış Çadırı” açan 7 kişi hakkında, açılış
sırasında yapılan konuşma ve atılan sloganlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. (27 Aralık 2004/Ülkede
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Mardin ili Nusaybin ilçesinde yapılacak olan Musa Anter’i anma törenine Mazıdağı ilçesinden yolcu getiren
esiyle 530 milyon Türk

Hakkari ili Yüksekova ilçesi DEHAP İlçe Başkanı Resul Temel hakkında, yaşamını yitiren bir HPG militanının
sini kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (22 Eylül

Adıyaman ili Gerger ilçesinde yayınlanan Gerger Fırat Gazetesi Sahibi ve Yazarı Hacı Boğatekin hakkında
olayı Gerger Kaymakamlığı tarafından açılan soruşturma sonucunda,

gazetede gazetenin adresi belirtilmediği gerekçesiyle 419 milyon TL para cezası verildi. (İHD Adıyaman)

ir programına katılarak,
Hevsel Bahçeleri’nde yürütülen operasyonları eleştirdiği gerekçesiyle Valilik tarafından soruşturma açıldı.

Belge Yayınevi Editörü Ragıp Zarakolu hakkında, yayınevi tarafından basılan Ermeni asıllı İngiliz yazarı
Ermeni Barışması” adlı kitabı nedeniyle TCK’nın 159.

maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan 4 sayfada, 1915 Ermeni Tehcirinde bilfiil görev alan Teşkilatı
Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum döneminde Attatürk’ün çevresinde yer

aldıklarının belirtilmesinin bir hakaret olduğu belirtiliyor. Zarakolu İstanbul Adliyesi’nde Basın Savcısı’na
ün dünyada dağılan bir kitabın

içeriğini öğrenme hakkı olduğunu, bunun bir suç olmadığını, bir hakaret kastının söz konusu olamayacağını

ışanak’ın “Yitik Köyler” adlı
çalışması nedeniyle TCK’nın 159. maddesi gereği soruşturma açıldı. Kitapta yer alan ve 1990-95 yılları arasında
boşaltılarak yakılan köylerinin arasında seçilmiş 14 köyün öyküsünde, köylerinde devlet güçleri tarafından

ğının belirtilmesi hakaret olarak nitelendirildi. Zülküf Kışanak editör Ragıp Zarakolu İstanbul Basın
Savcılığına verdikleri ifadede, böyle bir kastın söz konusu olmadığını belirttiler. (Genel Merkeze faksla bildirim)

eşliğinde halay çekerek başlayan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğretmenleri
hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü İlyas Sonar, ‘İnceleme sonucu suç unsuru tespit edersek

ı Lezgin Bozkurt incelemenin
19.09.2004) (Hürriyet-

Eski Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya’nın Sedat Peker’in adamı Varis Bayram Küçük ile
efon görüşmesini haber yapan Hürriyet muhabirleri Toygun Atilla ve Çetin Aydın hakkında soruşturma açıldı.

“Gizlilik kapsamındaki soruşturma dosyasındaki belgeleri yayınlamak” iddiasıyla soruşturma başlatan
m günü ifadelerini aldığı Atilla ve Aydın’a, haber kaynaklarını

DEHAP Yüksekova İlçe Gençlik Kolları üyesi Şevket Ölmez hakkında, bir konuşmasında “gerillaların kulakları
siliyor, gözleri oyuluyor” dediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (5 ekim 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Hakkari İli Berçelan Yaylası çerçevesindeki ormanlık alanlara kimyasal madde atıldığı iddialarının basına
ılığı tarafından DİHA muhabiri Sıddık Güler, Birgün muhabiri

Hakan Taş ile gazeteciler bilgi veren İHD Hakkari Şube Başkanı İsmahil Akbulut hakkında soruşturma

GEL militanın 3 Kasım günü Tatvan’da yapılan
cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma

dolayısıyla “Barış Çadırı” açan 7 kişi hakkında, açılış
sırasında yapılan konuşma ve atılan sloganlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. (27 Aralık 2004/Ülkede
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İHD Diyarbakır şubesi eski yönetim kurulu üyesi Av. Muharrem Erbey ve Gö
Serdar Talay hakkında, Göç Haftası nedeniyle 28 Haziran 2004 tarihinde Lice ilçesinin Fis köyünde basın
açıklaması yaptıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumuriyuet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma
başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Hakkari merkezde Özgür Yurttaş Hareketi’nin başlattığı kampanya çerçevesinde, Abdullah Öcalan’ın serbest
bırakılması için dilekçe veren 1851 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (2 Ocak 2005/Ülkede Özgür
gündem)

Tunceli’de yayımlanan Tunceli'de Emek, Tunceli'nin Sesi, Halkın Sesi ve Munzur Haber adlı gazetelere
“yayının türü künyede belirtilmediği ve beyanname verilmediği” gerekçesiyle ağustos ayında 1 ila 2'şer milyar
arasında değişen para cezası verildi. Para cezalarının yanı sıra y
ettikleri gerekçesiyle gazetelerin sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürlerinin ifadeleri de alındı. (Özgür Gündem
21.08.2004)

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde vatandaşlara karanfil ve barış bildirileri dağıttıkları ge
DEHAP İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu, DEHAP üyeleri Şükran Ulaş ve Aydın Ulaş, Beytüşşebap Cumhuriyet
Savcılığı tarafından “izinsiz bildiri dağıttıkları” gerekçesi ile TCK'nın 534/1 maddesi uyarınca 114'er milyon lira
para cezasına çarptırıldı. (02.09.2004

Ankara Başsavcılığı, İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu ve Azınlık
Raporu'nu hazırlayan komisyon başkanı Prof. Dr. Baskın Oran hakkında, kurul üyelerinden Fethi Bolayır ve
Mahir Akkar'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. (Radikal

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunun müdür yardımcısı hakkında "Tanrının varlığıyla alay
ettiği" gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Çağlayan İlköğ
Yardımcısı M. Y.'nin, Din Kültürü derslerine girdiği sırada ezan okunurken "Bakın çocuklar Allah şarkı
söylüyor. Bakın ben size şeker veriyorum. Hadi Tanrı'ya dua edin, size şeker atsın. O zaman Tanrı'nın varlığına
inanayım" dediği iddia edildi. Y. hakkında öğrencilere baskı yaparak, inançsızlığa sürüklediği yolunda isimsiz
bir dilekçe verildi. Bunun üzerine Manavgat Kaymakamlığı'nın onayı ile soruşturma açıldı. Konu ile ilgili
açıklama yapan Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Atila Çetin, M
şikayetler de aldıklarını belirterek, soruşturma açılması için dilekçe verilmesinin şart olmadığını söyledi.
Manavgat Eğitim-Sen Temsilcisi Bilgehan Özçelik ise Y. hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu
söyledi. (Sabah-13.11.2004)

Yargıtay Üyesi Ertosun, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Biçen'in Ankara Barosu'nun 16
2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçiminde yaptığı konuşmada, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle kamu
davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, disiplin soruşturması yapılması amacıyla da Baro'ya suç
duyurusunda bulundu.Suç duyurularının ardından Avukat Biçen hakkında, savcılık ve baro tarafından
soruşturma başlatıldı. Ertosun, şikayet dilekçesinde, 16 Kasım 1998
ve Tevkifevleri Genel Müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde cezaevlerinde reform niteliğinde yapısal
dönüşüm ve değişimler gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Ertosun, Yargıtay üyeliğine seçilmesinden 1 yılı aşk
süre sonra Ankara Baro seçimlerinde Avukat Biçen'in kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu kaydetti.
(aa) (Hürriyet-10.12.04)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DEP'in milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin de aralarında
bulunduğu bazı kişilerin imzası yer alan ve İnternational Herald Tribune gazetesinde yayınlanan “Türkiye'deki
Kürtler Ne İster” başlıklı ilana ilişkin soruşturma başlattı. (aa) (Hürriyet

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Barosu'nun 16 Ekim'deki genel kurulu
eleştirerek, Kemalizm için "veba" nitelendirmesinde bulunan ve Kürtlerin devlet kurma hakkını bulunduğu
söyleyen Avukat Medeni Ayhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ, Adalet Bakanlığı ve Ankara Barosu'na bir yazı göndererek, Ayhan'ın, ırk farklılığına dayanarak halkı
düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik ettiğini belirtti. Ayhan hakkında Ankara Başsavcılığı ceza, Ankara
Barosu da disiplin soruşturması açtı. (Milliyet

Ankara Başsavcılığı, Eğitim-Sen’in kapatılma davası için yapılan Ankara Güvenpark'ta iki günlük oturma
eylemi sırasında, barış yanlısı açıklamada bulunan Eğitim
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İHD Diyarbakır şubesi eski yönetim kurulu üyesi Av. Muharrem Erbey ve Göç-Der eski Şube Başkanı Av.
Serdar Talay hakkında, Göç Haftası nedeniyle 28 Haziran 2004 tarihinde Lice ilçesinin Fis köyünde basın
açıklaması yaptıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumuriyuet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma

Hakkari merkezde Özgür Yurttaş Hareketi’nin başlattığı kampanya çerçevesinde, Abdullah Öcalan’ın serbest
bırakılması için dilekçe veren 1851 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (2 Ocak 2005/Ülkede Özgür

Tunceli'de Emek, Tunceli'nin Sesi, Halkın Sesi ve Munzur Haber adlı gazetelere
“yayının türü künyede belirtilmediği ve beyanname verilmediği” gerekçesiyle ağustos ayında 1 ila 2'şer milyar
arasında değişen para cezası verildi. Para cezalarının yanı sıra yeni çıkan 5187 sayılı Basın Kanunu'nu ihlal
ettikleri gerekçesiyle gazetelerin sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürlerinin ifadeleri de alındı. (Özgür Gündem

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde vatandaşlara karanfil ve barış bildirileri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan
DEHAP İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu, DEHAP üyeleri Şükran Ulaş ve Aydın Ulaş, Beytüşşebap Cumhuriyet
Savcılığı tarafından “izinsiz bildiri dağıttıkları” gerekçesi ile TCK'nın 534/1 maddesi uyarınca 114'er milyon lira

na çarptırıldı. (02.09.2004-DIHA)

Ankara Başsavcılığı, İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu ve Azınlık
Raporu'nu hazırlayan komisyon başkanı Prof. Dr. Baskın Oran hakkında, kurul üyelerinden Fethi Bolayır ve

duyurusu üzerine soruşturma başlattı. (Radikal-09.11.2004)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunun müdür yardımcısı hakkında "Tanrının varlığıyla alay
ettiği" gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Çağlayan İlköğ
Yardımcısı M. Y.'nin, Din Kültürü derslerine girdiği sırada ezan okunurken "Bakın çocuklar Allah şarkı
söylüyor. Bakın ben size şeker veriyorum. Hadi Tanrı'ya dua edin, size şeker atsın. O zaman Tanrı'nın varlığına

dildi. Y. hakkında öğrencilere baskı yaparak, inançsızlığa sürüklediği yolunda isimsiz
bir dilekçe verildi. Bunun üzerine Manavgat Kaymakamlığı'nın onayı ile soruşturma açıldı. Konu ile ilgili
açıklama yapan Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Atila Çetin, Müdür Yardımcısı hakkında daha önce sözlü
şikayetler de aldıklarını belirterek, soruşturma açılması için dilekçe verilmesinin şart olmadığını söyledi.

Sen Temsilcisi Bilgehan Özçelik ise Y. hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu

Yargıtay Üyesi Ertosun, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Biçen'in Ankara Barosu'nun 16
2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçiminde yaptığı konuşmada, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle kamu

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, disiplin soruşturması yapılması amacıyla da Baro'ya suç
duyurusunda bulundu.Suç duyurularının ardından Avukat Biçen hakkında, savcılık ve baro tarafından
soruşturma başlatıldı. Ertosun, şikayet dilekçesinde, 16 Kasım 1998 ile 18 Kasım 2003 tarihileri arasında Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde cezaevlerinde reform niteliğinde yapısal
dönüşüm ve değişimler gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Ertosun, Yargıtay üyeliğine seçilmesinden 1 yılı aşk
süre sonra Ankara Baro seçimlerinde Avukat Biçen'in kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DEP'in milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin de aralarında
bazı kişilerin imzası yer alan ve İnternational Herald Tribune gazetesinde yayınlanan “Türkiye'deki

Kürtler Ne İster” başlıklı ilana ilişkin soruşturma başlattı. (aa) (Hürriyet-16.12.04)

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Barosu'nun 16 Ekim'deki genel kurulunda Kıbrıs'taki Türk varlığını
eleştirerek, Kemalizm için "veba" nitelendirmesinde bulunan ve Kürtlerin devlet kurma hakkını bulunduğu
söyleyen Avukat Medeni Ayhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker

nlığı ve Ankara Barosu'na bir yazı göndererek, Ayhan'ın, ırk farklılığına dayanarak halkı
düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik ettiğini belirtti. Ayhan hakkında Ankara Başsavcılığı ceza, Ankara
Barosu da disiplin soruşturması açtı. (Milliyet-16.12.04)

Sen’in kapatılma davası için yapılan Ankara Güvenpark'ta iki günlük oturma
eylemi sırasında, barış yanlısı açıklamada bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, İsmail Ancı,
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Der eski Şube Başkanı Av.
Serdar Talay hakkında, Göç Haftası nedeniyle 28 Haziran 2004 tarihinde Lice ilçesinin Fis köyünde basın
açıklaması yaptıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumuriyuet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma

Hakkari merkezde Özgür Yurttaş Hareketi’nin başlattığı kampanya çerçevesinde, Abdullah Öcalan’ın serbest
bırakılması için dilekçe veren 1851 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (2 Ocak 2005/Ülkede Özgür

Tunceli'de Emek, Tunceli'nin Sesi, Halkın Sesi ve Munzur Haber adlı gazetelere
“yayının türü künyede belirtilmediği ve beyanname verilmediği” gerekçesiyle ağustos ayında 1 ila 2'şer milyar

eni çıkan 5187 sayılı Basın Kanunu'nu ihlal
ettikleri gerekçesiyle gazetelerin sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürlerinin ifadeleri de alındı. (Özgür Gündem-

rekçesiyle gözaltına alınan
DEHAP İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu, DEHAP üyeleri Şükran Ulaş ve Aydın Ulaş, Beytüşşebap Cumhuriyet
Savcılığı tarafından “izinsiz bildiri dağıttıkları” gerekçesi ile TCK'nın 534/1 maddesi uyarınca 114'er milyon lira

Ankara Başsavcılığı, İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu ve Azınlık
Raporu'nu hazırlayan komisyon başkanı Prof. Dr. Baskın Oran hakkında, kurul üyelerinden Fethi Bolayır ve

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunun müdür yardımcısı hakkında "Tanrının varlığıyla alay
ettiği" gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Çağlayan İlköğretim Okul Müdür
Yardımcısı M. Y.'nin, Din Kültürü derslerine girdiği sırada ezan okunurken "Bakın çocuklar Allah şarkı
söylüyor. Bakın ben size şeker veriyorum. Hadi Tanrı'ya dua edin, size şeker atsın. O zaman Tanrı'nın varlığına

dildi. Y. hakkında öğrencilere baskı yaparak, inançsızlığa sürüklediği yolunda isimsiz
bir dilekçe verildi. Bunun üzerine Manavgat Kaymakamlığı'nın onayı ile soruşturma açıldı. Konu ile ilgili

üdür Yardımcısı hakkında daha önce sözlü
şikayetler de aldıklarını belirterek, soruşturma açılması için dilekçe verilmesinin şart olmadığını söyledi.

Sen Temsilcisi Bilgehan Özçelik ise Y. hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu

Yargıtay Üyesi Ertosun, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Biçen'in Ankara Barosu'nun 16-17 Ekim
2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçiminde yaptığı konuşmada, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle kamu

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, disiplin soruşturması yapılması amacıyla da Baro'ya suç
duyurusunda bulundu.Suç duyurularının ardından Avukat Biçen hakkında, savcılık ve baro tarafından

ile 18 Kasım 2003 tarihileri arasında Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde cezaevlerinde reform niteliğinde yapısal
dönüşüm ve değişimler gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Ertosun, Yargıtay üyeliğine seçilmesinden 1 yılı aşkın bir
süre sonra Ankara Baro seçimlerinde Avukat Biçen'in kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DEP'in milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin de aralarında
bazı kişilerin imzası yer alan ve İnternational Herald Tribune gazetesinde yayınlanan “Türkiye'deki

nda Kıbrıs'taki Türk varlığını
eleştirerek, Kemalizm için "veba" nitelendirmesinde bulunan ve Kürtlerin devlet kurma hakkını bulunduğu
söyleyen Avukat Medeni Ayhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker

nlığı ve Ankara Barosu'na bir yazı göndererek, Ayhan'ın, ırk farklılığına dayanarak halkı
düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik ettiğini belirtti. Ayhan hakkında Ankara Başsavcılığı ceza, Ankara

Sen’in kapatılma davası için yapılan Ankara Güvenpark'ta iki günlük oturma
Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, İsmail Ancı,
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İsmet Aras, İHD yöneticisi Yüksel Mutlu, DEHA
Kanunu'nun 312'nci maddesi uyarınca soruşturma başlattı. (Radikal

Hasan Basri Aydın’ın “Tanrıya Mektuplar
konusu kitabı halkın dini duygularını tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem
29.07.2004) (Cumhuriyet-29.07.2004)

İzmir Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin 27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında
yayımlanan iki sayısında yazdığı makaleler gerekçe gösterilerek hakkında TCK 312. maddeden dava açılan ve
bu davadan beraat eden öğretmen Recai Şeyhoğlu
Bakan ve milli eğitim müdürlerini küçük düşürdüğü” gerekçesiyle bir y
Kararın alındığı İl Disiplin Kurulu toplantısına, kendisinden şikayetçi olan İl Milli Eğitim Müdürü Kamil
Aydoğan da katıldı. (Hürriyet-24.08.04) (Radikal

III.4. 2004 Yılında Açılan Davalar
TCK 312. Maddeden Açılan Davalar
21 kişi Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim 2003'te Gülmez Mezarlığı'na

giderek DHKP
Özgür Parti İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Elazığ eski İl Başkanı
Hilmi Elçi, DEHAP Merkez İlçe Yönetim Kurulu
aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca
“Kanunun suç saydığı fiili övmek” suçundan dava açtı. Hazırlanan
iddianamede, sanıkların “Bugün buraya demokrasi adına şehitlerimizi
anmaya geldik” diyerek, mezarla
bulunduğu iddia edildi. Dava, 18 Mayıs'ta Elazığ 3. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.

15 kişi DEHAP Mersin İl Başkanı Halis Değer'in de aralarında bulunduğu 15
kişi hakkında, 4 Kasım 2003 tarihindeki mezarlık z
namirin”, “Biji aşiti” şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle 15 sanık
hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca “Kanunun suç saydığı fiili
övmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması, 25 Mart günü 5. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Du
haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlarını talep etti. Hakim,
duruşmaya katılmayan 4 sanığın ifadesine başvurulması için duruşmayı
erteledi.

Midyat M Tipi
Kapalı Cezaevi'nde
bulunan 63 kişi

Midyat M Tipi K
yollardan çözüm bulunması, kültür etkinliklerine katılan aydınlara açılan
soruşturmalara son verilmesi” talebi ile Genelkurmay Başkanlığı'na
dilekçe gönderen 63 kişi hakkında, TCK'nın 312. maddesi uyarın
açıldı. Sanıkların terör suçlarından, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
hükümlü bulunduğu belirtilen iddianamede, tutukluların kanunun suç
saydığı bir cürmü açıkça övüp iyi gördüğü kaydedilerek, “Bundan dolayı
sanıkların yargılanmalarının yapılarak
övmek ve halkı birbirine karşı alanen tahrit etmek suçlarından,
eylemlerine uyan TCK'nın 312. maddesi gereğince cezalandırılmalarına
karar verilmesini kamu adına talep ve iddia olunur” denildi. Davanın ilk
duruşması Midya
Duruşmada savunma yapan PRD'liler, Genelkurmay Başkanlığı'na
gönderilen mektupta suç unsurunun bulunmadığı, şiddeti teşvik etmekten
ziyade mevcut çatışmasızlık ortamının kalıcı bir hale gelmesini talep
ettiğini söyledi. Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla Kürtçe
savunma yapan Suriye uyruklu Riyad Ahmet Hasan, “İyi niyetle
Genelkurmaya yazmış olduğumuz bu mektupta kimseyi karalama gibi bir
niyetimiz yoktu, mevcut çatışmasızlık ortamının devamı için b
mektupları gönderdik” dedi. Sanık avukatı Cihan Aydın da, bilirkişi
raporunun objektif olmadığını ifade ederek, mektupların haberleşme
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Duruşma, 4
Mayıs 2004'e ertelendi. Haklarında dava açıla
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İsmet Aras, İHD yöneticisi Yüksel Mutlu, DEHAP'lı Ali Ürküt ile Mehmet Bozdağ hakkında Türk Ceza
Kanunu'nun 312'nci maddesi uyarınca soruşturma başlattı. (Radikal-25.12.04)

Hasan Basri Aydın’ın “Tanrıya Mektuplar-2” kitabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz
n dini duygularını tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem

29.07.2004)

Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin 27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında
ığı makaleler gerekçe gösterilerek hakkında TCK 312. maddeden dava açılan ve

bu davadan beraat eden öğretmen Recai Şeyhoğlu’na, İl Disiplin Kurulu tarafından, “yazdığı bir yazı nedeniyle
Bakan ve milli eğitim müdürlerini küçük düşürdüğü” gerekçesiyle bir yıl kademe durdurulma cezas
Kararın alındığı İl Disiplin Kurulu toplantısına, kendisinden şikayetçi olan İl Milli Eğitim Müdürü Kamil

24.08.04) (Radikal-25.08.04)

Açılan Davalar
n Açılan Davalar

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim 2003'te Gülmez Mezarlığı'na
giderek DHKP-C'li militanların mezarlarını ziyaret ettikleri gerekçesi ile,
Özgür Parti İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Elazığ eski İl Başkanı
Hilmi Elçi, DEHAP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seçer'in de
aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca
“Kanunun suç saydığı fiili övmek” suçundan dava açtı. Hazırlanan
iddianamede, sanıkların “Bugün buraya demokrasi adına şehitlerimizi
anmaya geldik” diyerek, mezarlara çiçekler sunduğu ve övgülerde
bulunduğu iddia edildi. Dava, 18 Mayıs'ta Elazığ 3. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
DEHAP Mersin İl Başkanı Halis Değer'in de aralarında bulunduğu 15
kişi hakkında, 4 Kasım 2003 tarihindeki mezarlık ziyaretinde “Şehit
namirin”, “Biji aşiti” şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle 15 sanık
hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca “Kanunun suç saydığı fiili
övmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması, 25 Mart günü 5. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, ifadeleri alınan 11 sanık,
haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlarını talep etti. Hakim,
duruşmaya katılmayan 4 sanığın ifadesine başvurulması için duruşmayı

Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve “Kürt sorununa barışçıl
yollardan çözüm bulunması, kültür etkinliklerine katılan aydınlara açılan
soruşturmalara son verilmesi” talebi ile Genelkurmay Başkanlığı'na
dilekçe gönderen 63 kişi hakkında, TCK'nın 312. maddesi uyarın
açıldı. Sanıkların terör suçlarından, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
hükümlü bulunduğu belirtilen iddianamede, tutukluların kanunun suç
saydığı bir cürmü açıkça övüp iyi gördüğü kaydedilerek, “Bundan dolayı
sanıkların yargılanmalarının yapılarak üzerlerine atılı bir cürümü alanen
övmek ve halkı birbirine karşı alanen tahrit etmek suçlarından,
eylemlerine uyan TCK'nın 312. maddesi gereğince cezalandırılmalarına
karar verilmesini kamu adına talep ve iddia olunur” denildi. Davanın ilk
duruşması Midyat Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27 Şubat günü görüldü.
Duruşmada savunma yapan PRD'liler, Genelkurmay Başkanlığı'na
gönderilen mektupta suç unsurunun bulunmadığı, şiddeti teşvik etmekten
ziyade mevcut çatışmasızlık ortamının kalıcı bir hale gelmesini talep

iğini söyledi. Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla Kürtçe
savunma yapan Suriye uyruklu Riyad Ahmet Hasan, “İyi niyetle
Genelkurmaya yazmış olduğumuz bu mektupta kimseyi karalama gibi bir
niyetimiz yoktu, mevcut çatışmasızlık ortamının devamı için b
mektupları gönderdik” dedi. Sanık avukatı Cihan Aydın da, bilirkişi
raporunun objektif olmadığını ifade ederek, mektupların haberleşme
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Duruşma, 4
Mayıs 2004'e ertelendi. Haklarında dava açılan tutuklu ve hükümlülerin
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P'lı Ali Ürküt ile Mehmet Bozdağ hakkında Türk Ceza

2” kitabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz
n dini duygularını tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem -

Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin 27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında
ığı makaleler gerekçe gösterilerek hakkında TCK 312. maddeden dava açılan ve

, İl Disiplin Kurulu tarafından, “yazdığı bir yazı nedeniyle
ıl kademe durdurulma cezasına verildi.

Kararın alındığı İl Disiplin Kurulu toplantısına, kendisinden şikayetçi olan İl Milli Eğitim Müdürü Kamil

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim 2003'te Gülmez Mezarlığı'na
C'li militanların mezarlarını ziyaret ettikleri gerekçesi ile,

Özgür Parti İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Elazığ eski İl Başkanı
Üyesi Ali Seçer'in de

aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca
“Kanunun suç saydığı fiili övmek” suçundan dava açtı. Hazırlanan
iddianamede, sanıkların “Bugün buraya demokrasi adına şehitlerimizi

ra çiçekler sunduğu ve övgülerde
bulunduğu iddia edildi. Dava, 18 Mayıs'ta Elazığ 3. Asliye Ceza

TCK 312

DEHAP Mersin İl Başkanı Halis Değer'in de aralarında bulunduğu 15
iyaretinde “Şehit

namirin”, “Biji aşiti” şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle 15 sanık
hakkında, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca “Kanunun suç saydığı fiili
övmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması, 25 Mart günü 5. Asliye

ruşmada, ifadeleri alınan 11 sanık,
haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlarını talep etti. Hakim,
duruşmaya katılmayan 4 sanığın ifadesine başvurulması için duruşmayı

TCK 312

apalı Cezaevi'nde bulunan ve “Kürt sorununa barışçıl
yollardan çözüm bulunması, kültür etkinliklerine katılan aydınlara açılan
soruşturmalara son verilmesi” talebi ile Genelkurmay Başkanlığı'na
dilekçe gönderen 63 kişi hakkında, TCK'nın 312. maddesi uyarınca dava
açıldı. Sanıkların terör suçlarından, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde
hükümlü bulunduğu belirtilen iddianamede, tutukluların kanunun suç
saydığı bir cürmü açıkça övüp iyi gördüğü kaydedilerek, “Bundan dolayı

üzerlerine atılı bir cürümü alanen
övmek ve halkı birbirine karşı alanen tahrit etmek suçlarından,
eylemlerine uyan TCK'nın 312. maddesi gereğince cezalandırılmalarına
karar verilmesini kamu adına talep ve iddia olunur” denildi. Davanın ilk

t Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27 Şubat günü görüldü.
Duruşmada savunma yapan PRD'liler, Genelkurmay Başkanlığı'na
gönderilen mektupta suç unsurunun bulunmadığı, şiddeti teşvik etmekten
ziyade mevcut çatışmasızlık ortamının kalıcı bir hale gelmesini talep

iğini söyledi. Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla Kürtçe
savunma yapan Suriye uyruklu Riyad Ahmet Hasan, “İyi niyetle
Genelkurmaya yazmış olduğumuz bu mektupta kimseyi karalama gibi bir
niyetimiz yoktu, mevcut çatışmasızlık ortamının devamı için bu
mektupları gönderdik” dedi. Sanık avukatı Cihan Aydın da, bilirkişi
raporunun objektif olmadığını ifade ederek, mektupların haberleşme
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Duruşma, 4

n tutuklu ve hükümlülerin

TCK 312
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isimleri şunlar: Kutbettin Yazbaşı, Sami Baran, Necim Susin, Kıyasettin
Kurt, Cevdet Demiroğlu, Mehmet Zülfü Ak, Bilal Önen, Zinar Yıldırım,
Mehmet Sıddık Kıvanç, Nimet İpekeşen, İhsan Altun, Cahit Pektaş,
Mehmet Güngörmez, Sıttar
Abuzeytoğlu, Ramazan Özelçi, Mehmet Çelik, Mehmet Nur Çakas,
Ergin Çelik, Nimet Savun, Selahattin Genç, Şeyhmus Çingu, Bahattin
Keskin, Hüsnü Ablay, Sapık Hazman, Mehmet Faruk Toptaş, Kazım
Çalışır, İlhami Gülaydın, Nebi
Hüseyin Çetin, Abdullah Altun, Hasan Aslan, Ahmet İbren, Mehmet
Yalçın, Abdullah Temel, Osman Demir, Fehmi Koç, Rıza Kazıcı, Orhan
Orak, Medeni Orak, Abdulvahap Adsoy, Şiraz Işık, Riyad Ahmet Hasan,
Recep Çelik, Abdu
Sıddık Teymurtaş, Beşir Akay, Ramazan Özpamuk, Maruf İmuk, Murat
Tursun, Ömer Evsen, Enver Dinçer, Süleyman Yıldırım, Eyüp Kılıç,
Ramazan Alökmen, Hamdi Taş, Tahir Orak ve Remzi Bayram.

Niyazi Azak ve
İzzet Özdemir

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Bingöl İl binasında 26 Ocak günü
düzenlenen aday adayları tanıtım töreninin ardından, DEHAP Bingöl
Belediye Başkan Aday Adayı Niyazi Azak hakkında, Abdullah
Öcalan'dan “Sayın Öcalan” diye bahsettiği, DE
Başkan Aday Adayı İzzet Özdemir hakkında da “Kürdistan” ibaresini
kullandığı ve “Kanunun suç saydığı curümü alanen övmek veya iyi
gördüğünü söylemek” suçu işledikleri gerekçesiyle, TCK 312/1
maddesine muhalefetten dava açıldı.

Cafer Demir İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003
tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan Hakları” konulu panelde
yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle
“Devletin manevi şahsiyetini, askeri ve emniyet muh
alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312. maddeye
muhalefetten dava açıldı.

Songül Özkan Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanan; Kürt İsyanları
Tenkil adlı kitap hakkında İstanbul Devlet Güvenlik
tarafından 18 Mayıs günü dava açıldı. Yayınevinin sahibi Songül Özkan
hakkında da, “halkı sınıf ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” suçlarından dava açıldı. (İHD İstanbul)

İsmet Baytak ve
Recai Şeyhoğlu

18 Nisan günü
ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında, Ali Recai
Şeyhoğlu'nun yazdığı makaleleri gerekçe göstererek, gazetenin Yazıişleri
Müdürü İsmet Baytak ve Recai Şeyhoğlu hakkında "Hal
düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan dava açtı. 21 Nisan tarihinde
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıkların 5680
sayılı Basın Kanunu'nun 16. maddesi gereği ve TCK'nın 312/2 maddesi
gereği ayrı ayrı cezalandırılması isteniy
yazısında, "Çağdaşlık, imam kılıklı Milli Eğitim Bakanı'na, çağa ters
düşen imam ideolojisine kapı kulluğu yapmaktır. Doğu ya da
Güneydoğu'da öldürülen askerlerimizin adlarını Konak İlçesi'ndeki
okullara ad olarak vermek moda oldu
anlayışının sonucudur ve eğitimciler olarak bu uygulamaya karşı durmak
zorundayız" cümlelerine yer vermişti. (DİHA

Ahmet Kahraman 18 Mayıs günü, gazeteci
alınan ve 2003 Kasım'ında Evrensel Basım Yayım tarafından yayınlanan
"Kürt İsyanları
vatandaşları devlete karşı düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TCK
312/2 maddesinden dava açıldı. (Özgür Gündem

Mehmet Tarhan Temmuz ayı içerisinde, Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tarhan
hakkında, 2004 Newroz Bayramı’nda D ve F Tipi Cezaevleri hakkında
konuştuğu ve Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi kınadığı için, TCK
312/1 maddesine muhalefet
Mardin)(TARİH)

70 kişi Yerel seçimler nedeniyle 27 Mart 2004 tarihinde Demokratik Güçbirliği
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isimleri şunlar: Kutbettin Yazbaşı, Sami Baran, Necim Susin, Kıyasettin
Kurt, Cevdet Demiroğlu, Mehmet Zülfü Ak, Bilal Önen, Zinar Yıldırım,
Mehmet Sıddık Kıvanç, Nimet İpekeşen, İhsan Altun, Cahit Pektaş,
Mehmet Güngörmez, Sıttar Gündüz, Rıdvan Yusufoğlu, Mustafa
Abuzeytoğlu, Ramazan Özelçi, Mehmet Çelik, Mehmet Nur Çakas,
Ergin Çelik, Nimet Savun, Selahattin Genç, Şeyhmus Çingu, Bahattin
Keskin, Hüsnü Ablay, Sapık Hazman, Mehmet Faruk Toptaş, Kazım
Çalışır, İlhami Gülaydın, Nebi Yavuz, Seyfettin Bulut, Abdulhalim Dağ,
Hüseyin Çetin, Abdullah Altun, Hasan Aslan, Ahmet İbren, Mehmet
Yalçın, Abdullah Temel, Osman Demir, Fehmi Koç, Rıza Kazıcı, Orhan
Orak, Medeni Orak, Abdulvahap Adsoy, Şiraz Işık, Riyad Ahmet Hasan,
Recep Çelik, Abdurrahman Ağdaş, Abdullah Dal, Vedat Keskin, Mehmet
Sıddık Teymurtaş, Beşir Akay, Ramazan Özpamuk, Maruf İmuk, Murat
Tursun, Ömer Evsen, Enver Dinçer, Süleyman Yıldırım, Eyüp Kılıç,
Ramazan Alökmen, Hamdi Taş, Tahir Orak ve Remzi Bayram.
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Bingöl İl binasında 26 Ocak günü
düzenlenen aday adayları tanıtım töreninin ardından, DEHAP Bingöl
Belediye Başkan Aday Adayı Niyazi Azak hakkında, Abdullah
Öcalan'dan “Sayın Öcalan” diye bahsettiği, DEHAP Bingöl Belediye
Başkan Aday Adayı İzzet Özdemir hakkında da “Kürdistan” ibaresini
kullandığı ve “Kanunun suç saydığı curümü alanen övmek veya iyi
gördüğünü söylemek” suçu işledikleri gerekçesiyle, TCK 312/1
maddesine muhalefetten dava açıldı.
İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003
tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan Hakları” konulu panelde
yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle
“Devletin manevi şahsiyetini, askeri ve emniyet muhafız kuvvetlerini
alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312. maddeye
muhalefetten dava açıldı.
Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanan; Kürt İsyanları –Tedip ve
Tenkil adlı kitap hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
tarafından 18 Mayıs günü dava açıldı. Yayınevinin sahibi Songül Özkan
hakkında da, “halkı sınıf ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” suçlarından dava açıldı. (İHD İstanbul)

günü Bergama Cumhuriyet Savcılığı, Kuzey Ege gazetesinin 27
ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında, Ali Recai
Şeyhoğlu'nun yazdığı makaleleri gerekçe göstererek, gazetenin Yazıişleri
Müdürü İsmet Baytak ve Recai Şeyhoğlu hakkında "Halkı kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan dava açtı. 21 Nisan tarihinde
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıkların 5680
sayılı Basın Kanunu'nun 16. maddesi gereği ve TCK'nın 312/2 maddesi
gereği ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor. Şeyhoğlu davalık olan
yazısında, "Çağdaşlık, imam kılıklı Milli Eğitim Bakanı'na, çağa ters
düşen imam ideolojisine kapı kulluğu yapmaktır. Doğu ya da
Güneydoğu'da öldürülen askerlerimizin adlarını Konak İlçesi'ndeki
okullara ad olarak vermek moda oldu. Böyle bir şey, militarist kültür
anlayışının sonucudur ve eğitimciler olarak bu uygulamaya karşı durmak
zorundayız" cümlelerine yer vermişti. (DİHA-19.04.03)
18 Mayıs günü, gazeteci-yazar Ahmet Kahraman tarafından kaleme

2003 Kasım'ında Evrensel Basım Yayım tarafından yayınlanan
"Kürt İsyanları-Tedip ve Tenkil" adlı kitabı hakkında "Kürt kökenli
vatandaşları devlete karşı düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TCK
312/2 maddesinden dava açıldı. (Özgür Gündem-19.05.04-evrensel)
Temmuz ayı içerisinde, Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tarhan
hakkında, 2004 Newroz Bayramı’nda D ve F Tipi Cezaevleri hakkında
konuştuğu ve Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi kınadığı için, TCK
312/1 maddesine muhalefet ettiği gerekçesi ile dava açıldı. (İHD
Mardin)(TARİH)
Yerel seçimler nedeniyle 27 Mart 2004 tarihinde Demokratik Güçbirliği
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isimleri şunlar: Kutbettin Yazbaşı, Sami Baran, Necim Susin, Kıyasettin
Kurt, Cevdet Demiroğlu, Mehmet Zülfü Ak, Bilal Önen, Zinar Yıldırım,
Mehmet Sıddık Kıvanç, Nimet İpekeşen, İhsan Altun, Cahit Pektaş,

Gündüz, Rıdvan Yusufoğlu, Mustafa
Abuzeytoğlu, Ramazan Özelçi, Mehmet Çelik, Mehmet Nur Çakas,
Ergin Çelik, Nimet Savun, Selahattin Genç, Şeyhmus Çingu, Bahattin
Keskin, Hüsnü Ablay, Sapık Hazman, Mehmet Faruk Toptaş, Kazım

Yavuz, Seyfettin Bulut, Abdulhalim Dağ,
Hüseyin Çetin, Abdullah Altun, Hasan Aslan, Ahmet İbren, Mehmet
Yalçın, Abdullah Temel, Osman Demir, Fehmi Koç, Rıza Kazıcı, Orhan
Orak, Medeni Orak, Abdulvahap Adsoy, Şiraz Işık, Riyad Ahmet Hasan,

rrahman Ağdaş, Abdullah Dal, Vedat Keskin, Mehmet
Sıddık Teymurtaş, Beşir Akay, Ramazan Özpamuk, Maruf İmuk, Murat
Tursun, Ömer Evsen, Enver Dinçer, Süleyman Yıldırım, Eyüp Kılıç,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı, DEHAP Bingöl İl binasında 26 Ocak günü
düzenlenen aday adayları tanıtım töreninin ardından, DEHAP Bingöl
Belediye Başkan Aday Adayı Niyazi Azak hakkında, Abdullah

HAP Bingöl Belediye
Başkan Aday Adayı İzzet Özdemir hakkında da “Kürdistan” ibaresini
kullandığı ve “Kanunun suç saydığı curümü alanen övmek veya iyi
gördüğünü söylemek” suçu işledikleri gerekçesiyle, TCK 312/1

TCK 312

İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003
tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan Hakları” konulu panelde
yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle

afız kuvvetlerini
alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312. maddeye

TCK 312

Tedip ve
Mahkemesi

tarafından 18 Mayıs günü dava açıldı. Yayınevinin sahibi Songül Özkan
hakkında da, “halkı sınıf ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa

TCK 312

Bergama Cumhuriyet Savcılığı, Kuzey Ege gazetesinin 27
ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında, Ali Recai
Şeyhoğlu'nun yazdığı makaleleri gerekçe göstererek, gazetenin Yazıişleri

kı kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan dava açtı. 21 Nisan tarihinde
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıkların 5680
sayılı Basın Kanunu'nun 16. maddesi gereği ve TCK'nın 312/2 maddesi

or. Şeyhoğlu davalık olan
yazısında, "Çağdaşlık, imam kılıklı Milli Eğitim Bakanı'na, çağa ters
düşen imam ideolojisine kapı kulluğu yapmaktır. Doğu ya da
Güneydoğu'da öldürülen askerlerimizin adlarını Konak İlçesi'ndeki

. Böyle bir şey, militarist kültür
anlayışının sonucudur ve eğitimciler olarak bu uygulamaya karşı durmak

TCK 312

yazar Ahmet Kahraman tarafından kaleme
2003 Kasım'ında Evrensel Basım Yayım tarafından yayınlanan

Tedip ve Tenkil" adlı kitabı hakkında "Kürt kökenli
vatandaşları devlete karşı düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TCK

nsel)

TCK 312

Temmuz ayı içerisinde, Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tarhan
hakkında, 2004 Newroz Bayramı’nda D ve F Tipi Cezaevleri hakkında
konuştuğu ve Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi kınadığı için, TCK

ettiği gerekçesi ile dava açıldı. (İHD

TCK 312

Yerel seçimler nedeniyle 27 Mart 2004 tarihinde Demokratik Güçbirliği TCK 312
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tarafından Siirt Kurtalan’da düzenlenen mitinge katılan ve aralarında
DEHAP Siirt eski İl Başkanı Ahmet Konuk, Batm
yöneticisi Murat Sağır’ın da aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında
TCK’nın 312. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle, DEHAP
Kurtalan ilçe Başkanı Hasan İlten ve DEHAP Merkez Kadın Kolları
Yöneticisi Ayşe Gökhan hakkında ise Tür
298 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. (Özgür
Gündem-09.07.2004)

Mahsum Daşkın,
Ali Metin, Menekşe
Eke Han, Bedran
Sönmez, Zeki
Metin, Vedat
Yazıcı, Levent
Gençdal

Gemlik Cumhuriyet
11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik gökkuşağıyla buluşuyor”
şöleninde atılan sloganları gerekçe göstererek 7 kişilik Şenlik Tertip
Komitesi (Mahsum Daşkın, Ali Metin, Menekşe Eke Han, Bedran
Sönmez, Zeki Me
Başkanı Murat Avcı hakkında, TCK'nın 312/2 ve 36. maddeleri
gereğince "Halkı ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etmek" suçundan dava açtı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, İl
Başkanı Avcı hakkında "Sizleri mahkemede süründürürüm" dediği
gerekçesiyle "Görevli memura hakaret"ten ikinci bir dava açtı.
(29.07.2004-

Elif Korap ve Eren
Güvener

İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabiri Elif
Korap ve Yazıişleri Müdürü Eren Güvener hakkında, 20 Kasım 2003
tarihinde HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne intihar saldırısı
düzenleyen İlyas Kuncak’ın oğlu Nurullah Kuncak’la yapılan röportaj
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyarınca 2 Eylül günü dava açtı. (İHD
İstanbul)

Ali Sincer Kahramanmaraş Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı, Kadek üyesi Engin
Sincer’in 9 Ağustos 2003 tarihinde gerçekleşen cenaze töreninde
konuşma yapan Engin Sincer’in kardeşi Ali Sincer hakkında TCK’nın
312. maddesi uyarınca dava açtı. (Öz

Hüseyin Atıcı, Halil
Kara, Yusuf
Demirci, Ahmet
Kılıç, Gafar
Güzağaç, Sedat
Çetin, Erol Dolaşır,
İlyas Turan ve
Ahmet Uçar

Adana’da Türk
Mayıs kutlamaları nedeniyle Tertip Komite
KADEK-PKK/KONGRA
Öcalan lehine slogan atılması ve 3713 Sayılı Yasa’ya muhalefet”
suçlarından, Emniyet Müdürlüğü’nün iddiaları doğrultusunda Tertip
Komitesi’nin ifadesi bile alınmadan 7. Ağır
açıldı. Tertip Komitesi üyelerinin isimleri şunlar: TMMOB İKK
Sekreteri Hüseyin Atıcı, Eğitim
Yöneticisi Yusuf Demirci, Haber
Şube Başkanı Gafar Güzağaç, Tekst
Sedat Çetin, TÜMTİS Şube Eski Başkanı Erol Dolaşır, ESM Şube
Başkanı İlyas Turan ve Halkevleri Başkanı Ahmet Uçar. Davanın ilk
duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Eylül günü görüldü. Komite
üyeleri nüfus ve adli sicil k
savunmada "Örgüt propagandası" iddiasını kabul etmedi. Av. Filiz
Feyhan Aksoy yaptığı savunmada, iddianamedeki suçun nitelenmesinin
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet
olduğunu belirte
Hükümet komiserinin düzenlemiş olduğu tutanakta Tertip Komitesi'nin
ikazda bulunduğu belirtilmiştir. Yasadışı slogan atılmış ise burada
güvenlik kuvvetlerinin devreye girmesi gerekirdi. Olay yerinde PKK
bayrağının olması söz konusu değildir. Sarı
bağlanması suretiyle oluşturulan bezler bayrak olarak nitelendirilmiş.
Kaldı ki bunlar suç olmaktan çıktı" diyerek davaya görevsizlik kararı
verilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti, olayın olu
soruşturma konusu eyleminin anlatılış biçimi ve emsal nitelikli Yargıtay
içtihatlarını dikkate alarak, davada görevsizlik kararı verdi. Heyet,
davanın TCK'nın 312/1 maddesi kapsamında ele alınıp değerlendirilmesi
gerektiği için Asliye
(01.09.2004-

III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

tarafından Siirt Kurtalan’da düzenlenen mitinge katılan ve aralarında
DEHAP Siirt eski İl Başkanı Ahmet Konuk, Batman eski gençlik kolları
yöneticisi Murat Sağır’ın da aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında
TCK’nın 312. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle, DEHAP
Kurtalan ilçe Başkanı Hasan İlten ve DEHAP Merkez Kadın Kolları
Yöneticisi Ayşe Gökhan hakkında ise Türkçe’den başka bir dil kullanıp
298 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. (Özgür

09.07.2004)
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, DEHAP Gemlik İlçe Örgütü tarafından
11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik gökkuşağıyla buluşuyor”
şöleninde atılan sloganları gerekçe göstererek 7 kişilik Şenlik Tertip
Komitesi (Mahsum Daşkın, Ali Metin, Menekşe Eke Han, Bedran
Sönmez, Zeki Metin, Vedat Yazıcı, Levent Gençdal) ve DEHAP Bursa İl
Başkanı Murat Avcı hakkında, TCK'nın 312/2 ve 36. maddeleri
gereğince "Halkı ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etmek" suçundan dava açtı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, İl

kanı Avcı hakkında "Sizleri mahkemede süründürürüm" dediği
gerekçesiyle "Görevli memura hakaret"ten ikinci bir dava açtı.

-DİHA)
İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabiri Elif

Yazıişleri Müdürü Eren Güvener hakkında, 20 Kasım 2003
tarihinde HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne intihar saldırısı
düzenleyen İlyas Kuncak’ın oğlu Nurullah Kuncak’la yapılan röportaj
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyarınca 2 Eylül günü dava açtı. (İHD

Kahramanmaraş Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı, Kadek üyesi Engin
Sincer’in 9 Ağustos 2003 tarihinde gerçekleşen cenaze töreninde
konuşma yapan Engin Sincer’in kardeşi Ali Sincer hakkında TCK’nın
312. maddesi uyarınca dava açtı. (Özgür Gündem-31.08.04)
Adana’da Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen 1
Mayıs kutlamaları nedeniyle Tertip Komitesi hakkında “Yasadışı

PKK/KONGRA-GEL bayrağı açılması, Örgüt Lideri Abdullah
Öcalan lehine slogan atılması ve 3713 Sayılı Yasa’ya muhalefet”
suçlarından, Emniyet Müdürlüğü’nün iddiaları doğrultusunda Tertip
Komitesi’nin ifadesi bile alınmadan 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava
açıldı. Tertip Komitesi üyelerinin isimleri şunlar: TMMOB İKK
Sekreteri Hüseyin Atıcı, Eğitim-Sen Şube Başkanı Halil Kara, SES Şube
Yöneticisi Yusuf Demirci, Haber-Sen Şube Başkanı Ahmet Kılıç, BES
Şube Başkanı Gafar Güzağaç, Tekstil Sendikası BOSSA Şube Sekreteri
Sedat Çetin, TÜMTİS Şube Eski Başkanı Erol Dolaşır, ESM Şube
Başkanı İlyas Turan ve Halkevleri Başkanı Ahmet Uçar. Davanın ilk
duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Eylül günü görüldü. Komite
üyeleri nüfus ve adli sicil kayıtlarının okunmasının ardından yaptıkları
savunmada "Örgüt propagandası" iddiasını kabul etmedi. Av. Filiz
Feyhan Aksoy yaptığı savunmada, iddianamedeki suçun nitelenmesinin
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet
olduğunu belirterek, "Düzenlenen tutanaklar oluşa uygun değildir.
Hükümet komiserinin düzenlemiş olduğu tutanakta Tertip Komitesi'nin
ikazda bulunduğu belirtilmiştir. Yasadışı slogan atılmış ise burada
güvenlik kuvvetlerinin devreye girmesi gerekirdi. Olay yerinde PKK

rağının olması söz konusu değildir. Sarı-kırmızı yeşil puşilerin
bağlanması suretiyle oluşturulan bezler bayrak olarak nitelendirilmiş.
Kaldı ki bunlar suç olmaktan çıktı" diyerek davaya görevsizlik kararı
verilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti, olayın oluş şekli, iddianamede
soruşturma konusu eyleminin anlatılış biçimi ve emsal nitelikli Yargıtay
içtihatlarını dikkate alarak, davada görevsizlik kararı verdi. Heyet,
davanın TCK'nın 312/1 maddesi kapsamında ele alınıp değerlendirilmesi
gerektiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

-DIHA) (Evrensel-26.08.04) (01.09.2004-DIHA) (Evrensel
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tarafından Siirt Kurtalan’da düzenlenen mitinge katılan ve aralarında
an eski gençlik kolları

yöneticisi Murat Sağır’ın da aralarında bulunduğu 70 kişi hakkında
TCK’nın 312. maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle, DEHAP
Kurtalan ilçe Başkanı Hasan İlten ve DEHAP Merkez Kadın Kolları

kçe’den başka bir dil kullanıp
298 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. (Özgür

Başsavcılığı, DEHAP Gemlik İlçe Örgütü tarafından
11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik gökkuşağıyla buluşuyor”
şöleninde atılan sloganları gerekçe göstererek 7 kişilik Şenlik Tertip
Komitesi (Mahsum Daşkın, Ali Metin, Menekşe Eke Han, Bedran

tin, Vedat Yazıcı, Levent Gençdal) ve DEHAP Bursa İl
Başkanı Murat Avcı hakkında, TCK'nın 312/2 ve 36. maddeleri
gereğince "Halkı ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik
etmek" suçundan dava açtı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, İl

kanı Avcı hakkında "Sizleri mahkemede süründürürüm" dediği
gerekçesiyle "Görevli memura hakaret"ten ikinci bir dava açtı.

TCK 312

İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabiri Elif
Yazıişleri Müdürü Eren Güvener hakkında, 20 Kasım 2003

tarihinde HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne intihar saldırısı
düzenleyen İlyas Kuncak’ın oğlu Nurullah Kuncak’la yapılan röportaj
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyarınca 2 Eylül günü dava açtı. (İHD

TCK 312

Kahramanmaraş Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı, Kadek üyesi Engin
Sincer’in 9 Ağustos 2003 tarihinde gerçekleşen cenaze töreninde
konuşma yapan Engin Sincer’in kardeşi Ali Sincer hakkında TCK’nın

TCK 312

İş, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen 1
si hakkında “Yasadışı

GEL bayrağı açılması, Örgüt Lideri Abdullah
Öcalan lehine slogan atılması ve 3713 Sayılı Yasa’ya muhalefet”
suçlarından, Emniyet Müdürlüğü’nün iddiaları doğrultusunda Tertip

Ceza Mahkemesi’nde dava
açıldı. Tertip Komitesi üyelerinin isimleri şunlar: TMMOB İKK

Sen Şube Başkanı Halil Kara, SES Şube
Sen Şube Başkanı Ahmet Kılıç, BES

il Sendikası BOSSA Şube Sekreteri
Sedat Çetin, TÜMTİS Şube Eski Başkanı Erol Dolaşır, ESM Şube
Başkanı İlyas Turan ve Halkevleri Başkanı Ahmet Uçar. Davanın ilk
duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Eylül günü görüldü. Komite

ayıtlarının okunmasının ardından yaptıkları
savunmada "Örgüt propagandası" iddiasını kabul etmedi. Av. Filiz
Feyhan Aksoy yaptığı savunmada, iddianamedeki suçun nitelenmesinin
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet

rek, "Düzenlenen tutanaklar oluşa uygun değildir.
Hükümet komiserinin düzenlemiş olduğu tutanakta Tertip Komitesi'nin
ikazda bulunduğu belirtilmiştir. Yasadışı slogan atılmış ise burada
güvenlik kuvvetlerinin devreye girmesi gerekirdi. Olay yerinde PKK

kırmızı yeşil puşilerin
bağlanması suretiyle oluşturulan bezler bayrak olarak nitelendirilmiş.
Kaldı ki bunlar suç olmaktan çıktı" diyerek davaya görevsizlik kararı

ş şekli, iddianamede
soruşturma konusu eyleminin anlatılış biçimi ve emsal nitelikli Yargıtay
içtihatlarını dikkate alarak, davada görevsizlik kararı verdi. Heyet,
davanın TCK'nın 312/1 maddesi kapsamında ele alınıp değerlendirilmesi

Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.
DIHA) (Evrensel-

TCK 312
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03.09.2004)
Gülay Koca ve
Sevda Çelik
Özbingöl

İHD Şanlıurfa
Sevda Çelik Özbingöl
yaptığı “Savaş Karşıtı ve Abdullah Öcalan’nın sağlık durumunun
bölgede yarattığı hassasiyetlere değinmek amacı ile” basın
açıklamasından dolayı TCK 312/2. maddeye muhalefetten Ş.Urfa 3.
Asliye Ceza Mahkeme

Nesip Çiçek Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
sırasında üzerinde bulunan Nokia 3310 marka cep telefonunda Abdullah
Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer
aldığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi
uyarınca dava açıldı.

Lezgin Örnek,
Kamil Tekin
Sürek, Musa Nuri
Gündoğdu, Can
Demirci, Cemal
Kavak, Medeni
Kırıcı ve Mustafa
Eraslan

1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında, İstanbul Çağl
yapılan mitingde “yasadışı slogan atılmasına izin verdikleri” gerekçesiyle
Tertip Komitesi üyeleri; Lezgin Örnek, EMEP İstanbul İl Başkanı Kamil
Tekin Sürek, EMEP İstanbul İl Örgütü yöneticileri Musa Nuri
Gündoğdu, Can Demirci, DEHAP İstanb
Kavak, Medeni Kırıcı ve Mustafa Eraslan hakkında, TCK 312. uyarınca
açılan davanın ilk duruşması 20 Şubat günü 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tertip komitesi üyeleri, mitingde
yasadışı slogan atıldığını duymadıkl
pankartların önceden emniyete bildirildiğini ve katılımcıların üstlerinin
aranarak alana alındığını belirterek, beraatlarını istediler. Duruşmaya
katılmayan sanıkların ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti,
davayı 4 Mayıs gününe erteledi.

Tuncer Bakırhan DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, milletvekili adayı
olduğu Kars’ta, 3 Kasım milletvekili seçimleri için yaptığı konuşma
nedeniyle dava açıldı. İddianamede, Bakırhan’ın konuşmasında
kullandığı “bizler ve onlar” ifadelerine yer verilerek, TCK’nı
maddesi ve TMY 7. maddesi gereğince toplam 8 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırhan, dava nedeniyle 20 Ocak günü, Ankara 2 No’lu DGM
Savcılığı’na ifade verdi.

M. Nasır Aras 15 Haziran günü Muş Bulanık Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Tığlı,
Belediye Başkanı M. Nasır Aras hakkında 28 Mart yerel seçimlerinde
ilçe merkezinde seçim bürosunun açılışı sırasında yaptığı konuşmaya
ilişkin Bulanık Asyile Ceza Mahkemesi'nde TCK'nun 312/1
maddesine, 526 sayılı Seçim Yasası'na ve 2911 sayılı To
Yürüyüşleri Yasası'na aykırı hareket etmekten 3 ayrı dava açtı. Savcılığın
iddianamesinde, faili meçhul şekilde öldürülen Gazeteci Musa Anter,
HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, DEP Millitvekili Mehmet
Sincar ve Abdulhalik Tetik yasa
16.06.04)

TCK 159. Maddeden Açılan Davalar
Savaş Ay ve
Mehmet Akif
Koşkun

İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı, ATV’de 14 Eylül 2003 tarihinde
yayınlanan “A Tak
hakaret edildiği” iddiasıyla TCK 159. maddesi uyarınca, gazeteci Savaş
Ay ve ATV Haber Programları Sorumlusu Mehmet Akif Koşkun
hakkında dava açtı.

Hülya Avşar Hülya Avşar’ın, Türk bayrağı motifli balonlara tekme atmaktan
yargılandığı ve beraat ettiği dava sonrası, basın mensuplarına söylediği
sözler nedeniyle “Türklüğü, Cumhuriyeti ve Adliyenin Manevi
Şahsiyetini Tahkirden” TCK 159. maddeden 3 yıla kadar hapis i
dava açıldı. Avşar'ın, “İnsanların işi gücü yok, bu yüzden ülkede üretim
bu kadar az. Ben bir şeyler üretirken böyle köstekler oluyor. Türk
milletinin mantalitesi bu, kesinlikle bir engelleme var. Kim şikayet
ediyorsa zavallıdır” dediği, işlemler
nitelemesinde bulunduğu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
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İHD Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Gülay Koca ve şube yöneticisi Av.
Sevda Çelik Özbingöl hakkında, SES şubesi ile birlikte dernek binasında
yaptığı “Savaş Karşıtı ve Abdullah Öcalan’nın sağlık durumunun
bölgede yarattığı hassasiyetlere değinmek amacı ile” basın
açıklamasından dolayı TCK 312/2. maddeye muhalefetten Ş.Urfa 3.
Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
sırasında üzerinde bulunan Nokia 3310 marka cep telefonunda Abdullah
Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer

ığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi
uyarınca dava açıldı.
1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında, İstanbul Çağlayan meydanında
yapılan mitingde “yasadışı slogan atılmasına izin verdikleri” gerekçesiyle
Tertip Komitesi üyeleri; Lezgin Örnek, EMEP İstanbul İl Başkanı Kamil
Tekin Sürek, EMEP İstanbul İl Örgütü yöneticileri Musa Nuri
Gündoğdu, Can Demirci, DEHAP İstanbul İl Başkan Vekili Cemal
Kavak, Medeni Kırıcı ve Mustafa Eraslan hakkında, TCK 312. uyarınca
açılan davanın ilk duruşması 20 Şubat günü 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tertip komitesi üyeleri, mitingde
yasadışı slogan atıldığını duymadıklarını, sloganlar ile taşınacak
pankartların önceden emniyete bildirildiğini ve katılımcıların üstlerinin
aranarak alana alındığını belirterek, beraatlarını istediler. Duruşmaya
katılmayan sanıkların ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti,

4 Mayıs gününe erteledi.
DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, milletvekili adayı
olduğu Kars’ta, 3 Kasım milletvekili seçimleri için yaptığı konuşma
nedeniyle dava açıldı. İddianamede, Bakırhan’ın konuşmasında
kullandığı “bizler ve onlar” ifadelerine yer verilerek, TCK’nı
maddesi ve TMY 7. maddesi gereğince toplam 8 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırhan, dava nedeniyle 20 Ocak günü, Ankara 2 No’lu DGM
Savcılığı’na ifade verdi.
15 Haziran günü Muş Bulanık Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Tığlı,
Belediye Başkanı M. Nasır Aras hakkında 28 Mart yerel seçimlerinde
ilçe merkezinde seçim bürosunun açılışı sırasında yaptığı konuşmaya
ilişkin Bulanık Asyile Ceza Mahkemesi'nde TCK'nun 312/1
maddesine, 526 sayılı Seçim Yasası'na ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na aykırı hareket etmekten 3 ayrı dava açtı. Savcılığın
iddianamesinde, faili meçhul şekilde öldürülen Gazeteci Musa Anter,
HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, DEP Millitvekili Mehmet
Sincar ve Abdulhalik Tetik yasadışı örgüt üyesi olarak gösterildi. (DİHA

. Maddeden Açılan Davalar
İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı, ATV’de 14 Eylül 2003 tarihinde
yayınlanan “A Takımı” adlı programda, “orduya, savcı ve hakimlere
hakaret edildiği” iddiasıyla TCK 159. maddesi uyarınca, gazeteci Savaş
Ay ve ATV Haber Programları Sorumlusu Mehmet Akif Koşkun
hakkında dava açtı.
Hülya Avşar’ın, Türk bayrağı motifli balonlara tekme atmaktan
yargılandığı ve beraat ettiği dava sonrası, basın mensuplarına söylediği
sözler nedeniyle “Türklüğü, Cumhuriyeti ve Adliyenin Manevi
Şahsiyetini Tahkirden” TCK 159. maddeden 3 yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı. Avşar'ın, “İnsanların işi gücü yok, bu yüzden ülkede üretim
bu kadar az. Ben bir şeyler üretirken böyle köstekler oluyor. Türk
milletinin mantalitesi bu, kesinlikle bir engelleme var. Kim şikayet
ediyorsa zavallıdır” dediği, işlemler için de “Salakça bir iş”
nitelemesinde bulunduğu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

öneticisi Av.
hakkında, SES şubesi ile birlikte dernek binasında

yaptığı “Savaş Karşıtı ve Abdullah Öcalan’nın sağlık durumunun
bölgede yarattığı hassasiyetlere değinmek amacı ile” basın
açıklamasından dolayı TCK 312/2. maddeye muhalefetten Ş.Urfa 3.

TCK 312

Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
sırasında üzerinde bulunan Nokia 3310 marka cep telefonunda Abdullah
Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer

ığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi

TCK 312

ayan meydanında
yapılan mitingde “yasadışı slogan atılmasına izin verdikleri” gerekçesiyle
Tertip Komitesi üyeleri; Lezgin Örnek, EMEP İstanbul İl Başkanı Kamil
Tekin Sürek, EMEP İstanbul İl Örgütü yöneticileri Musa Nuri

ul İl Başkan Vekili Cemal
Kavak, Medeni Kırıcı ve Mustafa Eraslan hakkında, TCK 312. uyarınca
açılan davanın ilk duruşması 20 Şubat günü 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tertip komitesi üyeleri, mitingde

arını, sloganlar ile taşınacak
pankartların önceden emniyete bildirildiğini ve katılımcıların üstlerinin
aranarak alana alındığını belirterek, beraatlarını istediler. Duruşmaya
katılmayan sanıkların ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti,

TCK 312

DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, milletvekili adayı
olduğu Kars’ta, 3 Kasım milletvekili seçimleri için yaptığı konuşma
nedeniyle dava açıldı. İddianamede, Bakırhan’ın konuşmasında
kullandığı “bizler ve onlar” ifadelerine yer verilerek, TCK’nın 312.
maddesi ve TMY 7. maddesi gereğince toplam 8 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırhan, dava nedeniyle 20 Ocak günü, Ankara 2 No’lu DGM

TCK 312
ve TMY 7

15 Haziran günü Muş Bulanık Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Tığlı, SHP'li
Belediye Başkanı M. Nasır Aras hakkında 28 Mart yerel seçimlerinde
ilçe merkezinde seçim bürosunun açılışı sırasında yaptığı konuşmaya
ilişkin Bulanık Asyile Ceza Mahkemesi'nde TCK'nun 312/1-2

plantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na aykırı hareket etmekten 3 ayrı dava açtı. Savcılığın
iddianamesinde, faili meçhul şekilde öldürülen Gazeteci Musa Anter,
HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, DEP Millitvekili Mehmet

dışı örgüt üyesi olarak gösterildi. (DİHA-

TCK 312,
526 sayılı
Seçim
Yasası ve
2911 sayılı
yasa

İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı, ATV’de 14 Eylül 2003 tarihinde
ımı” adlı programda, “orduya, savcı ve hakimlere

hakaret edildiği” iddiasıyla TCK 159. maddesi uyarınca, gazeteci Savaş
Ay ve ATV Haber Programları Sorumlusu Mehmet Akif Koşkun

TCK 159

Hülya Avşar’ın, Türk bayrağı motifli balonlara tekme atmaktan
yargılandığı ve beraat ettiği dava sonrası, basın mensuplarına söylediği
sözler nedeniyle “Türklüğü, Cumhuriyeti ve Adliyenin Manevi

stemiyle
dava açıldı. Avşar'ın, “İnsanların işi gücü yok, bu yüzden ülkede üretim
bu kadar az. Ben bir şeyler üretirken böyle köstekler oluyor. Türk
milletinin mantalitesi bu, kesinlikle bir engelleme var. Kim şikayet

için de “Salakça bir iş”
nitelemesinde bulunduğu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.

TCK 159



371 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Cevdet Furat’ın şikayetçi olması üzerine de kamu davası açıldığı
belirtildi.

Necmettin Salaz ve
Ersen Korkmaz

TKP İskenderun İlçe Örgütü’nün 29 Eylül 2002
“Kürt İsyanları” konulu panelde konuşan TKP MK üyesi Necmettin
Salaz’ın, “Kürtlerin önderi alındı; faşistlere teslim edildi” sözleri
nedeniyle Slaz ve bu konuşmayı haber yapan Demokrat İskenderun
gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersen Ko
Savcısı tarafından TCK 159. maddeye muhalefetten dava açıldı.
Dava,Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında görevsizlik kararı
verilmesi nedeniyle 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, 12 Mart
günü görülen ilk duruşmada
haberin başlığı dışındaki anlatıma katıldığını belirterek, “kedisinin
‘faşist’ tabiri ile Türkiye’yi kastetmediğini belirtti. Korkmaz ise,
Savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ederek, konuşmayı “ifade özgürlüğüne”
bağlı olarak kamuoyunun aydınlatılması için haberleştirdiğini, başlıkla
uyum içinde olduğunu, Salza’ın da haberin içeriğini kabul ettiğini
belirtti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve televizyon kayıtlarının
izlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
görülen duruşmasında
tarafından alınan görüntü kasedinin Ankara’da üç kişilik bilirkişi heyeti
tarafından incelenmesine karar verdi. Gazeteci ersen Korkamaz ise, yerel
televizyon tarafında
televizyon çalışanının sonuna kadar toplantıyı izlemediğini, bu nedenle
kasetin gerçeği yansıtmayacağını belirtti. Duruşma 1 Şubat gününe
ertelendi. (Demokrat İskenderun

Ali Uğurlu, Kamil
Ünal, Ali Tekin ve
Yunus Uğurlu

20 Mayıs günü Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP İlçe teşkilatından
Ali Uğurlu, Kamil Ünal, Ali Tekin ve Yunus Uğurlu hakkında, bir seçim
minübüsünün üzerindeki yazıdan dolayı dava açtı. Yunus Uğurlu’nun 51
KH 132 plakalı minibüsü kullandıkları kaydedil
minibüsün üzerindeki ‘İktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son’ ibaresiyle,
TBMM’nin açılış tarihi 1920 ile suç tarihi 2004 yılına kadar geçen
dönemi ‘karanlık’ olarak nitelendirdikleri belirtiliyor. ‘TBMM’yi tahkir
ve tezyif’ suçunu işleme
maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
21.05.2004)

Mehmet Doğan ''Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke'' başlıklı yazısı
nedeniyle tazminata mahkûm edilen ''Asım Y
üyesi Mehmet Doğan hakkında, 24 Mayıs günü, Türk Ceza Yasası'nın
159/1. maddesinde düzenlenen ''devletin askeri veya emniyet muhafaza
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif'' etme suçundan 3 yıla kadar hapis
istemiyle Bağcılar Cumh
belirtildi. (Cumhuriyet

Ferhat Tunç Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, ses sanatçısı Ferhat Tunç’un 19 Ocak
günü Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan “Bir Devrimci Leyla ve Bir
Şarkı” başlıklı yaz
Mehmet Çolak hakkında TCK’nın 159. maddesi uyarınca dava açtı. (İHD
İstanbul)

Hasan Basri Aydın Hasan Basri Aydın hakkında, Tanrıya Mektuplar
''devletin manevi şahsiyetini tahki
(Cumhuriyet

TCK 168. Maddeden Açılan Davalar

Doğan Erbaş, Ayşe
Tuğluk, Okan
Yıldız, Bekir Kaya,
Devrim Barış
Baran ve Ayşe

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan’ın avukatları Doğan
Erbaş, Ayşe Tuğluk, Okan Yıldız, Bekir Kaya, Devrim Barış Baran ve
Ayşe Batumlu hakkında, “Öcalan’ın örgüt stratejisini ve uygulayacağı
kuralları basını kullanarak yandaşlarına bildirmek” i
168. maddesi uyarınca dava açtı. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak
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Cevdet Furat’ın şikayetçi olması üzerine de kamu davası açıldığı

TKP İskenderun İlçe Örgütü’nün 29 Eylül 2002 tarihindeki açılışında,
“Kürt İsyanları” konulu panelde konuşan TKP MK üyesi Necmettin
Salaz’ın, “Kürtlerin önderi alındı; faşistlere teslim edildi” sözleri
nedeniyle Slaz ve bu konuşmayı haber yapan Demokrat İskenderun
gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersen Korkmaz hakkında, Cumhuriyet
Savcısı tarafından TCK 159. maddeye muhalefetten dava açıldı.
Dava,Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında görevsizlik kararı
verilmesi nedeniyle 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, 12 Mart
günü görülen ilk duruşmada ifade veren Salaz, gazetede yayımlanan
haberin başlığı dışındaki anlatıma katıldığını belirterek, “kedisinin
‘faşist’ tabiri ile Türkiye’yi kastetmediğini belirtti. Korkmaz ise,
Savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ederek, konuşmayı “ifade özgürlüğüne”

olarak kamuoyunun aydınlatılması için haberleştirdiğini, başlıkla
uyum içinde olduğunu, Salza’ın da haberin içeriğini kabul ettiğini
belirtti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve televizyon kayıtlarının
izlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Davanın 9 Aralık günü
görülen duruşmasında Mahkeme Heyeti, toplantıda bir yerel televizyon
tarafından alınan görüntü kasedinin Ankara’da üç kişilik bilirkişi heyeti
tarafından incelenmesine karar verdi. Gazeteci ersen Korkamaz ise, yerel
televizyon tarafından alınan görüntülerin toplantının başında alındığını,
televizyon çalışanının sonuna kadar toplantıyı izlemediğini, bu nedenle
kasetin gerçeği yansıtmayacağını belirtti. Duruşma 1 Şubat gününe
ertelendi. (Demokrat İskenderun-14.12.2004)
20 Mayıs günü Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP İlçe teşkilatından
Ali Uğurlu, Kamil Ünal, Ali Tekin ve Yunus Uğurlu hakkında, bir seçim
minübüsünün üzerindeki yazıdan dolayı dava açtı. Yunus Uğurlu’nun 51
KH 132 plakalı minibüsü kullandıkları kaydedilen iddianamede,
minibüsün üzerindeki ‘İktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son’ ibaresiyle,
TBMM’nin açılış tarihi 1920 ile suç tarihi 2004 yılına kadar geçen
dönemi ‘karanlık’ olarak nitelendirdikleri belirtiliyor. ‘TBMM’yi tahkir
ve tezyif’ suçunu işlemekle suçlanan sanıklar hakkında, TCK’nın 159.
maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. (Zaman

''Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke'' başlıklı yazısı
nedeniyle tazminata mahkûm edilen ''Asım Yenihaber'' takma adlı RTÜK
üyesi Mehmet Doğan hakkında, 24 Mayıs günü, Türk Ceza Yasası'nın
159/1. maddesinde düzenlenen ''devletin askeri veya emniyet muhafaza
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif'' etme suçundan 3 yıla kadar hapis
istemiyle Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldığı
belirtildi. (Cumhuriyet-25.05.2004)
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, ses sanatçısı Ferhat Tunç’un 19 Ocak
günü Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan “Bir Devrimci Leyla ve Bir
Şarkı” başlıklı yazısı nedeniyle, Tunç ve gazetenin Yazıişleri Müdürü
Mehmet Çolak hakkında TCK’nın 159. maddesi uyarınca dava açtı. (İHD

Hasan Basri Aydın hakkında, Tanrıya Mektuplar-2 isimli kitabında
''devletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif'' iddiasıyla dava açıldı.
(Cumhuriyet-25.12.04)

. Maddeden Açılan Davalar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan’ın avukatları Doğan
Erbaş, Ayşe Tuğluk, Okan Yıldız, Bekir Kaya, Devrim Barış Baran ve
Ayşe Batumlu hakkında, “Öcalan’ın örgüt stratejisini ve uygulayacağı
kuralları basını kullanarak yandaşlarına bildirmek” iddiasıyla TCK’nın
168. maddesi uyarınca dava açtı. (İHD İstanbul) (Yeni Şafak-01.11.2004)
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Cevdet Furat’ın şikayetçi olması üzerine de kamu davası açıldığı

tarihindeki açılışında,
“Kürt İsyanları” konulu panelde konuşan TKP MK üyesi Necmettin
Salaz’ın, “Kürtlerin önderi alındı; faşistlere teslim edildi” sözleri
nedeniyle Slaz ve bu konuşmayı haber yapan Demokrat İskenderun

rkmaz hakkında, Cumhuriyet
Savcısı tarafından TCK 159. maddeye muhalefetten dava açıldı.
Dava,Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında görevsizlik kararı
verilmesi nedeniyle 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, 12 Mart

ifade veren Salaz, gazetede yayımlanan
haberin başlığı dışındaki anlatıma katıldığını belirterek, “kedisinin
‘faşist’ tabiri ile Türkiye’yi kastetmediğini belirtti. Korkmaz ise,
Savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ederek, konuşmayı “ifade özgürlüğüne”

olarak kamuoyunun aydınlatılması için haberleştirdiğini, başlıkla
uyum içinde olduğunu, Salza’ın da haberin içeriğini kabul ettiğini
belirtti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve televizyon kayıtlarının

9 Aralık günü
Mahkeme Heyeti, toplantıda bir yerel televizyon

tarafından alınan görüntü kasedinin Ankara’da üç kişilik bilirkişi heyeti
tarafından incelenmesine karar verdi. Gazeteci ersen Korkamaz ise, yerel

n alınan görüntülerin toplantının başında alındığını,
televizyon çalışanının sonuna kadar toplantıyı izlemediğini, bu nedenle
kasetin gerçeği yansıtmayacağını belirtti. Duruşma 1 Şubat gününe

TCK 159

20 Mayıs günü Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP İlçe teşkilatından
Ali Uğurlu, Kamil Ünal, Ali Tekin ve Yunus Uğurlu hakkında, bir seçim
minübüsünün üzerindeki yazıdan dolayı dava açtı. Yunus Uğurlu’nun 51

en iddianamede,
minibüsün üzerindeki ‘İktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son’ ibaresiyle,
TBMM’nin açılış tarihi 1920 ile suç tarihi 2004 yılına kadar geçen
dönemi ‘karanlık’ olarak nitelendirdikleri belirtiliyor. ‘TBMM’yi tahkir

kle suçlanan sanıklar hakkında, TCK’nın 159.
(Zaman-

TCK 159

''Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke'' başlıklı yazısı
enihaber'' takma adlı RTÜK

üyesi Mehmet Doğan hakkında, 24 Mayıs günü, Türk Ceza Yasası'nın
159/1. maddesinde düzenlenen ''devletin askeri veya emniyet muhafaza
kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif'' etme suçundan 3 yıla kadar hapis

uriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldığı

TCK 159

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, ses sanatçısı Ferhat Tunç’un 19 Ocak
günü Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan “Bir Devrimci Leyla ve Bir

ısı nedeniyle, Tunç ve gazetenin Yazıişleri Müdürü
Mehmet Çolak hakkında TCK’nın 159. maddesi uyarınca dava açtı. (İHD

TCK 159

2 isimli kitabında
r ve tezyif'' iddiasıyla dava açıldı.

TCK 159

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Abdullah Öcalan’ın avukatları Doğan
Erbaş, Ayşe Tuğluk, Okan Yıldız, Bekir Kaya, Devrim Barış Baran ve
Ayşe Batumlu hakkında, “Öcalan’ın örgüt stratejisini ve uygulayacağı

ddiasıyla TCK’nın
01.11.2004)

TCK 168
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Batumlu (Zaman-05.11.2004)

TCK 169. Maddeden Açılan Davalar
Midyat M Tipi
Kapalı Cezaevi'nde
bulunan 11
hükümlü ve 1
tutuklu

Abdullah Öcalan üzerindeki “tecrit”e di
2003'te Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderen; Midyat M
Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PJA'lı 11 hükümlü ile 1 tutuklu
hakkında, TCK'nın 169. maddesi gereğince “yardım yataklık” ve “basın
yoluyla propaganda” suçundan
DGM'de dava açıldı.
Bahar Yeşilyurt ve hükümlü olan Fatma Rüzgar, Esmer Ayas, Emanet
Çeşme, Sadiye Manap, Herdem Kızılkaya, Hatice Akın, Dilşah Ay,
Ferda İldan,

Selçuk Kozağaçlı Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Selçuk
Kozağaçlı hakkında, TCK’nın 169. maddesine muhalefetten Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duru
Temmuz günü gerçekleştirildi. (Genel Merkeze faksla bildirim)

Uğur Balık, Evin
Katurman,
Meryem Yılmaz,
Beyhan Sekman ve
Barış Güllü

8 Haziran günü İstanbul’da bürolarına yapılan baskında gözaltına alınan
DİHA Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
muhabirler Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman ve Özgür Halk dergisi
İmtiyaz Sahibi Barış Güllü hakkında TCK'nın 168/2 maddesi gereğince
“KONGRA-
Kenan Kırkaya hakkında ise TC
yataklık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, baskın sırasında incelemeye alınan haber kaynak notları
delil olarak gösterildi. 21 Haziran tarihinde hazırlanan iddianame
doğrultusunda
(10.07.2004-

Mehmet Ali
Birand, İrfan
Dündar, Mahmut
Şakar ve Doğan
Erbaş

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 8 Nisan günü CNN
kanalında yayınlanan 32. Gün programı
Birand ile Abdullah Öcalan’ın avukatları İrfan Dündar, Mahmut Şakar ve
Doğan Erbaş hakkında “Kongra
ayında dava açtı. Avukatlarla yapılan söyleşi nedeniyle açılan davada,
avukatların “S
yapıyoruz”, “Öcalan adına bu görüşmeyi yaptık, gündemdeki bütün
önemli gelişmeleri, perde arkalarını, analizleri, o gelişmelere ilişkin
değişik analizleri, yurt içinden, yurt dışından nedenleri oraya iletm
durumunda kalıyoruz” sözleri delil olarak gösterildi. (İHD İstanbul)

Metin Kürekçi ve 4
kişi

Atılım gazetesi muhabiri Metin Kürekçi’nin de içinde bulunduğu 5
kişinin, “yasadışı örgüte yardım, yataklık ve üyelik” suçlanmasıyla
yargılandıkları
haklarındaki iddiaları kabul etmezken, müdahil avukatları tutukluluk
süresinin 6 ay olmasının AİHS’ne aykırı olduğunu belirttiler. Mahkeme,
sanıkların tutuksuz yargılanmaların karar vererek duruşmayı 24
gününe erteledi. (Evrensel

Emrah Sakız Emrah Sakız hakkında (1986), 28.01.2003 tarihinde İzmir Kadifekale
semtinde “Biji Serok Apo, Öcalan’a Özgürlük, Baskılar bizi yıldıramaz,
Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan, Tutsaklara Öz
örgütü ve liderini destekleyen sloganlar attığı iddiasıyla, TCK 169
TCK’nun 312/1. 55/3 maddeleri ile cezalandırma istemiyle Mayıs ayında
hakkında dava açıldı. (İHD İzmir)

TMK 7. Maddeden Açılan Davalar
Ali Gürbüz ve
Hasan Bayar

27 Nisan günü İstanbul DGM Savcılığı, PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı
Abdulkadir Aygan’ın itiraflarına ilişkin yazı dizisi nedeniyle, Özgür
Gündem gazetesinin sahibi Ali Gürbüz ve Yazı işleri Müdürü Hasan
Bayar hakkında dava açtı. Dav
alanları yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri” iddiasıyla ,TMY’nin 6 ve
7. maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. İddianamede, yazı
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05.11.2004)

. Maddeden Açılan Davalar
Abdullah Öcalan üzerindeki “tecrit”e dikkat çekmek için, 5 Mayıs
2003'te Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderen; Midyat M
Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PJA'lı 11 hükümlü ile 1 tutuklu
hakkında, TCK'nın 169. maddesi gereğince “yardım yataklık” ve “basın
yoluyla propaganda” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle, Diyarbakır
DGM'de dava açıldı. Haklarında dava açılan PJA'lılar ise şunlar: Tutuklu
Bahar Yeşilyurt ve hükümlü olan Fatma Rüzgar, Esmer Ayas, Emanet
Çeşme, Sadiye Manap, Herdem Kızılkaya, Hatice Akın, Dilşah Ay,
Ferda İldan, Erdem Türkekul Türkan, Fatma Özbay, Yeter Öncel.
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Selçuk
Kozağaçlı hakkında, TCK’nın 169. maddesine muhalefetten Ankara 11.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 21
Temmuz günü gerçekleştirildi. (Genel Merkeze faksla bildirim)
8 Haziran günü İstanbul’da bürolarına yapılan baskında gözaltına alınan
DİHA Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balık, Editör Evin Katurman,
muhabirler Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman ve Özgür Halk dergisi
İmtiyaz Sahibi Barış Güllü hakkında TCK'nın 168/2 maddesi gereğince

-GEL'e üyelikten” en az 15 yıl hapis istemi, DİHA muhabiri
Kenan Kırkaya hakkında ise TCK'nın 169. maddesi gereğince "yardım ve
yataklık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, baskın sırasında incelemeye alınan haber kaynak notları
delil olarak gösterildi. 21 Haziran tarihinde hazırlanan iddianame
doğrultusunda açılan dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

-DİHA) (İHD İstanbul)
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 8 Nisan günü CNN-Türk televizyon
kanalında yayınlanan 32. Gün programı nedeniyle gazeteci Mehmet Ali
Birand ile Abdullah Öcalan’ın avukatları İrfan Dündar, Mahmut Şakar ve
Doğan Erbaş hakkında “Kongra-Gel’e yardım ettikleri” iddiasıyla Eylül
ayında dava açtı. Avukatlarla yapılan söyleşi nedeniyle açılan davada,
avukatların “Sadece hukuki temsilcilik değil, siyasi temsilcilik
yapıyoruz”, “Öcalan adına bu görüşmeyi yaptık, gündemdeki bütün
önemli gelişmeleri, perde arkalarını, analizleri, o gelişmelere ilişkin
değişik analizleri, yurt içinden, yurt dışından nedenleri oraya iletm
durumunda kalıyoruz” sözleri delil olarak gösterildi. (İHD İstanbul)
Atılım gazetesi muhabiri Metin Kürekçi’nin de içinde bulunduğu 5
kişinin, “yasadışı örgüte yardım, yataklık ve üyelik” suçlanmasıyla
yargılandıkları davanın ilk duruşması 23 Eylül günü yapıldı. Sanıklar
haklarındaki iddiaları kabul etmezken, müdahil avukatları tutukluluk
süresinin 6 ay olmasının AİHS’ne aykırı olduğunu belirttiler. Mahkeme,
sanıkların tutuksuz yargılanmaların karar vererek duruşmayı 24
gününe erteledi. (Evrensel-24.09.2004)
Emrah Sakız hakkında (1986), 28.01.2003 tarihinde İzmir Kadifekale
semtinde “Biji Serok Apo, Öcalan’a Özgürlük, Baskılar bizi yıldıramaz,
Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan, Tutsaklara Özgürlük” şeklinde PKK
örgütü ve liderini destekleyen sloganlar attığı iddiasıyla, TCK 169
TCK’nun 312/1. 55/3 maddeleri ile cezalandırma istemiyle Mayıs ayında
hakkında dava açıldı. (İHD İzmir)

. Maddeden Açılan Davalar
27 Nisan günü İstanbul DGM Savcılığı, PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı
Abdulkadir Aygan’ın itiraflarına ilişkin yazı dizisi nedeniyle, Özgür
Gündem gazetesinin sahibi Ali Gürbüz ve Yazı işleri Müdürü Hasan
Bayar hakkında dava açtı. Davada, sanıkların ,“terörle mücadelede görev
alanları yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri” iddiasıyla ,TMY’nin 6 ve
7. maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. İddianamede, yazı
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kkat çekmek için, 5 Mayıs
2003'te Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderen; Midyat M
Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PJA'lı 11 hükümlü ile 1 tutuklu
hakkında, TCK'nın 169. maddesi gereğince “yardım yataklık” ve “basın

9 yıla kadar hapis istemiyle, Diyarbakır
Tutuklu

Bahar Yeşilyurt ve hükümlü olan Fatma Rüzgar, Esmer Ayas, Emanet
Çeşme, Sadiye Manap, Herdem Kızılkaya, Hatice Akın, Dilşah Ay,

Erdem Türkekul Türkan, Fatma Özbay, Yeter Öncel.

TCK 169

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Selçuk
Kozağaçlı hakkında, TCK’nın 169. maddesine muhalefetten Ankara 11.

şması 21

TCK 169

8 Haziran günü İstanbul’da bürolarına yapılan baskında gözaltına alınan
Balık, Editör Evin Katurman,

muhabirler Meryem Yılmaz ve Beyhan Sekman ve Özgür Halk dergisi
İmtiyaz Sahibi Barış Güllü hakkında TCK'nın 168/2 maddesi gereğince

GEL'e üyelikten” en az 15 yıl hapis istemi, DİHA muhabiri
K'nın 169. maddesi gereğince "yardım ve

yataklık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede, baskın sırasında incelemeye alınan haber kaynak notları
delil olarak gösterildi. 21 Haziran tarihinde hazırlanan iddianame

açılan dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

TCK 169

Türk televizyon
nedeniyle gazeteci Mehmet Ali

Birand ile Abdullah Öcalan’ın avukatları İrfan Dündar, Mahmut Şakar ve
Gel’e yardım ettikleri” iddiasıyla Eylül

ayında dava açtı. Avukatlarla yapılan söyleşi nedeniyle açılan davada,
adece hukuki temsilcilik değil, siyasi temsilcilik

yapıyoruz”, “Öcalan adına bu görüşmeyi yaptık, gündemdeki bütün
önemli gelişmeleri, perde arkalarını, analizleri, o gelişmelere ilişkin
değişik analizleri, yurt içinden, yurt dışından nedenleri oraya iletmek
durumunda kalıyoruz” sözleri delil olarak gösterildi. (İHD İstanbul)

TCK 169

Atılım gazetesi muhabiri Metin Kürekçi’nin de içinde bulunduğu 5
kişinin, “yasadışı örgüte yardım, yataklık ve üyelik” suçlanmasıyla

davanın ilk duruşması 23 Eylül günü yapıldı. Sanıklar
haklarındaki iddiaları kabul etmezken, müdahil avukatları tutukluluk
süresinin 6 ay olmasının AİHS’ne aykırı olduğunu belirttiler. Mahkeme,
sanıkların tutuksuz yargılanmaların karar vererek duruşmayı 24 Kasım

TCK 169

Emrah Sakız hakkında (1986), 28.01.2003 tarihinde İzmir Kadifekale
semtinde “Biji Serok Apo, Öcalan’a Özgürlük, Baskılar bizi yıldıramaz,

gürlük” şeklinde PKK
örgütü ve liderini destekleyen sloganlar attığı iddiasıyla, TCK 169-
TCK’nun 312/1. 55/3 maddeleri ile cezalandırma istemiyle Mayıs ayında

TCK 169
ve
TCK 312/1

27 Nisan günü İstanbul DGM Savcılığı, PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı
Abdulkadir Aygan’ın itiraflarına ilişkin yazı dizisi nedeniyle, Özgür
Gündem gazetesinin sahibi Ali Gürbüz ve Yazı işleri Müdürü Hasan

ada, sanıkların ,“terörle mücadelede görev
alanları yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri” iddiasıyla ,TMY’nin 6 ve
7. maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi. İddianamede, yazı

TMK 7
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dizisinin 15 Mart günü yayınlanan ,“İşte İnfaz Timlerindeki Ajanlar” ve
“Çekirdek Kadro Nerede” başlıklı bölümlerinde, terörle mücadelede
görev alanların ad ve adreslerine yer verildiği ifade edildi. (İHD İstanbul)

19 kişi İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a yönelik
“tecrit” uygulamalarına son ve
Postanesi'nden 21 Aralık 2003 tarihinde, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e
mektup gönderen DEHAP Edremit İlçe Başkanı Selim Turgut'un da
aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Van DGM Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma başlatı
ve KADEK'in siyasallaşması için mektup gönderdikleri” yönünde
iddianame hazırlayarak DEHAP'lıların Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesinden yargılanmaları talebinde bulundu. İddianame doğrultusunda
DEHAP'lılar
günü görülen ilk duruşmada, Selim Turgut'un da aralarında bulunduğu 9
kişi ile birlikte avukatları Hamdi Turgut ile Murat Çakır hazır bulundu.
Sanıklar yöneltilen suçlamaları reddederken, Av. Hamdi Turgu
müvekillerinin yasal bir partinin mensubu olan kişiler olduğunu başka bir
örgüt ya da partinin siyasallaşması için mektup gönderdikleri yönündeki
iddianın kanıtlanacak bir iddia olmadığını belirterek, müvekillerinin
beraatini talep etti. Dava, dosyadaki
Mart tarihine ertelendi.

Bedri Fırat DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü, DEHAP Erzurum il binasında
yerel seçimlere ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat
hakkında, yayın yoluyla “yasadışı örgüt pro
gerekçesiyle dava açıldı. Muhabirin yaptığı röportajdan bir bölümün,
Dünden Bugüne Tercüman
“DEHAP binasına Öcalan posteri/ DEHAP Erzurum il merkezine
bölücübaşı Abdullah Öcalan için hazırlanan
Mahallebaşı semtindeki DEHAP İl Başkanlığı binasındaki panoya
Öcalan'ın afişini asan ve konuşması sırasında 'Sayın Öcalan' diye hitap
eden DEHAP İl Başkanı Bedri Fırat, 'kumar oynayan, içki içen, tefecilik
yapan, rant peş
Fırat, Türkiye'nin kurtulması için her düşünceyi değerli bulduklarını da
söyledi” şeklinde haber çıkması üzerine; haberi ihbar olarak kabul eden
Erzurum DGM Savcılığı 30 Ocak günü Fırat hakkında dava
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “29 Ocak 2004 tarihinde
DEHAP Erzurum il başkanlığı binasında yapılan aramada Genç Bakış
isimli derginin 'okurlarına armağandır' ibareli bölücü örgüt başının resmi
bulunan, ayrıca 'sağlı sağlığımızdır'
Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrılar ve çözüm önerileri 5
yıldır çatışmaların son bulduğu Kürt sorununun demokratik yollarla
çözülmesi' sözleri de suç teşkil ettiğinden, sanığın yargılanmasının 2848
ve 3005 say
4963 S.K.unu 30. Maddesi ile değişik 3713 S.Y.nın 7/2 TCK: 31, 33, 39,
40. maddeleri gereğince cezalandırıması için ve Erzurum DGM. Adil
Emanet 2004/7 sırasında kayıtlı poster ve gazete sahifelerinin
dosyasında muhafazasına karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu
davası açılmıştır” ifadesi yer aldı.

Semira Varlı, Ayşe
Harmancı,
Remziye Umar,
Naci Erkol ve Zihni
Karakaya

AK Parti Van il binası önünde 22 Ekim 2003 günü yapılan “t
basın açıklamasının ardından DEHAP il binası önünde Abdullah Öcalan
lehinde “Tecrit ve izolasyona son, Bıji serok Apo” şeklinde slogan
attıkları gerekçesiyle savcılık tarafından 3713 sayılı yasanın 7/2
maddesine göre haklarında Van DGM'de da
Kolları Başkanı Semira Varlı, yöneticiler; Ayşe Harmancı, Remziye
Umar ile Gençlik Kolları Başkanı Naci Erkol ve Zihni Karakaya'nın ilk
duruşması 26 Şubat günü yapıldı. 3713 sayılı Terörle Mücadele
Yasası'ndan yargılanan yöneticil
atmadıklarını belirterek beraatlerini istedi. Av. Murat Timur da atılı suça
ilişkin kesin bir delil bulunmadığını, video görüntülerinin tek başına delil
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dizisinin 15 Mart günü yayınlanan ,“İşte İnfaz Timlerindeki Ajanlar” ve
Çekirdek Kadro Nerede” başlıklı bölümlerinde, terörle mücadelede

görev alanların ad ve adreslerine yer verildiği ifade edildi. (İHD İstanbul)
İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a yönelik
“tecrit” uygulamalarına son verilmesi için Edremit Merkez
Postanesi'nden 21 Aralık 2003 tarihinde, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e
mektup gönderen DEHAP Edremit İlçe Başkanı Selim Turgut'un da
aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Van DGM Cumhuriyet Savcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, soruşturma kapsamında, “PKK
ve KADEK'in siyasallaşması için mektup gönderdikleri” yönünde
iddianame hazırlayarak DEHAP'lıların Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesinden yargılanmaları talebinde bulundu. İddianame doğrultusunda
DEHAP'lılar hakkında Van DGM'de dava açıldı. Van DGM'de 11 Şubat
günü görülen ilk duruşmada, Selim Turgut'un da aralarında bulunduğu 9
kişi ile birlikte avukatları Hamdi Turgut ile Murat Çakır hazır bulundu.
Sanıklar yöneltilen suçlamaları reddederken, Av. Hamdi Turgu
müvekillerinin yasal bir partinin mensubu olan kişiler olduğunu başka bir
örgüt ya da partinin siyasallaşması için mektup gönderdikleri yönündeki
iddianın kanıtlanacak bir iddia olmadığını belirterek, müvekillerinin
beraatini talep etti. Dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 30
Mart tarihine ertelendi.
DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü, DEHAP Erzurum il binasında
yerel seçimlere ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat
hakkında, yayın yoluyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle dava açıldı. Muhabirin yaptığı röportajdan bir bölümün,
Dünden Bugüne Tercüman gazetesinin 27 Ocak 2004 tarihli sayısında,
“DEHAP binasına Öcalan posteri/ DEHAP Erzurum il merkezine
bölücübaşı Abdullah Öcalan için hazırlanan 'İmralı kapatılsın' afişi asıldı.
Mahallebaşı semtindeki DEHAP İl Başkanlığı binasındaki panoya
Öcalan'ın afişini asan ve konuşması sırasında 'Sayın Öcalan' diye hitap
eden DEHAP İl Başkanı Bedri Fırat, 'kumar oynayan, içki içen, tefecilik
yapan, rant peşinde koşan yerel seçimlerde DEHAP'tan aday olmaz' dedi.
Fırat, Türkiye'nin kurtulması için her düşünceyi değerli bulduklarını da
söyledi” şeklinde haber çıkması üzerine; haberi ihbar olarak kabul eden
Erzurum DGM Savcılığı 30 Ocak günü Fırat hakkında dava açtı. DGM
Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “29 Ocak 2004 tarihinde
DEHAP Erzurum il başkanlığı binasında yapılan aramada Genç Bakış
isimli derginin 'okurlarına armağandır' ibareli bölücü örgüt başının resmi
bulunan, ayrıca 'sağlı sağlığımızdır' ibaresi bulunan ve 'KADEK Genel
Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrılar ve çözüm önerileri 5
yıldır çatışmaların son bulduğu Kürt sorununun demokratik yollarla
çözülmesi' sözleri de suç teşkil ettiğinden, sanığın yargılanmasının 2848
ve 3005 sayılı yasalara göre, mahkememizce yapılarak eylemine uyan
4963 S.K.unu 30. Maddesi ile değişik 3713 S.Y.nın 7/2 TCK: 31, 33, 39,
40. maddeleri gereğince cezalandırıması için ve Erzurum DGM. Adil
Emanet 2004/7 sırasında kayıtlı poster ve gazete sahifelerinin delil olarak
dosyasında muhafazasına karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu
davası açılmıştır” ifadesi yer aldı.
AK Parti Van il binası önünde 22 Ekim 2003 günü yapılan “tecrit” karşıtı
basın açıklamasının ardından DEHAP il binası önünde Abdullah Öcalan
lehinde “Tecrit ve izolasyona son, Bıji serok Apo” şeklinde slogan
attıkları gerekçesiyle savcılık tarafından 3713 sayılı yasanın 7/2
maddesine göre haklarında Van DGM'de dava açılan DEHAP Van Kadın
Kolları Başkanı Semira Varlı, yöneticiler; Ayşe Harmancı, Remziye
Umar ile Gençlik Kolları Başkanı Naci Erkol ve Zihni Karakaya'nın ilk
duruşması 26 Şubat günü yapıldı. 3713 sayılı Terörle Mücadele
Yasası'ndan yargılanan yöneticiler yaptıkları savunmalarında, slogan
atmadıklarını belirterek beraatlerini istedi. Av. Murat Timur da atılı suça
ilişkin kesin bir delil bulunmadığını, video görüntülerinin tek başına delil
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dizisinin 15 Mart günü yayınlanan ,“İşte İnfaz Timlerindeki Ajanlar” ve
Çekirdek Kadro Nerede” başlıklı bölümlerinde, terörle mücadelede

görev alanların ad ve adreslerine yer verildiği ifade edildi. (İHD İstanbul)
İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a yönelik

rilmesi için Edremit Merkez
Postanesi'nden 21 Aralık 2003 tarihinde, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e
mektup gönderen DEHAP Edremit İlçe Başkanı Selim Turgut'un da
aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Van DGM Cumhuriyet Savcılığı

ldı. Savcılık, soruşturma kapsamında, “PKK
ve KADEK'in siyasallaşması için mektup gönderdikleri” yönünde
iddianame hazırlayarak DEHAP'lıların Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesinden yargılanmaları talebinde bulundu. İddianame doğrultusunda

hakkında Van DGM'de dava açıldı. Van DGM'de 11 Şubat
günü görülen ilk duruşmada, Selim Turgut'un da aralarında bulunduğu 9
kişi ile birlikte avukatları Hamdi Turgut ile Murat Çakır hazır bulundu.
Sanıklar yöneltilen suçlamaları reddederken, Av. Hamdi Turgut,
müvekillerinin yasal bir partinin mensubu olan kişiler olduğunu başka bir
örgüt ya da partinin siyasallaşması için mektup gönderdikleri yönündeki
iddianın kanıtlanacak bir iddia olmadığını belirterek, müvekillerinin

eksiklerin tamamlanması için 30
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DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü, DEHAP Erzurum il binasında
yerel seçimlere ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat
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gerekçesiyle dava açıldı. Muhabirin yaptığı röportajdan bir bölümün,

gazetesinin 27 Ocak 2004 tarihli sayısında,
“DEHAP binasına Öcalan posteri/ DEHAP Erzurum il merkezine

'İmralı kapatılsın' afişi asıldı.
Mahallebaşı semtindeki DEHAP İl Başkanlığı binasındaki panoya
Öcalan'ın afişini asan ve konuşması sırasında 'Sayın Öcalan' diye hitap
eden DEHAP İl Başkanı Bedri Fırat, 'kumar oynayan, içki içen, tefecilik

inde koşan yerel seçimlerde DEHAP'tan aday olmaz' dedi.
Fırat, Türkiye'nin kurtulması için her düşünceyi değerli bulduklarını da
söyledi” şeklinde haber çıkması üzerine; haberi ihbar olarak kabul eden
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Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “29 Ocak 2004 tarihinde
DEHAP Erzurum il başkanlığı binasında yapılan aramada Genç Bakış
isimli derginin 'okurlarına armağandır' ibareli bölücü örgüt başının resmi

ibaresi bulunan ve 'KADEK Genel
Başkanı Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrılar ve çözüm önerileri 5
yıldır çatışmaların son bulduğu Kürt sorununun demokratik yollarla
çözülmesi' sözleri de suç teşkil ettiğinden, sanığın yargılanmasının 2848

ılı yasalara göre, mahkememizce yapılarak eylemine uyan
4963 S.K.unu 30. Maddesi ile değişik 3713 S.Y.nın 7/2 TCK: 31, 33, 39,
40. maddeleri gereğince cezalandırıması için ve Erzurum DGM. Adil

delil olarak
dosyasında muhafazasına karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu
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basın açıklamasının ardından DEHAP il binası önünde Abdullah Öcalan
lehinde “Tecrit ve izolasyona son, Bıji serok Apo” şeklinde slogan
attıkları gerekçesiyle savcılık tarafından 3713 sayılı yasanın 7/2

va açılan DEHAP Van Kadın
Kolları Başkanı Semira Varlı, yöneticiler; Ayşe Harmancı, Remziye
Umar ile Gençlik Kolları Başkanı Naci Erkol ve Zihni Karakaya'nın ilk
duruşması 26 Şubat günü yapıldı. 3713 sayılı Terörle Mücadele

er yaptıkları savunmalarında, slogan
atmadıklarını belirterek beraatlerini istedi. Av. Murat Timur da atılı suça
ilişkin kesin bir delil bulunmadığını, video görüntülerinin tek başına delil
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oluşturmayacağını belirterek müvekillerinin beraatini talep etti.
Mahkeme Heyeti, basın açıklamasına ilişkin görüntülerin incelenmesi
için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

Selahattin
Demirtaş

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
11.10.2003 tarihinde İHD Muş Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması
talebiyle dava açıldı.

Fahri Kılınç,
Sevinç Tuncelli ve
İbrahim Açıkyer

İzmir'de, “korsan eylemlerin çekimini yaparak yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle DİHA muhabirleri; Fahri Kılınç,
Sevinç Tuncelli ve İbrahim Açıkyer ile Yeniden Özgür Gündem gazetesi
çalışanları; Mehmet Yücedağ ve Medine
Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 31 Mart günü yapıldı.
Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince “Örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki iddiaları
yalanlayarak, sadece gazete
Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,
ifade ve savunmaların alınmasının ardından duruşmayı 1 Temmuz
tarihine erteledi.

Fahri Kılınç,
Sevinç Tunceli,
İbrahim Açıkyer,
Mehmet Yücedağ
ve Medine Tunç

1 Nisan günü, İzmir'de korsan eylemlerin çekimini yaparak, yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle Dicle Haber Ajansı
muhabirleri Fahri Kılınç, Sevinç
Gündem çalışanları Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç’un yargılandığı,
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına,
DİHA muhabirleri Fahri Kılınç, Sevinç Tuncelli, İbrahim Açıkyer ile
gazetemiz çal
avukatları Mehmet Bayraktar, Mustafa Rollas ve Hayat Özdemir hazır
bulundu. Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince "Örgüt
propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki
iddiaları yalanlayarak, sadece gazetecilik görevlerini yerine getirdiklerini
söyledi. Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,
ifade ve savunmaların alınmasının ardı
tarihine erteledi.

Züleyha Çınarlı,
Tuncer Sağnıç,
Ömer Işık, Rıdvan
Çifçi, Kadri Mean,
Mesut Atabay,
Mehmet Maşallah
Çaçan, Niyazi
Yeşilağaç,
Gıyasettin Gültepe,
Suat Safran, Metin
Çakır, Mehmet
Selim Bozyiğit,
İbrahim Ete ve
Hasan Özgüneş

2 Ekim 2003 tarihinde İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin yaptığı
basın açıklamasına imza atıkları gerekçesiyle, İHD Van şube Y.K. üyesi
Züleyha Çınarlı, Serhat Kültür Merkezi yöneticisi Tuncer Sağnıç,
dönemin ESM Şube başkanı Ömer Işık,
BES Şube Başkanı Kadri Mean, TUYAD
Atabay, Türk
Derneği’nden Niyazi Yeşilağaç, Göç
Gültepe, Tarım Orkam
Sen Şube Başkanı Metin Çakır, Tüm Bel
Selim Bozyiğit, Özgür Toplum Partisi İl Başkanı İbrahim Ete ile DEHAP
İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit
ve sağlık sorunlar
propagandasını yaptıkları gerekçesiyle, DGM Savcılığı tarafından 3713
sayılı yasanın 7/2 maddesince dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29
Haziran günü yapıldı. Duruşmada hazır bulunan sanıklar yaptıkları
savunmalarında iddiaları reddederek tamamen barışa yönelik bir
açıklama yaptıklarını, açıklamanın ise suç teşkil etmediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Tarım İl Müdürlüğü'nün geçici görevle görevlendirdiği
Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Suat Safran'ın da dinlenmesi i
duruşmayı 26 Ağustos 2004 tarihine erteledi. .(29.06.2004
Van)

Sevda Ergin 7 Haziran günü İstanbul DGM Savcılığı, Demokrasi ve Sosyalizm
Yolunda Fabrika dergisinin sahibi ve Yazı işleri Müdürü Sevda Ergin
hakkında, “yasadışı örgüt
Derginin Nisan sayısında yayınlanan “Kürt meselesinde son durum”
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oluşturmayacağını belirterek müvekillerinin beraatini talep etti.
Mahkeme Heyeti, basın açıklamasına ilişkin görüntülerin incelenmesi
için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.
İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
11.10.2003 tarihinde İHD Muş Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması
talebiyle dava açıldı.
İzmir'de, “korsan eylemlerin çekimini yaparak yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle DİHA muhabirleri; Fahri Kılınç,
Sevinç Tuncelli ve İbrahim Açıkyer ile Yeniden Özgür Gündem gazetesi
çalışanları; Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç’un Devlet Güvenlik
Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 31 Mart günü yapıldı.
Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince “Örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki iddiaları
yalanlayarak, sadece gazetecilik görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.
Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,
ifade ve savunmaların alınmasının ardından duruşmayı 1 Temmuz

eledi.
1 Nisan günü, İzmir'de korsan eylemlerin çekimini yaparak, yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle Dicle Haber Ajansı
muhabirleri Fahri Kılınç, Sevinç Tuncelli ve İbrahim Açıkyer ile Özgür
Gündem çalışanları Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç’un yargılandığı,
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına,
DİHA muhabirleri Fahri Kılınç, Sevinç Tuncelli, İbrahim Açıkyer ile
gazetemiz çalışanları Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç'un yanı sıra
avukatları Mehmet Bayraktar, Mustafa Rollas ve Hayat Özdemir hazır
bulundu. Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince "Örgüt
propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki
iddiaları yalanlayarak, sadece gazetecilik görevlerini yerine getirdiklerini
söyledi. Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,
ifade ve savunmaların alınmasının ardından duruşmayı 1 Temmuz
tarihine erteledi.
2 Ekim 2003 tarihinde İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin yaptığı
basın açıklamasına imza atıkları gerekçesiyle, İHD Van şube Y.K. üyesi
Züleyha Çınarlı, Serhat Kültür Merkezi yöneticisi Tuncer Sağnıç,
dönemin ESM Şube başkanı Ömer Işık, SES Şube Başkanı Rıdvan Çifçi,
BES Şube Başkanı Kadri Mean, TUYAD-DER Şube Başkanı Mesut
Atabay, Türk-İş Şube Sekreteri Mehmet Maşallah Çaçan, Van Kilimciler
Derneği’nden Niyazi Yeşilağaç, Göç-Der Şube Yöneticisi Gıyasettin
Gültepe, Tarım Orkam –Sen Yöneticisi Suat Safran, Dönemin Eğitim
Sen Şube Başkanı Metin Çakır, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mehmet
Selim Bozyiğit, Özgür Toplum Partisi İl Başkanı İbrahim Ete ile DEHAP
İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit
ve sağlık sorunlarına değinildiği ve PKK-KONGRA-GEL örgütünün
propagandasını yaptıkları gerekçesiyle, DGM Savcılığı tarafından 3713
sayılı yasanın 7/2 maddesince dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29
Haziran günü yapıldı. Duruşmada hazır bulunan sanıklar yaptıkları

larında iddiaları reddederek tamamen barışa yönelik bir
açıklama yaptıklarını, açıklamanın ise suç teşkil etmediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Tarım İl Müdürlüğü'nün geçici görevle görevlendirdiği
Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Suat Safran'ın da dinlenmesi i
duruşmayı 26 Ağustos 2004 tarihine erteledi. .(29.06.2004-DİHA) (İHD

7 Haziran günü İstanbul DGM Savcılığı, Demokrasi ve Sosyalizm
Yolunda Fabrika dergisinin sahibi ve Yazı işleri Müdürü Sevda Ergin
hakkında, “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla dava açtı.
Derginin Nisan sayısında yayınlanan “Kürt meselesinde son durum”
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oluşturmayacağını belirterek müvekillerinin beraatini talep etti.
Mahkeme Heyeti, basın açıklamasına ilişkin görüntülerin incelenmesi

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
11.10.2003 tarihinde İHD Muş Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması

TMK 7

İzmir'de, “korsan eylemlerin çekimini yaparak yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle DİHA muhabirleri; Fahri Kılınç,
Sevinç Tuncelli ve İbrahim Açıkyer ile Yeniden Özgür Gündem gazetesi

Tunç’un Devlet Güvenlik
Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 31 Mart günü yapıldı.
Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince “Örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki iddiaları

cilik görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.
Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,
ifade ve savunmaların alınmasının ardından duruşmayı 1 Temmuz

TMK 7

1 Nisan günü, İzmir'de korsan eylemlerin çekimini yaparak, yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle Dicle Haber Ajansı

Tuncelli ve İbrahim Açıkyer ile Özgür
Gündem çalışanları Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç’un yargılandığı,
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına,
DİHA muhabirleri Fahri Kılınç, Sevinç Tuncelli, İbrahim Açıkyer ile

ışanları Mehmet Yücedağ ve Medine Tunç'un yanı sıra
avukatları Mehmet Bayraktar, Mustafa Rollas ve Hayat Özdemir hazır
bulundu. Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi gereğince "Örgüt
propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler, haklarındaki
iddiaları yalanlayarak, sadece gazetecilik görevlerini yerine getirdiklerini
söyledi. Gazetecilerin avukatları da, müvekkillerinin söz konusu suçları
işlemediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı,

ndan duruşmayı 1 Temmuz

TMK 7/2

2 Ekim 2003 tarihinde İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin yaptığı
basın açıklamasına imza atıkları gerekçesiyle, İHD Van şube Y.K. üyesi
Züleyha Çınarlı, Serhat Kültür Merkezi yöneticisi Tuncer Sağnıç,

SES Şube Başkanı Rıdvan Çifçi,
DER Şube Başkanı Mesut

İş Şube Sekreteri Mehmet Maşallah Çaçan, Van Kilimciler
Der Şube Yöneticisi Gıyasettin

ticisi Suat Safran, Dönemin Eğitim-
Sen Şube Başkanı Mehmet

Selim Bozyiğit, Özgür Toplum Partisi İl Başkanı İbrahim Ete ile DEHAP
İl Başkanı Hasan Özgüneş hakkında, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit

GEL örgütünün
propagandasını yaptıkları gerekçesiyle, DGM Savcılığı tarafından 3713
sayılı yasanın 7/2 maddesince dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29
Haziran günü yapıldı. Duruşmada hazır bulunan sanıklar yaptıkları

larında iddiaları reddederek tamamen barışa yönelik bir
açıklama yaptıklarını, açıklamanın ise suç teşkil etmediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Tarım İl Müdürlüğü'nün geçici görevle görevlendirdiği
Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Suat Safran'ın da dinlenmesi için

DİHA) (İHD-

TMK 7/2

7 Haziran günü İstanbul DGM Savcılığı, Demokrasi ve Sosyalizm
Yolunda Fabrika dergisinin sahibi ve Yazı işleri Müdürü Sevda Ergin

propagandası yapıldığı” iddiasıyla dava açtı.
Derginin Nisan sayısında yayınlanan “Kürt meselesinde son durum”

TMK 7/2
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başlıklı yazıda “Kongre
sürülen iddianamede, Ergin’in TM’nin 7/2. maddesi uyarınca
cezalandırılmas

Fatih Demir ve
Yeter Cemile
Gündoğdu

Adana’da yayın yapan “Radyo Dünya”nın yayın müdürü Fatih Demir ve
spiker Yeter Cemile Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın
açıklamasına yer vererek “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY
7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıld
Temmuz günü Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde
RTÜK'ten kaset çözümünün gelmesi için ertele
(Evrensel-30.07.2004)

Polat Güllü 1 Haziran günü 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’
gerekçesiyle gözaltına alınan Polat Güllü (1983) hakkında, “yasadışı
slogan attığı” gerekçesiyle TMK 7/2 ve TCK'nın 40. maddesi gereğince
ceza istemiyle dava açıldı. (21.06.2004

Zeki Tombak “Demokrasi ve Sosyalizm Yolunda F
Yazıişleri Müdürü Sevda Ergin hakkında, derginin Nisan sayısında Zeki
Tombak imzasıyla yayınlanan “Kürt meselesinde son durum
yazıda “Kongra
TMY’nin 7/2. maddesi u
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada ifade veren
Zeki Tombak, yazıyı kendisinin yazdığını bildirdi. Mahkeme, Tombak’ın
yargılanıp yargılanmayacağının belirlenmesi için dosyanın Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 23 Kasım gününe
ertelendi. (İHD İstanbul)

20 DEHAP yönetici
ve üyesi

Bingöl kırsalında, 20 Kasım 2003'te yapılan operasyonda hayatını
kaybeden HPG'li Ali Sabuncu'nun, Yüksekova'da yapılan cenaze
törenine katıldıkları ve saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle,
haklarında TMY'nın 7/2 maddesince dava açılan 20 DEHAP yönetic
üyesinin ikinci duruşması 18 Şubat günü Van DGM'de görüldü. Müdahil
avukat Mikail Demiroğlu, yaptığı savunmada, müvekillerinin suç
işlediğine ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını, bu nedenle beraat etmeleri
gerektiğini belirtti. Duruşma, eksik evraklar
2004'e ertelendi.

Adnan Oral Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
hakkında 3713 sayılı yasa ve TCK’nın 312
açıldı. Dr. Adnan Oral’ın Haziran ayında siyasi içeri
“Abdullah Öcalan’ın terörist olduğu tartışılır. Benim için vatan, millet,
toprak boş işler. Artvin’i Gürcistan istiyor, Hatay’ı Suriye istiyor. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 20 ilde çoğunlukta Kürtler
yaşıyor. Bu illeri de onlar
diksin ne olacak? Komutan olsam askere PKK’ya silah sıkması için emir
vermem. Niye öyle bir emir vereyim ki?” dediği öne sürüldü. Jandarma
istihbaratçısı Hasan Akkılıca’nın şikayetçi olması üzerine Erzurum 2’n
Ağır Ceza Mahkemesi’nde Dr. Oral hakkında bölücü terör örgütünün
propogandasını yapmak suçundan 3713 sayılı yasa ve TCK’nın 312
maddeleri uyarınca 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. (Hürriyet

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nda Açılan Davalar
Hasan Güven Özel Van Kürt Dili Öğrenim Merkezi'nin müdürü Hasan Güven

hakkında, kursun açılış töreninde “PKK/KONGRA
mahiyette müzik dinlettiği” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası”na muha
36. maddesi ile 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesine göre yargılanmasının
istendiği iddianamede, “Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın suç tarihinde
ilimiz Hacıbekir Caddesi üzerinde Özel Van Kürtçe Kur
dışı PKK/KONGRA/GEL terör örgütünü destekler mahiyette müzik
dinletmek suretiyle ve Hacıbekir Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine
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başlıklı yazıda “Kongre-Gel örgütünün propagandasının yapıldığı” ileri
sürülen iddianamede, Ergin’in TM’nin 7/2. maddesi uyarınca
cezalandırılması istendi. (İHD İstanbul)
Adana’da yayın yapan “Radyo Dünya”nın yayın müdürü Fatih Demir ve
spiker Yeter Cemile Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın
açıklamasına yer vererek “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY
7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıld
Temmuz günü Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma,
RTÜK'ten kaset çözümünün gelmesi için ertelendi. (27.07.2004-

30.07.2004) (Özgür Gündem-17.06.2004)
1 Haziran günü 4. Diyarbakır Sanat ve Kültür Festivali’nde slogan attığı
gerekçesiyle gözaltına alınan Polat Güllü (1983) hakkında, “yasadışı
slogan attığı” gerekçesiyle TMK 7/2 ve TCK'nın 40. maddesi gereğince
ceza istemiyle dava açıldı. (21.06.2004-DİHA)
“Demokrasi ve Sosyalizm Yolunda Fabrika” dergisinin sahibi ve
Yazıişleri Müdürü Sevda Ergin hakkında, derginin Nisan sayısında Zeki
Tombak imzasıyla yayınlanan “Kürt meselesinde son durum-9” başlıklı
yazıda “Kongra-Gel örgütünün propagandasının yapıldığı” iddiasıyla
TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca açılan dava 12 Ağustos günü başladı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada ifade veren
Zeki Tombak, yazıyı kendisinin yazdığını bildirdi. Mahkeme, Tombak’ın
yargılanıp yargılanmayacağının belirlenmesi için dosyanın Cumhuriyet

vcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 23 Kasım gününe
ertelendi. (İHD İstanbul)
Bingöl kırsalında, 20 Kasım 2003'te yapılan operasyonda hayatını
kaybeden HPG'li Ali Sabuncu'nun, Yüksekova'da yapılan cenaze
törenine katıldıkları ve saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle,
haklarında TMY'nın 7/2 maddesince dava açılan 20 DEHAP yönetic
üyesinin ikinci duruşması 18 Şubat günü Van DGM'de görüldü. Müdahil
avukat Mikail Demiroğlu, yaptığı savunmada, müvekillerinin suç
işlediğine ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını, bu nedenle beraat etmeleri
gerektiğini belirtti. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için 5 Nisan
2004'e ertelendi.
Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
hakkında 3713 sayılı yasa ve TCK’nın 312-2 maddeleri uyarınca dava
açıldı. Dr. Adnan Oral’ın Haziran ayında siyasi içerikli bir sohbette,
“Abdullah Öcalan’ın terörist olduğu tartışılır. Benim için vatan, millet,
toprak boş işler. Artvin’i Gürcistan istiyor, Hatay’ı Suriye istiyor. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 20 ilde çoğunlukta Kürtler
yaşıyor. Bu illeri de onlara verelim gitsin. Gelsin ABD, buraya bayrağını
diksin ne olacak? Komutan olsam askere PKK’ya silah sıkması için emir
vermem. Niye öyle bir emir vereyim ki?” dediği öne sürüldü. Jandarma
istihbaratçısı Hasan Akkılıca’nın şikayetçi olması üzerine Erzurum 2’n
Ağır Ceza Mahkemesi’nde Dr. Oral hakkında bölücü terör örgütünün
propogandasını yapmak suçundan 3713 sayılı yasa ve TCK’nın 312
maddeleri uyarınca 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. (Hürriyet-15.08.04)

Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nda Açılan Davalar
Özel Van Kürt Dili Öğrenim Merkezi'nin müdürü Hasan Güven
hakkında, kursun açılış töreninde “PKK/KONGRA-GEL'i destekler
mahiyette müzik dinlettiği” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası”na muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Güven'in TCK'nın
36. maddesi ile 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesine göre yargılanmasının
istendiği iddianamede, “Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın suç tarihinde
ilimiz Hacıbekir Caddesi üzerinde Özel Van Kürtçe Kursu açılışında yasa
dışı PKK/KONGRA/GEL terör örgütünü destekler mahiyette müzik
dinletmek suretiyle ve Hacıbekir Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine
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Gel örgütünün propagandasının yapıldığı” ileri
sürülen iddianamede, Ergin’in TM’nin 7/2. maddesi uyarınca

Adana’da yayın yapan “Radyo Dünya”nın yayın müdürü Fatih Demir ve
spiker Yeter Cemile Gündoğdu hakkında, Abdullah Öcalan’ın
açıklamasına yer vererek “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla TMY
7/2 maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 27

yapılan duruşma,
-DİHA)

TMK 7/2

nde slogan attığı
gerekçesiyle gözaltına alınan Polat Güllü (1983) hakkında, “yasadışı
slogan attığı” gerekçesiyle TMK 7/2 ve TCK'nın 40. maddesi gereğince

TMK 7/2

abrika” dergisinin sahibi ve
Yazıişleri Müdürü Sevda Ergin hakkında, derginin Nisan sayısında Zeki

9” başlıklı
Gel örgütünün propagandasının yapıldığı” iddiasıyla

yarınca açılan dava 12 Ağustos günü başladı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada ifade veren
Zeki Tombak, yazıyı kendisinin yazdığını bildirdi. Mahkeme, Tombak’ın
yargılanıp yargılanmayacağının belirlenmesi için dosyanın Cumhuriyet

vcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 23 Kasım gününe

TMK 7/2

Bingöl kırsalında, 20 Kasım 2003'te yapılan operasyonda hayatını
kaybeden HPG'li Ali Sabuncu'nun, Yüksekova'da yapılan cenaze
törenine katıldıkları ve saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle,
haklarında TMY'nın 7/2 maddesince dava açılan 20 DEHAP yönetici ve
üyesinin ikinci duruşması 18 Şubat günü Van DGM'de görüldü. Müdahil
avukat Mikail Demiroğlu, yaptığı savunmada, müvekillerinin suç
işlediğine ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını, bu nedenle beraat etmeleri

ın tamamlanması için 5 Nisan

TMK 7/2

Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
2 maddeleri uyarınca dava

kli bir sohbette,
“Abdullah Öcalan’ın terörist olduğu tartışılır. Benim için vatan, millet,
toprak boş işler. Artvin’i Gürcistan istiyor, Hatay’ı Suriye istiyor. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 20 ilde çoğunlukta Kürtler

a verelim gitsin. Gelsin ABD, buraya bayrağını
diksin ne olacak? Komutan olsam askere PKK’ya silah sıkması için emir
vermem. Niye öyle bir emir vereyim ki?” dediği öne sürüldü. Jandarma
istihbaratçısı Hasan Akkılıca’nın şikayetçi olması üzerine Erzurum 2’nci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde Dr. Oral hakkında bölücü terör örgütünün
propogandasını yapmak suçundan 3713 sayılı yasa ve TCK’nın 312-2

15.08.04)

TMK 7/2
ve TCK
312

Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nda Açılan Davalar
Özel Van Kürt Dili Öğrenim Merkezi'nin müdürü Hasan Güven

GEL'i destekler
mahiyette müzik dinlettiği” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

lefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Güven'in TCK'nın
36. maddesi ile 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesine göre yargılanmasının
istendiği iddianamede, “Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın suç tarihinde

su açılışında yasa
dışı PKK/KONGRA/GEL terör örgütünü destekler mahiyette müzik
dinletmek suretiyle ve Hacıbekir Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine

2911 sayılı
yasa
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kapatmak suretiyle sanığın 2911sayılı yasanın 28/1 maddesine muhalefet
ettiği ve müsten suçu işlediği tüm ha
anlaşılmakla, sanığın mahkemenizde yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına,
sanıkta ele geçirilen bir adet CD'nin TCK'nın 36. maddesi gereğince
müsaderesine karar veri
(Evrensel- 02.07.2004) (01.07.2004

62 kişi 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Van Valiliği tarafından
düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne Valilikçe davet edilen ve katılım
sağlayan aşağ
sayılı yasayı muhalefet ettikleri gerekçesiyle Van Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı; Leyla Güven (Dehap Gençlik Kolları
Üyesi), Hasan Özgüneş (Dehap İl Başkanı), Selahattin Taş (Dehap
Yönetim Ku
Üyesi), İsmail Kaya (Dehap İl Yönetim Kurulu Üyesi), Abdulhalik
Öztürk (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Cafer Kaçak (Dehap İl Yön.Kurulu
Üyesi), Mehmet Köseoğlu (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Remziye Umar
(Dehap İl Yön. Kurulu Üyesi), Hacer Acar (Dehap İl Yön. Kurulu
Üyesi), Sime Sürme (Dehap Merkez İlçe Başkanı), İbrahim Aklan
(Dehap Merkez İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Hıdır Duman (Dehap Merkez
İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Reşit Emin Şahin (Dehap Bostaniçi Belde
Başkanı), Medya Adar Akyol (Dehap Kadın Kolları Üyesi), Beyiye
Kaçak (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Devlethan Duman (Dehap İl
Kadın Kolları Üyesi), Hatice Tokluiçten (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi),
Kebire Budakbeyoğlu (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Harmanc
(Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Aydın (Dehap İl Kadın Kolları
Üyesi), Miran Kaval (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Senar Abi (Dehap
Gençlik Kolları Başkanı), Naci Erkol (Dehap Gençlik Kolları Üyesi),
Reşit Kararakaya (Dehap Gençlik Kolları Üyesi), Zi
İl Gençlik Kolları Üyesi), Mehmet Veysi Dilekçi (Dehap İl Gençlik
Kolları Üyesi), Seyfettin Tekçe (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Ercan
Tay (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Resul Acar (Dehap Üyesi), Fadıl
Barıştıran (Dehap Üyesi), Ve
Akif Coşkun (Dehap Üyesi), Emin Kaçak (Dehap Üyesi), Bazi Aslan
(Dehap Üyesi),Salih Aral (Dehap Üyesi), Servet Aslan (Özgür Toplu
Partisi İl Başkan Yardımcısı), Selim İlter(Ötp İl Başkanı), Leyla Duman
(Ötp Üyesi),
(Tümbel-Sen Van Şube Başkanı), Hakime Turhan (Ses Üyesi), Cemile
Bütün (Özgür Kadın Sesi Dergisi Çalışanı), Hasan Güven (Özel Kütçe
Öğrenim Merkezi Müdürü), Turan Özgüner (Van Kültür Merkezi
Müdürü), Ferhat A
Gençlik Kültür Merkezi Üyesi), Tuncer Sağnıç (Van Gençlik Kültür
Merkezi Kurucu Üyesi), Renas Kartal (Van Gençlik Kültür Merkezi
Müdürü), Umut Mermit (Van Kültür Merkezi Üyesi), Özlem Üçler (Van
Gençlik Merk
Aşan (Göç-Der Üyesi), Mesut Atabay (Tuyad
(Belediye Eski Meclis Üyesi), Hacı Aşkan(Tuyad
Çınarlı (İHD Yönetim Kurulu Üyesi), Gülhan Tunç (Van Gençlik Kült
Merkezi Eski Üyesi), Nevzat Beşenk (Dehap Eski Üyesi), İshak Arslan
(Van Belediyesinde Park Bekçisi), Azim Yacan(1980), Cihan Serdar
(1987-Lise Öğrencisi) (İHD

Emine Oğuz,
Arafat Aksu, Halil
Timurtaş, İbrahim
Kılıçaslan,
Eyüphan Aksu,
Hasine Sercan,
Abdulselam İnan

DEHAP Siirt İl Örgütü'nün 3 Kasım 2003 tarihinde Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlediği ve DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın
da katıldığı mitingin Tertip Komitesi'nde bulunan, Miting Düzenleme
Kurulu Başkanı Alamettin
Oğuz, Arafat Aksu, Halil Timurtaş, İbrahim Kılıçaslan, Eyüphan Aksu,
Hasine Sercan, Abdulselam İnan hakkında dava açıldı. Siirt Cumhuriyet
Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan
iddianamede,
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kapatmak suretiyle sanığın 2911sayılı yasanın 28/1 maddesine muhalefet
ettiği ve müsten suçu işlediği tüm hazırlık evrakı kapsamında
anlaşılmakla, sanığın mahkemenizde yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına,
sanıkta ele geçirilen bir adet CD'nin TCK'nın 36. maddesi gereğince
müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” dendi.

02.07.2004) (01.07.2004-DİHA)
29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Van Valiliği tarafından
düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne Valilikçe davet edilen ve katılım
sağlayan aşağıda isimleri yazılı kişiler hakkında, slogan atarak 2911
sayılı yasayı muhalefet ettikleri gerekçesiyle Van Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı; Leyla Güven (Dehap Gençlik Kolları
Üyesi), Hasan Özgüneş (Dehap İl Başkanı), Selahattin Taş (Dehap
Yönetim Kurulu Üyesi), Mesut Özdemir (Dehap İl Yönetim Kurulu
Üyesi), İsmail Kaya (Dehap İl Yönetim Kurulu Üyesi), Abdulhalik
Öztürk (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Cafer Kaçak (Dehap İl Yön.Kurulu
Üyesi), Mehmet Köseoğlu (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Remziye Umar

p İl Yön. Kurulu Üyesi), Hacer Acar (Dehap İl Yön. Kurulu
Üyesi), Sime Sürme (Dehap Merkez İlçe Başkanı), İbrahim Aklan
(Dehap Merkez İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Hıdır Duman (Dehap Merkez
İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Reşit Emin Şahin (Dehap Bostaniçi Belde

), Medya Adar Akyol (Dehap Kadın Kolları Üyesi), Beyiye
Kaçak (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Devlethan Duman (Dehap İl
Kadın Kolları Üyesi), Hatice Tokluiçten (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi),
Kebire Budakbeyoğlu (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Harmanc
(Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Aydın (Dehap İl Kadın Kolları
Üyesi), Miran Kaval (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Senar Abi (Dehap
Gençlik Kolları Başkanı), Naci Erkol (Dehap Gençlik Kolları Üyesi),
Reşit Kararakaya (Dehap Gençlik Kolları Üyesi), Zihni Karakaya (Dehap
İl Gençlik Kolları Üyesi), Mehmet Veysi Dilekçi (Dehap İl Gençlik
Kolları Üyesi), Seyfettin Tekçe (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Ercan
Tay (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Resul Acar (Dehap Üyesi), Fadıl
Barıştıran (Dehap Üyesi), Veli Avcı (Dehap Disiplin Kurulu Üyesi), M.
Akif Coşkun (Dehap Üyesi), Emin Kaçak (Dehap Üyesi), Bazi Aslan
(Dehap Üyesi),Salih Aral (Dehap Üyesi), Servet Aslan (Özgür Toplu
Partisi İl Başkan Yardımcısı), Selim İlter(Ötp İl Başkanı), Leyla Duman
(Ötp Üyesi), Tahir Duman (Ötp Üyesi), Mehmet Selim Bozyiğit

Sen Van Şube Başkanı), Hakime Turhan (Ses Üyesi), Cemile
Bütün (Özgür Kadın Sesi Dergisi Çalışanı), Hasan Güven (Özel Kütçe
Öğrenim Merkezi Müdürü), Turan Özgüner (Van Kültür Merkezi
Müdürü), Ferhat Aslan (Van Gençlik Merkezi Üyesi), Remzi Gür (Van
Gençlik Kültür Merkezi Üyesi), Tuncer Sağnıç (Van Gençlik Kültür
Merkezi Kurucu Üyesi), Renas Kartal (Van Gençlik Kültür Merkezi
Müdürü), Umut Mermit (Van Kültür Merkezi Üyesi), Özlem Üçler (Van
Gençlik Merkezi Eski Üyesi), Ümit Keser (Göç-Der Başkanı), Selahatin

Der Üyesi), Mesut Atabay (Tuyad-Der Başkanı), Musa Aslan
(Belediye Eski Meclis Üyesi), Hacı Aşkan(Tuyad-Der Üyesi), Züleyha
Çınarlı (İHD Yönetim Kurulu Üyesi), Gülhan Tunç (Van Gençlik Kült
Merkezi Eski Üyesi), Nevzat Beşenk (Dehap Eski Üyesi), İshak Arslan
(Van Belediyesinde Park Bekçisi), Azim Yacan(1980), Cihan Serdar

Lise Öğrencisi) (İHD-Van)
DEHAP Siirt İl Örgütü'nün 3 Kasım 2003 tarihinde Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlediği ve DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın
da katıldığı mitingin Tertip Komitesi'nde bulunan, Miting Düzenleme
Kurulu Başkanı Alamettin Demir ile Tertip Komitesi üyeleri; Emine
Oğuz, Arafat Aksu, Halil Timurtaş, İbrahim Kılıçaslan, Eyüphan Aksu,
Hasine Sercan, Abdulselam İnan hakkında dava açıldı. Siirt Cumhuriyet
Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan
iddianamede, “mitingde emniyete bildirilenlerin dışında pankartların
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kapatmak suretiyle sanığın 2911sayılı yasanın 28/1 maddesine muhalefet
zırlık evrakı kapsamında

anlaşılmakla, sanığın mahkemenizde yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına,
sanıkta ele geçirilen bir adet CD'nin TCK'nın 36. maddesi gereğince

lmesi kamu adına talep ve iddia olunur” dendi.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Van Valiliği tarafından
düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne Valilikçe davet edilen ve katılım

ıda isimleri yazılı kişiler hakkında, slogan atarak 2911
sayılı yasayı muhalefet ettikleri gerekçesiyle Van Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı; Leyla Güven (Dehap Gençlik Kolları
Üyesi), Hasan Özgüneş (Dehap İl Başkanı), Selahattin Taş (Dehap

rulu Üyesi), Mesut Özdemir (Dehap İl Yönetim Kurulu
Üyesi), İsmail Kaya (Dehap İl Yönetim Kurulu Üyesi), Abdulhalik
Öztürk (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Cafer Kaçak (Dehap İl Yön.Kurulu
Üyesi), Mehmet Köseoğlu (Dehap İl Yön.Kurulu Üyesi), Remziye Umar

p İl Yön. Kurulu Üyesi), Hacer Acar (Dehap İl Yön. Kurulu
Üyesi), Sime Sürme (Dehap Merkez İlçe Başkanı), İbrahim Aklan
(Dehap Merkez İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Hıdır Duman (Dehap Merkez
İlçe Yön.Kurulu Üyesi), Reşit Emin Şahin (Dehap Bostaniçi Belde

), Medya Adar Akyol (Dehap Kadın Kolları Üyesi), Beyiye
Kaçak (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Devlethan Duman (Dehap İl
Kadın Kolları Üyesi), Hatice Tokluiçten (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi),
Kebire Budakbeyoğlu (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Harmancı
(Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Ayşe Aydın (Dehap İl Kadın Kolları
Üyesi), Miran Kaval (Dehap İl Kadın Kolları Üyesi), Senar Abi (Dehap
Gençlik Kolları Başkanı), Naci Erkol (Dehap Gençlik Kolları Üyesi),

hni Karakaya (Dehap
İl Gençlik Kolları Üyesi), Mehmet Veysi Dilekçi (Dehap İl Gençlik
Kolları Üyesi), Seyfettin Tekçe (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Ercan
Tay (Dehap İl Gençlik Kolları Üyesi), Resul Acar (Dehap Üyesi), Fadıl

li Avcı (Dehap Disiplin Kurulu Üyesi), M.
Akif Coşkun (Dehap Üyesi), Emin Kaçak (Dehap Üyesi), Bazi Aslan
(Dehap Üyesi),Salih Aral (Dehap Üyesi), Servet Aslan (Özgür Toplu
Partisi İl Başkan Yardımcısı), Selim İlter(Ötp İl Başkanı), Leyla Duman

Tahir Duman (Ötp Üyesi), Mehmet Selim Bozyiğit
Sen Van Şube Başkanı), Hakime Turhan (Ses Üyesi), Cemile

Bütün (Özgür Kadın Sesi Dergisi Çalışanı), Hasan Güven (Özel Kütçe
Öğrenim Merkezi Müdürü), Turan Özgüner (Van Kültür Merkezi

slan (Van Gençlik Merkezi Üyesi), Remzi Gür (Van
Gençlik Kültür Merkezi Üyesi), Tuncer Sağnıç (Van Gençlik Kültür
Merkezi Kurucu Üyesi), Renas Kartal (Van Gençlik Kültür Merkezi
Müdürü), Umut Mermit (Van Kültür Merkezi Üyesi), Özlem Üçler (Van

Der Başkanı), Selahatin
Der Başkanı), Musa Aslan

Der Üyesi), Züleyha
Çınarlı (İHD Yönetim Kurulu Üyesi), Gülhan Tunç (Van Gençlik Kültür
Merkezi Eski Üyesi), Nevzat Beşenk (Dehap Eski Üyesi), İshak Arslan
(Van Belediyesinde Park Bekçisi), Azim Yacan(1980), Cihan Serdar

2911 sayılı
yasa

DEHAP Siirt İl Örgütü'nün 3 Kasım 2003 tarihinde Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlediği ve DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın
da katıldığı mitingin Tertip Komitesi'nde bulunan, Miting Düzenleme

Demir ile Tertip Komitesi üyeleri; Emine
Oğuz, Arafat Aksu, Halil Timurtaş, İbrahim Kılıçaslan, Eyüphan Aksu,
Hasine Sercan, Abdulselam İnan hakkında dava açıldı. Siirt Cumhuriyet
Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan

“mitingde emniyete bildirilenlerin dışında pankartların

2991 sayılı
yasa
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açıldığı, sloganların atıldığı” ileri sürülerek, “Konuşmacı olarak katılan
parti genel başkanının, konuşmasının nitelik itibarı ile suç teşkil
edebilecek cümleler içerdiği, bu nedenlerle miting sıras
güvenlik güçlerinin düzenleme kurulu başkan ve üyeleri olan sanıklara
müteaddit defalarca uyarmasına, suç teşkil edebilecek eylemlerini sona
erdirilmesi taleplerinin bildirilmesine rağmen, düzenleme kurulu başkan
ve üyesi olan sanıkların 2911
yasadışı toplantı haline gelen mitingi, aynı sayılı yasanını 12. maddesi
gereğince üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların 3005
Sayılı Yasa'ya göre yargılanmaları talep olunur” denildi. 8 DEH
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Vetha Aydın,
Siyament Yımaz ve
Levent Oktay

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle
İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Siirt asliye Ceza Mahkemesi’nde dava
Şubesi)

Diğer Davalar

Füsun Sayek ve
Metin Bakkalcı

Ankara Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek
hakkında “Bakanın algılama sorunu var”; 2. Başkan Metin Bakkalcı
hakkında ise “Bu eylemin büyüklüğünü görmemek patolojik vakadır”
sözleriyle, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a hakaret ettikleri
dava açtı. Basın savcısı Kürşat Kayral, hazırladığı iddianamede iki
sanığın “algılama sorunu” ve “patolojik durum” tanımlamalarıyla,
psikolojik bir rahatsızlık ve zekâ geriliği yorumuna işaret ettiğini ve
Akdağ'a hakaret ettiği sonucuna ulaşt
suçunu, “Akdağ'a resmi sıfatından dolayı yayın yoluyla hakaret” olarak
tanımladı ve sanıkların her biri için dört aydan bir yıl dört aya kadar
hapis cezası istedi.

Habibe Feray
Salman ve Rıdvan
Kızgın

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
Kurulu’nda yapmış oldukları konuşmalardan
Rıdvan Kızg
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli m
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.
(09.09.2004-

Hüseyin Göral, Ali
Karuç, Eylem
Güden, Sabri
Karaman, A. Kadir
Dal, Gülseren Koca
ve Nurkan Çoşkun

Abdullah Öcalan'nın sağlık sorunlarına
Aralık 2003'te yaptıkları basın açıklamasında "Sayın Öcalan' dedikleri
gerekçesiyle haklarında dava açılan İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin
Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman,
A. Kadir Dal, Gülseren
günü Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görülmeye
başlandı. D
sanıklar ve avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker,
müvekillerin su
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derneklerine yapılan başvuru
üzerine kamuoyuna açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın”
ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını belirtti
Duruşma delillerin toplanması için ertelendi. (DIHA

TMMOB Jeoloji
Mühendisleri
Odası

8 Nisan günü,
TMMOB tarafından hazırlanan bir kitapta şirketin küçük düşürüldüğü
gerekçesiyle
tazminat davası açtı. Normandy, kitabın şirketin itibarını sarstığını,
kamuoyu nezdinde maddi kayıplara neden olduğunu
savundu.(Cumhuriyet

Sakine Tekelioğlu Bolu F Tipi Cezaev
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açıldığı, sloganların atıldığı” ileri sürülerek, “Konuşmacı olarak katılan
parti genel başkanının, konuşmasının nitelik itibarı ile suç teşkil
edebilecek cümleler içerdiği, bu nedenlerle miting sırasında görevli
güvenlik güçlerinin düzenleme kurulu başkan ve üyeleri olan sanıklara
müteaddit defalarca uyarmasına, suç teşkil edebilecek eylemlerini sona
erdirilmesi taleplerinin bildirilmesine rağmen, düzenleme kurulu başkan
ve üyesi olan sanıkların 2911 Sayılı yasanın 23. maddesi kapsamına göre,
yasadışı toplantı haline gelen mitingi, aynı sayılı yasanını 12. maddesi
gereğince üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların 3005
Sayılı Yasa'ya göre yargılanmaları talep olunur” denildi. 8 DEH
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle

rt Şube Başkanı Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Siirt asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.(İHD Siirt

Ankara Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek
hakkında “Bakanın algılama sorunu var”; 2. Başkan Metin Bakkalcı
hakkında ise “Bu eylemin büyüklüğünü görmemek patolojik vakadır”
sözleriyle, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a hakaret ettikleri gerekçesiyle
dava açtı. Basın savcısı Kürşat Kayral, hazırladığı iddianamede iki
sanığın “algılama sorunu” ve “patolojik durum” tanımlamalarıyla,
psikolojik bir rahatsızlık ve zekâ geriliği yorumuna işaret ettiğini ve
Akdağ'a hakaret ettiği sonucuna ulaştı. Savcı, Sayek ve Bakkalcı'nın
suçunu, “Akdağ'a resmi sıfatından dolayı yayın yoluyla hakaret” olarak
tanımladı ve sanıkların her biri için dört aydan bir yıl dört aya kadar
hapis cezası istedi.
İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
Kurulu’nda yapmış oldukları konuşmalardan dolayı, Şube Başkanı
Rıdvan Kızgın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli m
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.

-DIHA) (İHD Bingöl)

Abdullah Öcalan'nın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 12
Aralık 2003'te yaptıkları basın açıklamasında "Sayın Öcalan' dedikleri
gerekçesiyle haklarında dava açılan İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin
Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman,
A. Kadir Dal, Gülseren Koca ve Nurkan Çoşkun’un davasına 28 Nisan
günü Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görülmeye

Davanın ilk duruşmasına; Nurkan Çoşkun dışında bütün
sanıklar ve avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker,
müvekillerin suç teşkil edecek herhangi bir fiilde bulunmadıklarını,
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derneklerine yapılan başvuru
üzerine kamuoyuna açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın”
ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını belirtti
Duruşma delillerin toplanması için ertelendi. (DIHA-29.04.04)
8 Nisan günü, Bergama'da siyanürle altın çıkaran Normandy Madencilik,
TMMOB tarafından hazırlanan bir kitapta şirketin küçük düşürüldüğü
gerekçesiyle kitabı basan Jeoloji Mühendisleri Odası'na 100 milyar liralık
tazminat davası açtı. Normandy, kitabın şirketin itibarını sarstığını,
kamuoyu nezdinde maddi kayıplara neden olduğunu
savundu.(Cumhuriyet-09.04.2004)
Bolu F Tipi Cezaevi'nde KADEK üyeliğinden hükümlü bulunan oğlunun
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açıldığı, sloganların atıldığı” ileri sürülerek, “Konuşmacı olarak katılan
parti genel başkanının, konuşmasının nitelik itibarı ile suç teşkil

ında görevli
güvenlik güçlerinin düzenleme kurulu başkan ve üyeleri olan sanıklara
müteaddit defalarca uyarmasına, suç teşkil edebilecek eylemlerini sona
erdirilmesi taleplerinin bildirilmesine rağmen, düzenleme kurulu başkan

Sayılı yasanın 23. maddesi kapsamına göre,
yasadışı toplantı haline gelen mitingi, aynı sayılı yasanını 12. maddesi
gereğince üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından, sanıkların 3005
Sayılı Yasa'ya göre yargılanmaları talep olunur” denildi. 8 DEHAP'lı,

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle

rt Şube Başkanı Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri

(İHD Siirt

3 kişi
beraat etti

Ankara Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek
hakkında “Bakanın algılama sorunu var”; 2. Başkan Metin Bakkalcı
hakkında ise “Bu eylemin büyüklüğünü görmemek patolojik vakadır”

gerekçesiyle
dava açtı. Basın savcısı Kürşat Kayral, hazırladığı iddianamede iki
sanığın “algılama sorunu” ve “patolojik durum” tanımlamalarıyla,
psikolojik bir rahatsızlık ve zekâ geriliği yorumuna işaret ettiğini ve

ı. Savcı, Sayek ve Bakkalcı'nın
suçunu, “Akdağ'a resmi sıfatından dolayı yayın yoluyla hakaret” olarak
tanımladı ve sanıkların her biri için dört aydan bir yıl dört aya kadar

Diğer

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
dolayı, Şube Başkanı

ın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.

Diğer

dikkat çekmek amacıyla 12
Aralık 2003'te yaptıkları basın açıklamasında "Sayın Öcalan' dedikleri
gerekçesiyle haklarında dava açılan İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin
Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman,

28 Nisan
günü Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görülmeye

avanın ilk duruşmasına; Nurkan Çoşkun dışında bütün
sanıklar ve avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker,

ç teşkil edecek herhangi bir fiilde bulunmadıklarını,
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derneklerine yapılan başvuru
üzerine kamuoyuna açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın”
ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını belirtti.

Diğer

Bergama'da siyanürle altın çıkaran Normandy Madencilik,
TMMOB tarafından hazırlanan bir kitapta şirketin küçük düşürüldüğü

kitabı basan Jeoloji Mühendisleri Odası'na 100 milyar liralık
tazminat davası açtı. Normandy, kitabın şirketin itibarını sarstığını,
kamuoyu nezdinde maddi kayıplara neden olduğunu

Diğer

i'nde KADEK üyeliğinden hükümlü bulunan oğlunun Diğer
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adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için Sakine Tekelioğlu hakkında Türk Ceza
Kanunu'nun 283'üncü maddesi gereğince "oğlunun ağzından konuyu
araştırmadan aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak
atılı suçu işlediği" iddiasıyla TCK'nın 283. maddesi kapsamında 30 aya
kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Evrensel
13.04.2004)

Abdurrezzak Taş 1 Haziran günü
sayı yanlışlığı gerekçesiyle Bingöl Valiliği tarafından gazetenin İmtiyaz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Abdurrezzak Taş hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bingöl Cumhuriyet
Başsavcılığı, Taş hakkında, gazetenin 27., 28. ve 30. sayısında adres
değişikliği olmasına rağmen, künyenin eski adresle çıkması ve mülki
amirliğe gazetenin bir gün geç verilmesi iddiasıyla, toplam 240 milyar
lira ön ödeme cezası önerisinde bulundu. Başsa
etmeyen Abdurrezzak Taş hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı. (Yeni Şafak

Evrensel gazetesi 2 Haziran günü , Evrensel gazetesinin 5 Nisan 2004 tarihli sayısında,
''AKP'nin derin başkanı''
Cüneyd Zapsu
karikatürün, Başbakan R.Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır saldırı
içerdiği belirtilerek, gazetenin yazıişleri müdürü İsmail Muzaffer Kurt’a,
Ankara 20. Asli
açıldı. İlk duruşmada, davalı taraf avukatı, karikatürün basın özgürlüğü
kapsamında eleştiri sınırları içinde mizahi bir yaklaşımla anlatım
sergilediğini belirterek davanın haksız olduğu görüşünü içeren
dilekçesini mahkemeye sundu. Erdoğan'ın avukatı ise cevap dilekçesine
karşı beyanda bulunmak için süre istedi. (Cumhuriyet

Pelin Tökalp,
Gündüz Alp
Akgün, Mustafa
Koşma, Hayri
Hicler ve Faruk
Keten

9 Mayıs günü Merkezi yurtdışında bulun
"www.sicakhaber.com" , "www.bombahaberler.com" internet kanalının,
Dış Ticaret Bankası aleyhindeki yayınlarını televizyon kanalında
yayınlayan Star TV yetkilileri hakkında 'Bankalar Kanunu'na muhalefet'
suçundan dava açıldı. İst
iddianamede, sanıklar Pelin Tökalp, Gündüz Alp Akgün, Mustafa
Koşma, Hayri Hicler ve Faruk Keten'in 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın
22'inci maddesi gereğince 1 ile 3 yıl arasında hapis ve 2 ile 4 milyar TL
arasında ağır para cezasına çarptırılmaları talep edildi. (DIHA
2004.05.10)

Halil Eyyüpoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yayınlanan Zafer
gazetesinin 14 Nisan 2004 tarihinde “Karakalem” köşesinde Halil
Eyyüpoğlu imzasıyla yayınlanan köşe yazısında, manevi şahsiyetine
hakaret edildiği iddiasıyla 8 Haziran günü Gaziantep 5. Asliye Hu
Mahkemesi'nde 10 milyarlık tazminat davası açtı.

Eren Can ve 4 kişi Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Eren Can ve 4 öğrenci hakkında,
“Binaya ‘Türkiye’de her gün iki gazete çıkıyor, biri Evrensel’ yazılı
pankart astığı ve
yapıldığı stand açtığı” iddiasıyla, “İzinsiz afiş asmak, bildiri dağıtmak”
suçlamasıyla TCK’nın 537/2 maddesi gereğince ceza istemiyle Ankara
1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. (Evrensel

Mehmet Yürek Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hakkında yazı yazdığı
gerekçesiyle Marmaris Değişim gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı
Mehmet Yürek'e Haziran ayında dava açtı. Dava, 6 Temmuz günü
Marmaris Adliyesi'nde görülecek. (30.06

Ömer Kurt Şanlıurfa Özel Kürtçe Kursu Müdürü Ömer Kurt hakkında, “kursun
resmi ismi onaylanmadan Kürt Dili ve Lehçeleri Öğrenim Merkezi
tabelası astığı ve izinsiz kurs açtığı” gerekçesiyle TCK'nın 261/1 maddesi
uyarınca dava açıldı. "Kan
dershane açılışı yaptığı" öne sürülen ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
istenen Kurt, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (İHD Şanlıurfa)
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adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için Sakine Tekelioğlu hakkında Türk Ceza
Kanunu'nun 283'üncü maddesi gereğince "oğlunun ağzından konuyu

rmadan aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak
atılı suçu işlediği" iddiasıyla TCK'nın 283. maddesi kapsamında 30 aya
kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Evrensel-16.06.04) (Yeni Şafak

1 Haziran günü Bingöl Ab-ı Hayat gazetesinin künyesinde adres, tarih ve
sayı yanlışlığı gerekçesiyle Bingöl Valiliği tarafından gazetenin İmtiyaz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Abdurrezzak Taş hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bingöl Cumhuriyet
Başsavcılığı, Taş hakkında, gazetenin 27., 28. ve 30. sayısında adres
değişikliği olmasına rağmen, künyenin eski adresle çıkması ve mülki
amirliğe gazetenin bir gün geç verilmesi iddiasıyla, toplam 240 milyar
lira ön ödeme cezası önerisinde bulundu. Başsavcılığın önerisini kabul
etmeyen Abdurrezzak Taş hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava
açıldı. (Yeni Şafak-02.06.2004)
2 Haziran günü , Evrensel gazetesinin 5 Nisan 2004 tarihli sayısında,
''AKP'nin derin başkanı'' başlıklı yazıda kullanılan ve özel danışmanı
Cüneyd Zapsu'nun Erdoğan'ın sırtına binmiş halde gösterildiği
karikatürün, Başbakan R.Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır saldırı
içerdiği belirtilerek, gazetenin yazıişleri müdürü İsmail Muzaffer Kurt’a,
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 10 milyar’lık tazminat davası
açıldı. İlk duruşmada, davalı taraf avukatı, karikatürün basın özgürlüğü
kapsamında eleştiri sınırları içinde mizahi bir yaklaşımla anlatım
sergilediğini belirterek davanın haksız olduğu görüşünü içeren
dilekçesini mahkemeye sundu. Erdoğan'ın avukatı ise cevap dilekçesine
karşı beyanda bulunmak için süre istedi. (Cumhuriyet– 03.06.04)
9 Mayıs günü Merkezi yurtdışında bulunan ve sahibi belli olmayan
"www.sicakhaber.com" , "www.bombahaberler.com" internet kanalının,
Dış Ticaret Bankası aleyhindeki yayınlarını televizyon kanalında
yayınlayan Star TV yetkilileri hakkında 'Bankalar Kanunu'na muhalefet'
suçundan dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan
iddianamede, sanıklar Pelin Tökalp, Gündüz Alp Akgün, Mustafa
Koşma, Hayri Hicler ve Faruk Keten'in 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın
22'inci maddesi gereğince 1 ile 3 yıl arasında hapis ve 2 ile 4 milyar TL

ağır para cezasına çarptırılmaları talep edildi. (DIHA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yayınlanan Zafer
gazetesinin 14 Nisan 2004 tarihinde “Karakalem” köşesinde Halil
Eyyüpoğlu imzasıyla yayınlanan köşe yazısında, manevi şahsiyetine
hakaret edildiği iddiasıyla 8 Haziran günü Gaziantep 5. Asliye Hu
Mahkemesi'nde 10 milyarlık tazminat davası açtı. (Hürriyet-09.06.2004)
Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Eren Can ve 4 öğrenci hakkında,
“Binaya ‘Türkiye’de her gün iki gazete çıkıyor, biri Evrensel’ yazılı
pankart astığı ve orta bahçede Evrensel gazetesinin satış ve tanıtımının
yapıldığı stand açtığı” iddiasıyla, “İzinsiz afiş asmak, bildiri dağıtmak”
suçlamasıyla TCK’nın 537/2 maddesi gereğince ceza istemiyle Ankara
1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. (Evrensel-16.06.04)
Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hakkında yazı yazdığı
gerekçesiyle Marmaris Değişim gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı
Mehmet Yürek'e Haziran ayında dava açtı. Dava, 6 Temmuz günü
Marmaris Adliyesi'nde görülecek. (30.06.2004-DİHA)
Şanlıurfa Özel Kürtçe Kursu Müdürü Ömer Kurt hakkında, “kursun
resmi ismi onaylanmadan Kürt Dili ve Lehçeleri Öğrenim Merkezi
tabelası astığı ve izinsiz kurs açtığı” gerekçesiyle TCK'nın 261/1 maddesi
uyarınca dava açıldı. "Kanun ve nizamlara aykırı haraket ederek, izinsiz
dershane açılışı yaptığı" öne sürülen ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
istenen Kurt, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (İHD Şanlıurfa)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için Sakine Tekelioğlu hakkında Türk Ceza
Kanunu'nun 283'üncü maddesi gereğince "oğlunun ağzından konuyu

rmadan aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak
atılı suçu işlediği" iddiasıyla TCK'nın 283. maddesi kapsamında 30 aya

(Yeni Şafak-

ı Hayat gazetesinin künyesinde adres, tarih ve
sayı yanlışlığı gerekçesiyle Bingöl Valiliği tarafından gazetenin İmtiyaz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Abdurrezzak Taş hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bingöl Cumhuriyet
Başsavcılığı, Taş hakkında, gazetenin 27., 28. ve 30. sayısında adres
değişikliği olmasına rağmen, künyenin eski adresle çıkması ve mülki
amirliğe gazetenin bir gün geç verilmesi iddiasıyla, toplam 240 milyar

vcılığın önerisini kabul
etmeyen Abdurrezzak Taş hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava

Diğer

2 Haziran günü , Evrensel gazetesinin 5 Nisan 2004 tarihli sayısında,
a kullanılan ve özel danışmanı

'nun Erdoğan'ın sırtına binmiş halde gösterildiği
karikatürün, Başbakan R.Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır saldırı
içerdiği belirtilerek, gazetenin yazıişleri müdürü İsmail Muzaffer Kurt’a,

ye Hukuk Mahkemesi’nde 10 milyar’lık tazminat davası
açıldı. İlk duruşmada, davalı taraf avukatı, karikatürün basın özgürlüğü
kapsamında eleştiri sınırları içinde mizahi bir yaklaşımla anlatım
sergilediğini belirterek davanın haksız olduğu görüşünü içeren
dilekçesini mahkemeye sundu. Erdoğan'ın avukatı ise cevap dilekçesine

03.06.04)

Diğer

an ve sahibi belli olmayan
"www.sicakhaber.com" , "www.bombahaberler.com" internet kanalının,
Dış Ticaret Bankası aleyhindeki yayınlarını televizyon kanalında
yayınlayan Star TV yetkilileri hakkında 'Bankalar Kanunu'na muhalefet'

anbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan
iddianamede, sanıklar Pelin Tökalp, Gündüz Alp Akgün, Mustafa
Koşma, Hayri Hicler ve Faruk Keten'in 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın
22'inci maddesi gereğince 1 ile 3 yıl arasında hapis ve 2 ile 4 milyar TL

ağır para cezasına çarptırılmaları talep edildi. (DIHA-

Diğer

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yayınlanan Zafer
gazetesinin 14 Nisan 2004 tarihinde “Karakalem” köşesinde Halil
Eyyüpoğlu imzasıyla yayınlanan köşe yazısında, manevi şahsiyetine
hakaret edildiği iddiasıyla 8 Haziran günü Gaziantep 5. Asliye Hukuk

09.06.2004)

Diğer

Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Eren Can ve 4 öğrenci hakkında,
“Binaya ‘Türkiye’de her gün iki gazete çıkıyor, biri Evrensel’ yazılı

orta bahçede Evrensel gazetesinin satış ve tanıtımının
yapıldığı stand açtığı” iddiasıyla, “İzinsiz afiş asmak, bildiri dağıtmak”
suçlamasıyla TCK’nın 537/2 maddesi gereğince ceza istemiyle Ankara

.04)

Diğer

Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hakkında yazı yazdığı
gerekçesiyle Marmaris Değişim gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı
Mehmet Yürek'e Haziran ayında dava açtı. Dava, 6 Temmuz günü

Diğer

Şanlıurfa Özel Kürtçe Kursu Müdürü Ömer Kurt hakkında, “kursun
resmi ismi onaylanmadan Kürt Dili ve Lehçeleri Öğrenim Merkezi
tabelası astığı ve izinsiz kurs açtığı” gerekçesiyle TCK'nın 261/1 maddesi

un ve nizamlara aykırı haraket ederek, izinsiz
dershane açılışı yaptığı" öne sürülen ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
istenen Kurt, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (İHD Şanlıurfa)

Diğer
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(17.07.2004-
Mesut Beştaş, M.
Sezgin Tanrıkulu,
Mehmet Erdal
Koyumcu, Levent
Oktay, Abdullah
Akan, Halil
Adıgüzel, Şükrü
Oğuz ve Emine
Oğuz

Siirt Cumhuriyet Savcılığı, 28 Mart yerel seçimlerinde SHP'nin Siirt
Belediye Başkanı Adayı olan Mesut Beştaş hakkında, yaptığı Kürtçe ve
Türkçe konuşmalarından dolayı
yanı sıra, Diyarbakır Baro Başkanı Av. M. Sezgin Tanrıkulu, SHP İl
Başkanı Mehmet Erdal Koyumcu, SHP İl Yöneticisi Levent Oktay,
DEHAP İl Yöneticileri Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, DEHAP Siirt
Merkez İlçe Başkanı
hakkında da dava açtı. Siirt Cumhuriyet Savcısı Ömer Boydaş tarafından
16 Haziran günü hazırlanan iddianamede, Mesut Beştaş ile birlikte
Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, Şükrü Oğuz ile Emine Oğuz'un 298
sayılı Seçimlerin
Kanun'a muhalefet ettikleri ileri sürülerek, sanıkların 298 sayılı kanunun
49/2 ve 156 maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılmasının istendi. İddianamede, “Beştaş, yerel seçimler
hakkında serb
ilimiz Yetiştirme Yurdu'nun karşı tarafında bulunan meydanda toplanan
halka konuşma yapmıştır. Diğer sanıklar da bu toplantıyı düzenleyerek
suça iştirak etmişlerdir” denildi. Beştaş ile Şükrü Oğuz
Oğuz'un bulunduğu aynı tarihli bir başka iddianamede ise, Beştaş'ın 20
Mart günü belediye parke şantiyesi ile sebze hali arasında bulanan boş
arazide bin 500 kişilik bir gruba Kürtçe olarak konuşma yaptığı belirtildi.
Diğer sanıkların da toplantıy
Beştaş'ın 298 sayılı kanunun 58. maddesi, diğer sanıklarında aynı
kanunun 50 ve 156. maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından hazırlanan 17 Haziran tarihli
iddianamede ise, “19 Mart'ta ilimiz Kızlar Tepesi mevkiinde bulunan
İtfaiye Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik topluluğa sanıklardan
Beştaş ile Tanrıkulu'nun birer konuşma yaptığı, diğer sanıkların da bu
toplantıyı tertip etmişlerdir. Merkez İlçe Seçim Kuru
propagandanın yapılacağı yer olarak Cumhuriyet Meydanı tespit
edilmesine rağmen sanıklar, seçim yasasının 50. maddesine aykırı olarak
tespit edilen meydan dışında bir yerde propaganda yapmışlardır.
Sanıkların 298 Sayılı Yasanın 50 ve 156 mad
maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur” denildi. (01.07.2004
02.07.2004)

Emin Çölaşan Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında, yerel seçimler öncesi
kaleme aldığı bir yazısında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in kişilik haklarına hakaret ettiği'' iddiasıyla 4 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. İddianamede, 27 Ma
Çölaşan'ın "Oyumuz Hırsıza Yüzsüze!'' başlıklı bir yazısı yayınlandığı,
yazıda, "Pazar günü oylarımızı hırsıza, yüzsüze verelim! Bizim ünlü
hırsız başkanlığa aday'' gibi sözlere yer verildiği belirtildi. Gökçek'in suç
duyurusu yaptı
ifade edildi.

Vakit gazetesi Denizli Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Nihat Zeybekci, Vakit gazetesi
aleyhine 100 milyar tazminat istemiyle dava açtı. Zeybekci, Vakit
gazetesinde, 6 Temmuz tarihli ''Müftü'nün İsyanı'' başlığıyla yapılan
haber ve haberle birlikte yer alan karikatürde kendisine hakaret edildiğini
belirtti. Davanın ilk duruşması 26 Ekim günü yapıldı. Denizli 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Denizl
Nihat Zeybekci ile davalılar Vakit gazetesi sahibi Nuri Aykon, haberi
yapan muhabir Hakan Güneş ve haberle ilgili karikatürü çizen Kemal
Güler katılmadı. Hâkim Tahsin Durmuşoğlu, davalılardan Nuri Aykon'un
mahkemeyle ilgili yetki itirazı
olduğu'' gerekçesiyle reddetti. Duruşma, 24 Aralık 2004 tarihine
ertelendi. (Cmhuriyet

Sami Evren ve İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı, KESK Başkanı Sami Ev
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-DİHA)
Siirt Cumhuriyet Savcılığı, 28 Mart yerel seçimlerinde SHP'nin Siirt
Belediye Başkanı Adayı olan Mesut Beştaş hakkında, yaptığı Kürtçe ve
Türkçe konuşmalarından dolayı 3 ayrı dava açtı. Savcılık Av. Beştaş'ın
yanı sıra, Diyarbakır Baro Başkanı Av. M. Sezgin Tanrıkulu, SHP İl
Başkanı Mehmet Erdal Koyumcu, SHP İl Yöneticisi Levent Oktay,
DEHAP İl Yöneticileri Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, DEHAP Siirt
Merkez İlçe Başkanı Şükrü Oğuz ve DEHAP üyesi Emine Oğuz
hakkında da dava açtı. Siirt Cumhuriyet Savcısı Ömer Boydaş tarafından
16 Haziran günü hazırlanan iddianamede, Mesut Beştaş ile birlikte
Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, Şükrü Oğuz ile Emine Oğuz'un 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun'a muhalefet ettikleri ileri sürülerek, sanıkların 298 sayılı kanunun
49/2 ve 156 maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılmasının istendi. İddianamede, “Beştaş, yerel seçimler
hakkında serbest propagandanın 18 Mart'ta başlayacağı halde, 17 Mart'ta
ilimiz Yetiştirme Yurdu'nun karşı tarafında bulunan meydanda toplanan
halka konuşma yapmıştır. Diğer sanıklar da bu toplantıyı düzenleyerek
suça iştirak etmişlerdir” denildi. Beştaş ile Şükrü Oğuz ve Emine
Oğuz'un bulunduğu aynı tarihli bir başka iddianamede ise, Beştaş'ın 20
Mart günü belediye parke şantiyesi ile sebze hali arasında bulanan boş
arazide bin 500 kişilik bir gruba Kürtçe olarak konuşma yaptığı belirtildi.
Diğer sanıkların da toplantıyı tertipledikleri kaydedilen iddianamede,
Beştaş'ın 298 sayılı kanunun 58. maddesi, diğer sanıklarında aynı
kanunun 50 ve 156. maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından hazırlanan 17 Haziran tarihli

ede ise, “19 Mart'ta ilimiz Kızlar Tepesi mevkiinde bulunan
İtfaiye Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik topluluğa sanıklardan
Beştaş ile Tanrıkulu'nun birer konuşma yaptığı, diğer sanıkların da bu
toplantıyı tertip etmişlerdir. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun serbest
propagandanın yapılacağı yer olarak Cumhuriyet Meydanı tespit
edilmesine rağmen sanıklar, seçim yasasının 50. maddesine aykırı olarak
tespit edilen meydan dışında bir yerde propaganda yapmışlardır.
Sanıkların 298 Sayılı Yasanın 50 ve 156 maddeleri ile TCK'nın 526
maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur” denildi. (01.07.2004-DİHA) (Ülkede Özgür Gündem

Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında, yerel seçimler öncesi
kaleme aldığı bir yazısında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in kişilik haklarına hakaret ettiği'' iddiasıyla 4 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. İddianamede, 27 Mart 2004 tarihli yazıda,
Çölaşan'ın "Oyumuz Hırsıza Yüzsüze!'' başlıklı bir yazısı yayınlandığı,
yazıda, "Pazar günü oylarımızı hırsıza, yüzsüze verelim! Bizim ünlü
hırsız başkanlığa aday'' gibi sözlere yer verildiği belirtildi. Gökçek'in suç
duyurusu yaptığı anlatılan iddianamede, Çölaşan'ın suçlamayı reddettiği
ifade edildi. (Sabah-04.07.2004)
Denizli Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Nihat Zeybekci, Vakit gazetesi
aleyhine 100 milyar tazminat istemiyle dava açtı. Zeybekci, Vakit

nde, 6 Temmuz tarihli ''Müftü'nün İsyanı'' başlığıyla yapılan
haber ve haberle birlikte yer alan karikatürde kendisine hakaret edildiğini

avanın ilk duruşması 26 Ekim günü yapıldı. Denizli 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Denizli Belediye Başkanı
Nihat Zeybekci ile davalılar Vakit gazetesi sahibi Nuri Aykon, haberi
yapan muhabir Hakan Güneş ve haberle ilgili karikatürü çizen Kemal
Güler katılmadı. Hâkim Tahsin Durmuşoğlu, davalılardan Nuri Aykon'un
mahkemeyle ilgili yetki itirazını, ''Davacının ikametgâhının Denizli'de
olduğu'' gerekçesiyle reddetti. Duruşma, 24 Aralık 2004 tarihine
ertelendi. (Cmhuriyet-27.10.04) (Cumhuriyet-17.07.2004)
İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı, KESK Başkanı Sami Evren ve DİSK
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Siirt Cumhuriyet Savcılığı, 28 Mart yerel seçimlerinde SHP'nin Siirt
Belediye Başkanı Adayı olan Mesut Beştaş hakkında, yaptığı Kürtçe ve

3 ayrı dava açtı. Savcılık Av. Beştaş'ın
yanı sıra, Diyarbakır Baro Başkanı Av. M. Sezgin Tanrıkulu, SHP İl
Başkanı Mehmet Erdal Koyumcu, SHP İl Yöneticisi Levent Oktay,
DEHAP İl Yöneticileri Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, DEHAP Siirt

Şükrü Oğuz ve DEHAP üyesi Emine Oğuz
hakkında da dava açtı. Siirt Cumhuriyet Savcısı Ömer Boydaş tarafından
16 Haziran günü hazırlanan iddianamede, Mesut Beştaş ile birlikte
Abdullah Akan, Halil Adıgüzel, Şükrü Oğuz ile Emine Oğuz'un 298

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun'a muhalefet ettikleri ileri sürülerek, sanıkların 298 sayılı kanunun
49/2 ve 156 maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılmasının istendi. İddianamede, “Beştaş, yerel seçimler

est propagandanın 18 Mart'ta başlayacağı halde, 17 Mart'ta
ilimiz Yetiştirme Yurdu'nun karşı tarafında bulunan meydanda toplanan
halka konuşma yapmıştır. Diğer sanıklar da bu toplantıyı düzenleyerek

ve Emine
Oğuz'un bulunduğu aynı tarihli bir başka iddianamede ise, Beştaş'ın 20
Mart günü belediye parke şantiyesi ile sebze hali arasında bulanan boş
arazide bin 500 kişilik bir gruba Kürtçe olarak konuşma yaptığı belirtildi.

ı tertipledikleri kaydedilen iddianamede,
Beştaş'ın 298 sayılı kanunun 58. maddesi, diğer sanıklarında aynı
kanunun 50 ve 156. maddeleri ile TCK'nın 526. maddesi gereğince
cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından hazırlanan 17 Haziran tarihli

ede ise, “19 Mart'ta ilimiz Kızlar Tepesi mevkiinde bulunan
İtfaiye Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik topluluğa sanıklardan
Beştaş ile Tanrıkulu'nun birer konuşma yaptığı, diğer sanıkların da bu

lu'nun serbest
propagandanın yapılacağı yer olarak Cumhuriyet Meydanı tespit
edilmesine rağmen sanıklar, seçim yasasının 50. maddesine aykırı olarak
tespit edilen meydan dışında bir yerde propaganda yapmışlardır.

deleri ile TCK'nın 526
maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep

DİHA) (Ülkede Özgür Gündem-

Diğer

Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında, yerel seçimler öncesi
kaleme aldığı bir yazısında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in kişilik haklarına hakaret ettiği'' iddiasıyla 4 yıla kadar hapis

rt 2004 tarihli yazıda,
Çölaşan'ın "Oyumuz Hırsıza Yüzsüze!'' başlıklı bir yazısı yayınlandığı,
yazıda, "Pazar günü oylarımızı hırsıza, yüzsüze verelim! Bizim ünlü
hırsız başkanlığa aday'' gibi sözlere yer verildiği belirtildi. Gökçek'in suç

ğı anlatılan iddianamede, Çölaşan'ın suçlamayı reddettiği

Diğer

Denizli Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Nihat Zeybekci, Vakit gazetesi
aleyhine 100 milyar tazminat istemiyle dava açtı. Zeybekci, Vakit

nde, 6 Temmuz tarihli ''Müftü'nün İsyanı'' başlığıyla yapılan
haber ve haberle birlikte yer alan karikatürde kendisine hakaret edildiğini

avanın ilk duruşması 26 Ekim günü yapıldı. Denizli 1. Asliye
i Belediye Başkanı

Nihat Zeybekci ile davalılar Vakit gazetesi sahibi Nuri Aykon, haberi
yapan muhabir Hakan Güneş ve haberle ilgili karikatürü çizen Kemal
Güler katılmadı. Hâkim Tahsin Durmuşoğlu, davalılardan Nuri Aykon'un

nı, ''Davacının ikametgâhının Denizli'de
olduğu'' gerekçesiyle reddetti. Duruşma, 24 Aralık 2004 tarihine

Diğer

ren ve DİSK Diğer
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Süleyman Çelebi Başkanı Süleyman Çelebi hakkında, “Halkı Kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşe özendirmek; kışkırtmak” suçundan kamu davası açtı. (Birgün
30.07.2004)

Eğitim Sen Şube
Yönetim Kurulu

Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Yalçın Kekeç’in kadrolaşma
hareketleri ve akademik görevliler üzerindeki uygulamalarını konu
edinen bir raporu internet ortamında yayınlayan Eğitim Sen Şube
Yönetim Kurulu hakkında “yayın yoluyla hakaret” ettikleri gerekç
dava açıldı. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü
duruşmada yaptıkları
raporda kimseye hakaret etmediklerini belirttiler. Dava, müştekilerin de
dinlenmesi amacıyla 13 Aralık günü
(Evrensel-17.09.2004)

Güney Ege gazetesi MOPAK kağıt
tanımadığı iddialarını yazan Güney Ege gazetesi hakkında 31 Ağustos
günü 100 milyarlık tazminat

Engin Kırmızıgül,
Kazım Rollas, Özge
Taşkın, Özgür
Sinan Cengiz,
Hasan Barış Ilgaz
ve İzzet Doğan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi Eng
Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden
Hekime dergisi ve “Savaşa hayır,
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası
istemiyle dava açıldı. (Tıp Dünyası

Tolga Şardan,
Gökçer
Tahincioğlu ve
Eren Güvener

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabirleri Tolga
Şardan, Gökçer Tahincioğlu ve Yazıişleri Müdürü Eren Güvener
hakkında “4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele
Yasası’na aykırı davrandıkları” iddiasıyla dava açtı
Milliyet gazetesinde 19 Ağustos günü yayınlanan “İşte Çakıcı
Diyalogları”, 20 Ağustos günü yayınlanan “Malzemeler Çakıcı’dan” ve
21 Ağustos günü yayınlanan “Dosyadaki 2. Bomba” başlıklı haberlerde,
“Savcılığın organize suç örgütü lideri Alaa
soruşturmada gizliliğin ihlal edildiği” ileri sürüldü. Yasanın “gizliliğin
ihlali, yetkililerin sorumluluğu ve cezalandırılması” başlıklı 10/1
maddesi 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. (İHD İstanbul)

Musa Kart Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet çizeri Musa Kart hakkında,
9 Nisan 2004 tarihinde yayınlanan karikatür nedeniyle 10 milyar liralık
manevi tazminat davası açtı. Davanın görülmesine 7 Ekim günü başlandı.
Erdoğan’ın avukatı Fatih Şahin, Kart’ı
Başbakan Erdoğan’ın kişilik haklarına tecavüzde bulunulduğunu iddia
etti. Cumhuriyet gazetesi ve Musa Kart’ın avukatı Mehmet Ali Köksal
ise karikatürün çizildiği ve yayınlandığı tarihte İmam Hatip Liseleri ile
ilgili düzenle
sınırları içinde olduğunu belirtti. İfrada kaçmaksızın manevi tazminatı
gerektiren bir durum olmadığını dile getiren Köksal, davanın reddini
istedi. Köksal’ın Şahin’in mahkemeye sunduğu delil listesini
için süre istemesi üzerine dava, Cumhuriyet gazetesinin bir nüshasının
Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan istenmesine, Cumhuriyet gazetesinin
yıllık bilanço örneğini ibraz etmesine ve tarafların mali durumlarının
araştırılmasına karar verilerek erte
08.10.04)

Tuncer Bakırhan 12 Mayıs günü DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında,
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart'ta Nusaybin'de
yaptığı konuşmasında "2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'n
maddesi gereğince Türkçe dışında dil kullanılamayacağı hükmüne aykırı
davranma" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Bakırhan'ın,
konuşmasının ardından halka, Kürtçe'de "hoşçakalın" anlamına gelen
"Xatira We" ve "teşekkür ederim" anlamına gele
dava açılmasına gerekçe olarak gösterildi. 20 Mayıs günü Hakkari ve
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Başkanı Süleyman Çelebi hakkında, “Halkı Kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşe özendirmek; kışkırtmak” suçundan kamu davası açtı. (Birgün

Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Yalçın Kekeç’in kadrolaşma
hareketleri ve akademik görevliler üzerindeki uygulamalarını konu
edinen bir raporu internet ortamında yayınlayan Eğitim Sen Şube
Yönetim Kurulu hakkında “yayın yoluyla hakaret” ettikleri gerekç

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü
duruşmada yaptıkları savunmalarında Eğitim-sen yöneticileri, söz konucu
raporda kimseye hakaret etmediklerini belirttiler. Dava, müştekilerin de
dinlenmesi amacıyla 13 Aralık gününe ertelendi. (Evrensel-17.09.2004)

17.09.2004)
MOPAK kağıt-Karton şirketi, şirketin çevreyi kirlettiği ve işçi haklarını
tanımadığı iddialarını yazan Güney Ege gazetesi hakkında 31 Ağustos
günü 100 milyarlık tazminat davası açtı. (Özgür Gündem-16.09.2004)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi Engin Kırmızıgül, Kazım
Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden
Hekime dergisi ve “Savaşa hayır, savaş öldürür”, “Ücretsiz sağlık için
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası
istemiyle dava açıldı. (Tıp Dünyası-08.12.04)
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabirleri Tolga
Şardan, Gökçer Tahincioğlu ve Yazıişleri Müdürü Eren Güvener
hakkında “4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele
Yasası’na aykırı davrandıkları” iddiasıyla dava açtı. İddianamede,
Milliyet gazetesinde 19 Ağustos günü yayınlanan “İşte Çakıcı
Diyalogları”, 20 Ağustos günü yayınlanan “Malzemeler Çakıcı’dan” ve
21 Ağustos günü yayınlanan “Dosyadaki 2. Bomba” başlıklı haberlerde,
“Savcılığın organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında yürüttüğü
soruşturmada gizliliğin ihlal edildiği” ileri sürüldü. Yasanın “gizliliğin
ihlali, yetkililerin sorumluluğu ve cezalandırılması” başlıklı 10/1
maddesi 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. (İHD İstanbul)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet çizeri Musa Kart hakkında,
9 Nisan 2004 tarihinde yayınlanan karikatür nedeniyle 10 milyar liralık
manevi tazminat davası açtı. Davanın görülmesine 7 Ekim günü başlandı.
Erdoğan’ın avukatı Fatih Şahin, Kart’ın çizdiği karikatürle müvekkili
Başbakan Erdoğan’ın kişilik haklarına tecavüzde bulunulduğunu iddia
etti. Cumhuriyet gazetesi ve Musa Kart’ın avukatı Mehmet Ali Köksal
ise karikatürün çizildiği ve yayınlandığı tarihte İmam Hatip Liseleri ile
ilgili düzenlemelerin karışık olduğunu, karikatürün basın özgürlüğü
sınırları içinde olduğunu belirtti. İfrada kaçmaksızın manevi tazminatı
gerektiren bir durum olmadığını dile getiren Köksal, davanın reddini
istedi. Köksal’ın Şahin’in mahkemeye sunduğu delil listesini incelemek
için süre istemesi üzerine dava, Cumhuriyet gazetesinin bir nüshasının
Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan istenmesine, Cumhuriyet gazetesinin
yıllık bilanço örneğini ibraz etmesine ve tarafların mali durumlarının
araştırılmasına karar verilerek ertelendi. (Evrensel-08.10.04) (Evrensel

12 Mayıs günü DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında,
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart'ta Nusaybin'de
yaptığı konuşmasında "2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 81/C
maddesi gereğince Türkçe dışında dil kullanılamayacağı hükmüne aykırı
davranma" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Bakırhan'ın,
konuşmasının ardından halka, Kürtçe'de "hoşçakalın" anlamına gelen
"Xatira We" ve "teşekkür ederim" anlamına gelen "Sipas dikim" demesi
dava açılmasına gerekçe olarak gösterildi. 20 Mayıs günü Hakkari ve
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Başkanı Süleyman Çelebi hakkında, “Halkı Kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşe özendirmek; kışkırtmak” suçundan kamu davası açtı. (Birgün-

Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Yalçın Kekeç’in kadrolaşma
hareketleri ve akademik görevliler üzerindeki uygulamalarını konu
edinen bir raporu internet ortamında yayınlayan Eğitim Sen Şube
Yönetim Kurulu hakkında “yayın yoluyla hakaret” ettikleri gerekçesiyle

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü görülen
sen yöneticileri, söz konucu

raporda kimseye hakaret etmediklerini belirttiler. Dava, müştekilerin de
17.09.2004)

Diğer

Karton şirketi, şirketin çevreyi kirlettiği ve işçi haklarını
tanımadığı iddialarını yazan Güney Ege gazetesi hakkında 31 Ağustos

16.09.2004)

Diğer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
in Kırmızıgül, Kazım

Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden

savaş öldürür”, “Ücretsiz sağlık için
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası

Diğer

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Milliyet gazetesi muhabirleri Tolga
Şardan, Gökçer Tahincioğlu ve Yazıişleri Müdürü Eren Güvener
hakkında “4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele

. İddianamede,
Milliyet gazetesinde 19 Ağustos günü yayınlanan “İşte Çakıcı
Diyalogları”, 20 Ağustos günü yayınlanan “Malzemeler Çakıcı’dan” ve
21 Ağustos günü yayınlanan “Dosyadaki 2. Bomba” başlıklı haberlerde,

ttin Çakıcı hakkında yürüttüğü
soruşturmada gizliliğin ihlal edildiği” ileri sürüldü. Yasanın “gizliliğin
ihlali, yetkililerin sorumluluğu ve cezalandırılması” başlıklı 10/1-2.
maddesi 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. (İHD İstanbul)

Diğer

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet çizeri Musa Kart hakkında,
9 Nisan 2004 tarihinde yayınlanan karikatür nedeniyle 10 milyar liralık
manevi tazminat davası açtı. Davanın görülmesine 7 Ekim günü başlandı.

n çizdiği karikatürle müvekkili
Başbakan Erdoğan’ın kişilik haklarına tecavüzde bulunulduğunu iddia
etti. Cumhuriyet gazetesi ve Musa Kart’ın avukatı Mehmet Ali Köksal
ise karikatürün çizildiği ve yayınlandığı tarihte İmam Hatip Liseleri ile

melerin karışık olduğunu, karikatürün basın özgürlüğü
sınırları içinde olduğunu belirtti. İfrada kaçmaksızın manevi tazminatı
gerektiren bir durum olmadığını dile getiren Köksal, davanın reddini

incelemek
için süre istemesi üzerine dava, Cumhuriyet gazetesinin bir nüshasının
Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan istenmesine, Cumhuriyet gazetesinin
yıllık bilanço örneğini ibraz etmesine ve tarafların mali durumlarının

08.10.04) (Evrensel-

Diğer

12 Mayıs günü DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında,
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart'ta Nusaybin'de

ın 81/C
maddesi gereğince Türkçe dışında dil kullanılamayacağı hükmüne aykırı
davranma" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Bakırhan'ın,
konuşmasının ardından halka, Kürtçe'de "hoşçakalın" anlamına gelen

n "Sipas dikim" demesi
dava açılmasına gerekçe olarak gösterildi. 20 Mayıs günü Hakkari ve

Siyasi
Partiler
Yasası
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Yüksekova'daki konuşmalar için açılan iki farklı davada da beraat kararı
veren Van DGM, gerekçeli kararlarında konuşmaların Abdullah Öcalan,
cezaevleri ve Kürt sorun
olduğunu, bunun da Yargıtay kararları ve AİHS'ye uygun olduğunu
kaydetti. (DIHA

Fatma Nevin
Vargün ve Zöhre
Bozacı

Özgür Toplum Partisi’nin 26 Eylül 2003’de düzenlenen kongresinde
divan başkanlığı yapan Fatma Nevin Vargün ve divan katibi Zöhre
Bozacı hakkında, Siyasi Partiler Yasası’nın 81/C ve 117’nci maddeleri
uyarınca 6 aydan az olmamak üzeri hapis cezası istemi ile
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı iddianamede, kongrede
Barış Anneleri İnisiyatifi temsilcisi olarak kürsüye çıkan Müesser
Güler’in Kürtçe konuştuğunu ve engellenmediğini öne sürerek, “Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri
8 Temmuz günü 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada
Vargün'ün avukatı Ayşe Çelik açılan davanın Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa'nın 90. Maddesi'nde yapılan
değişiklikler ile çelişkili bir dur
düşmesini ve müvekkiline beraat verilmesini talep etti. Duruşma,
eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihine ertelendi. (08.07.2004
DİHA) (Evrensel

Hicran Çelik,
Feyyaz Erdem ve
Elif Doğan

TKP Diyarbakır İl binasına, “Ji bo biratîya gelen, işgalê re na/Halkların
kardeşliği için işgale hayır” yazılı pankart astıkları için 2820 Sayılı Siyasi
Partiler Yasası'nın 81/C maddesine muhalefetten haklarında dava açılan
parti yöneticileri; Hicran Çelik, Feyyaz Erdem ve Elif Doğan'ın
yargılanmasına 8 Mart günü başlandı. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen davada, “Siyasi partiler Türkçe dışında bir dilde propaganda
yapamaz” hükmüne muhalefet etmekle suçlanan sanıkların ifad
alındı. Davalı tarafın savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma,
26 Nisan'a ertelendi.

Ahmet Dağlı,
Mustafa Rollas,
Mihriban
Karakaya ve
Selehattin Ilgaz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi tarafından, 8 Ek
tarihinde Konak Eski Sümerbank önünde, Kürt sorununa çözüm
taleplerini ifade etmek ve cezaevlerindeki “tecrit” uygulamalarını
protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldığı sırada, Türk Kamu
üyelerinin düzenlediği eylemde, İstiklal Marşı okunu
kalkmadıkları gerekçesiyle İHD GYK üyesi Ahmet Dağlı, İHD İzmir
Şube Başkanı Mustafa Rollas, İHD İzmir Şube Sekreteri Mihriban
Karakaya ve ESP Temsilcisi Selehattin Ilgaz hakkında dava açıldı. DGM
Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan dava kaps
TCK'nın 145/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. DGM
Cumhuriyet Savcısı Halil Candemir tarafından hazırlanan iddianamede,
“İstiklâl Marşı'nın okunmaya başlanmasıyla, sanıkların oturma eylemine
geçerek, devletin otoritesini zarar
İstiklâl Marşı'nı tahkir ve yasadışı PKK/KADEK örgütünün
propagandasını yapmaya yönelik eylemlerde bulunmuşlardır” ifadesi yer
aldı. İddianamede, olayın delilleri arasında “Olay tutanağı, bildiri, doktor
raporları, dolayl
raporu"nun ne olduğu ise açıklanmadı.

Zehra Çomaklı 4 Temmuz 2003'te Savaş Karşıtları Platformu'nun düzenlediği, “Savaşa
Karşı Şarkılar” gecesinde, “...Türkiye ile Amerika'nın bu emperyal
ilişkilerinin köklerini arıyorsak, Mustafa Kemal ile Rozvelt'in
mektuplaşmalarına bir de Mustafa Kemal'in mesajlarına bakabiliriz...”
şeklinde sözler kullandığı ve bu haliyle Atatürk'e ve anısına hakaret
edildiği gerekçesiyle, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası
açılan Özgür
Mart günü başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
davanın ilk duruşmasında ifade veren Çomaklı, konuşmasında Atatürk'e
hakaret etmediğini ve Cumhuriyet Gaze
olarak dava açtırdığını ifade etti. Avukat Şenol Koçhan ise müvekkilinin
beraatini istedi.
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Yüksekova'daki konuşmalar için açılan iki farklı davada da beraat kararı
veren Van DGM, gerekçeli kararlarında konuşmaların Abdullah Öcalan,
cezaevleri ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerden ibaret
olduğunu, bunun da Yargıtay kararları ve AİHS'ye uygun olduğunu
kaydetti. (DIHA-2004.05.13- Hürriyet-21.05.2004)
Özgür Toplum Partisi’nin 26 Eylül 2003’de düzenlenen kongresinde
divan başkanlığı yapan Fatma Nevin Vargün ve divan katibi Zöhre
Bozacı hakkında, Siyasi Partiler Yasası’nın 81/C ve 117’nci maddeleri
uyarınca 6 aydan az olmamak üzeri hapis cezası istemi ile Ankara 6’ıncı
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı iddianamede, kongrede
Barış Anneleri İnisiyatifi temsilcisi olarak kürsüye çıkan Müesser
Güler’in Kürtçe konuştuğunu ve engellenmediğini öne sürerek, “Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet ettiklerini” iddia etti. Davanın ilk duruşması
8 Temmuz günü 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada
Vargün'ün avukatı Ayşe Çelik açılan davanın Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa'nın 90. Maddesi'nde yapılan
değişiklikler ile çelişkili bir durum olduğunu belirterek, davanın
düşmesini ve müvekkiline beraat verilmesini talep etti. Duruşma,
eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihine ertelendi. (08.07.2004
DİHA) (Evrensel-09.07.2004) (Evrensel-23.06.2004)
TKP Diyarbakır İl binasına, “Ji bo biratîya gelen, işgalê re na/Halkların
kardeşliği için işgale hayır” yazılı pankart astıkları için 2820 Sayılı Siyasi
Partiler Yasası'nın 81/C maddesine muhalefetten haklarında dava açılan

rti yöneticileri; Hicran Çelik, Feyyaz Erdem ve Elif Doğan'ın
yargılanmasına 8 Mart günü başlandı. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen davada, “Siyasi partiler Türkçe dışında bir dilde propaganda
yapamaz” hükmüne muhalefet etmekle suçlanan sanıkların ifad
alındı. Davalı tarafın savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma,
26 Nisan'a ertelendi.
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi tarafından, 8 Ekim 2003
tarihinde Konak Eski Sümerbank önünde, Kürt sorununa çözüm
taleplerini ifade etmek ve cezaevlerindeki “tecrit” uygulamalarını
protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldığı sırada, Türk Kamu
üyelerinin düzenlediği eylemde, İstiklal Marşı okunurken ayağa
kalkmadıkları gerekçesiyle İHD GYK üyesi Ahmet Dağlı, İHD İzmir
Şube Başkanı Mustafa Rollas, İHD İzmir Şube Sekreteri Mihriban
Karakaya ve ESP Temsilcisi Selehattin Ilgaz hakkında dava açıldı. DGM
Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan dava kapsamında, sanıkların,
TCK'nın 145/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. DGM
Cumhuriyet Savcısı Halil Candemir tarafından hazırlanan iddianamede,
“İstiklâl Marşı'nın okunmaya başlanmasıyla, sanıkların oturma eylemine
geçerek, devletin otoritesini zarara uğratmak, kamu düzenini bozmaya,
İstiklâl Marşı'nı tahkir ve yasadışı PKK/KADEK örgütünün
propagandasını yapmaya yönelik eylemlerde bulunmuşlardır” ifadesi yer
aldı. İddianamede, olayın delilleri arasında “Olay tutanağı, bildiri, doktor
raporları, dolaylı ikrar” gösterildi. Delil olarak gösterilen "Doktor
raporu"nun ne olduğu ise açıklanmadı.
4 Temmuz 2003'te Savaş Karşıtları Platformu'nun düzenlediği, “Savaşa
Karşı Şarkılar” gecesinde, “...Türkiye ile Amerika'nın bu emperyal

ilerinin köklerini arıyorsak, Mustafa Kemal ile Rozvelt'in
mektuplaşmalarına bir de Mustafa Kemal'in mesajlarına bakabiliriz...”
şeklinde sözler kullandığı ve bu haliyle Atatürk'e ve anısına hakaret
edildiği gerekçesiyle, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açılan Özgür-Der üyesi öğretmen Zehra Çomaklı'nın yargılanmasına 16
Mart günü başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
davanın ilk duruşmasında ifade veren Çomaklı, konuşmasında Atatürk'e
hakaret etmediğini ve Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisine karşı kasıtlı
olarak dava açtırdığını ifade etti. Avukat Şenol Koçhan ise müvekkilinin
beraatini istedi.
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Yüksekova'daki konuşmalar için açılan iki farklı davada da beraat kararı
veren Van DGM, gerekçeli kararlarında konuşmaların Abdullah Öcalan,

unun çözümüne ilişkin önerilerden ibaret
olduğunu, bunun da Yargıtay kararları ve AİHS'ye uygun olduğunu

Özgür Toplum Partisi’nin 26 Eylül 2003’de düzenlenen kongresinde
divan başkanlığı yapan Fatma Nevin Vargün ve divan katibi Zöhre
Bozacı hakkında, Siyasi Partiler Yasası’nın 81/C ve 117’nci maddeleri

Ankara 6’ıncı
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı iddianamede, kongrede
Barış Anneleri İnisiyatifi temsilcisi olarak kürsüye çıkan Müesser
Güler’in Kürtçe konuştuğunu ve engellenmediğini öne sürerek, “Siyasi

avanın ilk duruşması
8 Temmuz günü 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada
Vargün'ün avukatı Ayşe Çelik açılan davanın Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa'nın 90. Maddesi'nde yapılan

um olduğunu belirterek, davanın
düşmesini ve müvekkiline beraat verilmesini talep etti. Duruşma,
eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihine ertelendi. (08.07.2004-

Siyasi
Partiler
Yasası

TKP Diyarbakır İl binasına, “Ji bo biratîya gelen, işgalê re na/Halkların
kardeşliği için işgale hayır” yazılı pankart astıkları için 2820 Sayılı Siyasi
Partiler Yasası'nın 81/C maddesine muhalefetten haklarında dava açılan

rti yöneticileri; Hicran Çelik, Feyyaz Erdem ve Elif Doğan'ın
yargılanmasına 8 Mart günü başlandı. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen davada, “Siyasi partiler Türkçe dışında bir dilde propaganda
yapamaz” hükmüne muhalefet etmekle suçlanan sanıkların ifadeleri
alındı. Davalı tarafın savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma,

Siyasi
Partiler
Yasası
81/C

im 2003
tarihinde Konak Eski Sümerbank önünde, Kürt sorununa çözüm
taleplerini ifade etmek ve cezaevlerindeki “tecrit” uygulamalarını
protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldığı sırada, Türk Kamu-Sen

rken ayağa
kalkmadıkları gerekçesiyle İHD GYK üyesi Ahmet Dağlı, İHD İzmir
Şube Başkanı Mustafa Rollas, İHD İzmir Şube Sekreteri Mihriban
Karakaya ve ESP Temsilcisi Selehattin Ilgaz hakkında dava açıldı. DGM

amında, sanıkların,
TCK'nın 145/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. DGM
Cumhuriyet Savcısı Halil Candemir tarafından hazırlanan iddianamede,
“İstiklâl Marşı'nın okunmaya başlanmasıyla, sanıkların oturma eylemine

a uğratmak, kamu düzenini bozmaya,
İstiklâl Marşı'nı tahkir ve yasadışı PKK/KADEK örgütünün
propagandasını yapmaya yönelik eylemlerde bulunmuşlardır” ifadesi yer
aldı. İddianamede, olayın delilleri arasında “Olay tutanağı, bildiri, doktor

ı ikrar” gösterildi. Delil olarak gösterilen "Doktor

TCK 145

4 Temmuz 2003'te Savaş Karşıtları Platformu'nun düzenlediği, “Savaşa
Karşı Şarkılar” gecesinde, “...Türkiye ile Amerika'nın bu emperyal

ilerinin köklerini arıyorsak, Mustafa Kemal ile Rozvelt'in
mektuplaşmalarına bir de Mustafa Kemal'in mesajlarına bakabiliriz...”
şeklinde sözler kullandığı ve bu haliyle Atatürk'e ve anısına hakaret

istemiyle dava
Der üyesi öğretmen Zehra Çomaklı'nın yargılanmasına 16

Mart günü başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
davanın ilk duruşmasında ifade veren Çomaklı, konuşmasında Atatürk'e

tesi'nin kendisine karşı kasıtlı
olarak dava açtırdığını ifade etti. Avukat Şenol Koçhan ise müvekkilinin

Atatürk
Aleyhinde
İşlenen
Suçlar
Hakkında
Kanun
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III.5. 2004 Yılında Devam Eden
Yazar Fikret Başkaya hakkında, 1993
TCK'nın 159. maddesi gereğince açılan davanın Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat günü görülen
duruşmasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nevzat Toroslu
hazırlamayı reddetmesi üzerine, yeni bir bilirkişinin belirlenmesine karar verildi ve duruşma ertelendi. 9 Haziran
günü yapılan duruşmada mütalaasını veren Savcı Murat Esen kitapta, "Sivas Katliamı devletçe örgütlenmiş bir
katliamdır" ve "Bizatihi devlet işkenceci bir devlettir" gibi ifadelerin yer aldığını ve bu nedenle Başkaya
hakkında TCK'nın 159. maddesi olan "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
etmek" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, söz ko
Başkaya'nın aynı sözler nedeniyle daha önce yargılanarak cezalandırıldığı yönündeki beyanlara karşı,
Başkaya'nın bu kitaptan daha önce yargılanmamış olmasını gerekçe gösteren Savcı Esen, "Sanıkla
Başkaya ve İsmet Erdoğan'ın isnat edilen 'Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
etmek' suçlarını işledikleri tüm delillerle ortaya çıkmıştır" dedi. Savcı Esen, Başkaya ile Erdoğan'ın TCK'nın
159. ve 64. maddeleri gereğince 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, diğer sanık Özden
Bayram'ın ise kitapla bir ilgisinin bulunmadığı ve yayınevinde işçi olduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmesini
istedi. Mütalaanın ardından görüşü sorulan müdafi avukat
hazırlamak üzere, süre talebinde bulundu. 9 Eylül günü
bu davanın iki boyutu olduğunu ifade ederek, bunlardan birini 12 Eylül dönemide yaşanan işkence ola
diğerini ise Sivas katliamında devletin ihmali olarak dile getirdi. Bu unsurların da basın yayın yoluyla dile
getirildiğini kaydeden Erdoğan, yeni basın yasası uyarınca davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin
bakması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, bu nedenle savunma da yapmadı. Mahkeme Başkanı Şakir Aktı, Başkaya
hakkında Türk Ceza Yasası’nın 159’uncu maddesi uyarınca dava açıldığını ve yargılamanın mahkemede
yapıldığını anımsatırken, yeni Basın Yasası uyarınca bu suçlarla ilgili davaya bakma g
arasındaki iş bölümü nedeniyle Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğunu söyledi. Aktı, bu nedenle
mahkemenin görevsizliğine karar verildiğini bildirdi. Davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam
edilecek. 25 Kasım günü 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen d
Bayram ve Erdoğan davada, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istediler. Avukat Aydın Erdoğan, Sivas
katliamı ile ilgili mahkeme kararları, bu konuda İçişleri Bakanlığı
ilişkin uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporların Dışişleri Bakanlığı’ndan istenmesini talep etti. Bu
talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 30 Aralık günü görülen duruşmada esas hak
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 5187 sayılı Basın Yasası'nın 11. maddesine göre yayın yoluyla suç
işlenmesi halinde eser sahibinin sorumlu tutulacağına işaret ederek, Bayram ve Erdoğan'ın beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı, aynı yasaya göre, kitapta Cumhuriyete, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyetine
hakaret ettiği gerekçesiyle Başkaya'nın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 159/1. maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, sanık av
hazırlamaları için ertelendi. (aa) (Hürriyet
09.09.2004) (Özgür Gündem-29.08.04) (Yeni Şafak

DEHAP Muş İl Örgütü’nün 4 Kasım günü düzenlenen mitingte Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı
Yeniden Özgür Gündem gazetesini havaya kaldırdığı iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2. maddesi
gereğince, “basın yoluyla örgüte yardım yataklık” suçlamasıyla tu
Yeniden Özgür Gündem gazetesi, Bulanık dağıtımcısı Remzi Aygün ve DEHAP Muş Gençlik Kolları Üyesi
Ömer Koç'un ilk duruşması 5 Mart günü Van DGM'de görüldü. Duruşmada sanık avukatlarından Baki Çelebi
yaptığı savunmada, video görüntülerinin delil olamayacağını; emniyetteki ifadelerin ise baskı altında alındığını
belirterek müvekillerinin tahliyesini istedi. Sanıklar da gazeteleri güneşten korunmak için başlarına koyduklarını,
herhangi bir amaçla havaya kaldırmadıkl
ve Koç'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. DEHAP'lılar, 4 Kasım 2003 günü düzenlenen mitingte
gözaltına alınmış, 5 Kasım günü ise çıkarıldıkları Muş Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutu

Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler’in, 29 Eylül ve 5 Ekim 2000 tarihlerinde
gazetenin haftalık yayınlanan Avrupa ekinde çıkan “Zelzeleye denk bir felaket” isimli yazılardan dolayı,
yargılanmasına 9 Şubat günü devam e
Yargıtay tarafından bozulmuştu. Halen görülmeye devam edilen dava için Savcılık, mütalaayı değiştirerek; TCK
312–2’nin unsurları oluşmadığı için beraat istedi. Mahkeme duruşmayı ileri
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2004 Yılında Devam Eden Davalar
Yazar Fikret Başkaya hakkında, 1993 yılında kaleme aldığı, “Akıntıya Karşı Yazılar” adlı kitaptan dolayı,
TCK'nın 159. maddesi gereğince açılan davanın Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat günü görülen
duruşmasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nevzat Toroslu
hazırlamayı reddetmesi üzerine, yeni bir bilirkişinin belirlenmesine karar verildi ve duruşma ertelendi. 9 Haziran

yapılan duruşmada mütalaasını veren Savcı Murat Esen kitapta, "Sivas Katliamı devletçe örgütlenmiş bir
" ve "Bizatihi devlet işkenceci bir devlettir" gibi ifadelerin yer aldığını ve bu nedenle Başkaya

hakkında TCK'nın 159. maddesi olan "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
etmek" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, söz konusu suçun işlendiğinin delillerle açığa çıktığını belirtti.
Başkaya'nın aynı sözler nedeniyle daha önce yargılanarak cezalandırıldığı yönündeki beyanlara karşı,
Başkaya'nın bu kitaptan daha önce yargılanmamış olmasını gerekçe gösteren Savcı Esen, "Sanıkla
Başkaya ve İsmet Erdoğan'ın isnat edilen 'Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
etmek' suçlarını işledikleri tüm delillerle ortaya çıkmıştır" dedi. Savcı Esen, Başkaya ile Erdoğan'ın TCK'nın

reğince 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, diğer sanık Özden
Bayram'ın ise kitapla bir ilgisinin bulunmadığı ve yayınevinde işçi olduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmesini
istedi. Mütalaanın ardından görüşü sorulan müdafi avukatı Aydın Erdoğan da, esas hakkındaki savunmalarını
hazırlamak üzere, süre talebinde bulundu. 9 Eylül günü görülen duruşmada Başkaya’nın avukatı Aydın Erdoğan
bu davanın iki boyutu olduğunu ifade ederek, bunlardan birini 12 Eylül dönemide yaşanan işkence ola
diğerini ise Sivas katliamında devletin ihmali olarak dile getirdi. Bu unsurların da basın yayın yoluyla dile
getirildiğini kaydeden Erdoğan, yeni basın yasası uyarınca davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin

ğan, bu nedenle savunma da yapmadı. Mahkeme Başkanı Şakir Aktı, Başkaya
hakkında Türk Ceza Yasası’nın 159’uncu maddesi uyarınca dava açıldığını ve yargılamanın mahkemede
yapıldığını anımsatırken, yeni Basın Yasası uyarınca bu suçlarla ilgili davaya bakma g
arasındaki iş bölümü nedeniyle Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğunu söyledi. Aktı, bu nedenle
mahkemenin görevsizliğine karar verildiğini bildirdi. Davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam

2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sorguları yapılan Başkaya,
Bayram ve Erdoğan davada, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istediler. Avukat Aydın Erdoğan, Sivas
katliamı ile ilgili mahkeme kararları, bu konuda İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davaları ile işkenceye
ilişkin uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporların Dışişleri Bakanlığı’ndan istenmesini talep etti. Bu
talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 30 Aralık günü görülen duruşmada esas hak
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 5187 sayılı Basın Yasası'nın 11. maddesine göre yayın yoluyla suç
işlenmesi halinde eser sahibinin sorumlu tutulacağına işaret ederek, Bayram ve Erdoğan'ın beraatlerini talep etti.

aya göre, kitapta Cumhuriyete, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyetine
hakaret ettiği gerekçesiyle Başkaya'nın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 159/1. maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını

(aa) (Hürriyet-30.12.04) (Evrensel-26.11.2004) (Radikal
29.08.04) (Yeni Şafak-10.09.2004) (09.09.2004-DIHA) (DİHA

l Örgütü’nün 4 Kasım günü düzenlenen mitingte Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı
Yeniden Özgür Gündem gazetesini havaya kaldırdığı iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2. maddesi
gereğince, “basın yoluyla örgüte yardım yataklık” suçlamasıyla tutuklanan Özgür Parti İl Başkanı Fehmi Saraç,
Yeniden Özgür Gündem gazetesi, Bulanık dağıtımcısı Remzi Aygün ve DEHAP Muş Gençlik Kolları Üyesi
Ömer Koç'un ilk duruşması 5 Mart günü Van DGM'de görüldü. Duruşmada sanık avukatlarından Baki Çelebi

nmada, video görüntülerinin delil olamayacağını; emniyetteki ifadelerin ise baskı altında alındığını
belirterek müvekillerinin tahliyesini istedi. Sanıklar da gazeteleri güneşten korunmak için başlarına koyduklarını,
herhangi bir amaçla havaya kaldırmadıklarını söyledi. Savunmaları dikkate alan Mahkeme Heyeti; Saraç, Aygün
ve Koç'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. DEHAP'lılar, 4 Kasım 2003 günü düzenlenen mitingte
gözaltına alınmış, 5 Kasım günü ise çıkarıldıkları Muş Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandılar.

Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler’in, 29 Eylül ve 5 Ekim 2000 tarihlerinde
gazetenin haftalık yayınlanan Avrupa ekinde çıkan “Zelzeleye denk bir felaket” isimli yazılardan dolayı,
yargılanmasına 9 Şubat günü devam edildi. Daha önce 4 No.lu DGM’nin verdiği beraat kararı, 5 Kasım 2001’de
Yargıtay tarafından bozulmuştu. Halen görülmeye devam edilen dava için Savcılık, mütalaayı değiştirerek; TCK

2’nin unsurları oluşmadığı için beraat istedi. Mahkeme duruşmayı ileri tarihe erteledi.
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yılında kaleme aldığı, “Akıntıya Karşı Yazılar” adlı kitaptan dolayı,
TCK'nın 159. maddesi gereğince açılan davanın Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat günü görülen
duruşmasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nevzat Toroslu'nun bilirkişi raporu
hazırlamayı reddetmesi üzerine, yeni bir bilirkişinin belirlenmesine karar verildi ve duruşma ertelendi. 9 Haziran

yapılan duruşmada mütalaasını veren Savcı Murat Esen kitapta, "Sivas Katliamı devletçe örgütlenmiş bir
" ve "Bizatihi devlet işkenceci bir devlettir" gibi ifadelerin yer aldığını ve bu nedenle Başkaya

hakkında TCK'nın 159. maddesi olan "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
nusu suçun işlendiğinin delillerle açığa çıktığını belirtti.

Başkaya'nın aynı sözler nedeniyle daha önce yargılanarak cezalandırıldığı yönündeki beyanlara karşı,
Başkaya'nın bu kitaptan daha önce yargılanmamış olmasını gerekçe gösteren Savcı Esen, "Sanıklar Fikret
Başkaya ve İsmet Erdoğan'ın isnat edilen 'Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tehdit etmek ve bizzat iştirak
etmek' suçlarını işledikleri tüm delillerle ortaya çıkmıştır" dedi. Savcı Esen, Başkaya ile Erdoğan'ın TCK'nın

reğince 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, diğer sanık Özden
Bayram'ın ise kitapla bir ilgisinin bulunmadığı ve yayınevinde işçi olduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmesini

ı Aydın Erdoğan da, esas hakkındaki savunmalarını
Başkaya’nın avukatı Aydın Erdoğan

bu davanın iki boyutu olduğunu ifade ederek, bunlardan birini 12 Eylül dönemide yaşanan işkence olayları,
diğerini ise Sivas katliamında devletin ihmali olarak dile getirdi. Bu unsurların da basın yayın yoluyla dile
getirildiğini kaydeden Erdoğan, yeni basın yasası uyarınca davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin

ğan, bu nedenle savunma da yapmadı. Mahkeme Başkanı Şakir Aktı, Başkaya
hakkında Türk Ceza Yasası’nın 159’uncu maddesi uyarınca dava açıldığını ve yargılamanın mahkemede
yapıldığını anımsatırken, yeni Basın Yasası uyarınca bu suçlarla ilgili davaya bakma görevinin mahkemeler
arasındaki iş bölümü nedeniyle Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğunu söyledi. Aktı, bu nedenle
mahkemenin görevsizliğine karar verildiğini bildirdi. Davaya Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam

uruşmada sorguları yapılan Başkaya,
Bayram ve Erdoğan davada, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istediler. Avukat Aydın Erdoğan, Sivas

aleyhine açılan tazminat davaları ile işkenceye
ilişkin uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporların Dışişleri Bakanlığı’ndan istenmesini talep etti. Bu
talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 30 Aralık günü görülen duruşmada esas hakkındaki
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 5187 sayılı Basın Yasası'nın 11. maddesine göre yayın yoluyla suç
işlenmesi halinde eser sahibinin sorumlu tutulacağına işaret ederek, Bayram ve Erdoğan'ın beraatlerini talep etti.

aya göre, kitapta Cumhuriyete, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyetine
hakaret ettiği gerekçesiyle Başkaya'nın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 159/1. maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla

ukatlarının esas hakkındaki savunmalarını
26.11.2004) (Radikal-31.12.04)(Hürriyet-

(DİHA-09.06.2004)

l Örgütü’nün 4 Kasım günü düzenlenen mitingte Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı
Yeniden Özgür Gündem gazetesini havaya kaldırdığı iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2. maddesi

tuklanan Özgür Parti İl Başkanı Fehmi Saraç,
Yeniden Özgür Gündem gazetesi, Bulanık dağıtımcısı Remzi Aygün ve DEHAP Muş Gençlik Kolları Üyesi
Ömer Koç'un ilk duruşması 5 Mart günü Van DGM'de görüldü. Duruşmada sanık avukatlarından Baki Çelebi

nmada, video görüntülerinin delil olamayacağını; emniyetteki ifadelerin ise baskı altında alındığını
belirterek müvekillerinin tahliyesini istedi. Sanıklar da gazeteleri güneşten korunmak için başlarına koyduklarını,

arını söyledi. Savunmaları dikkate alan Mahkeme Heyeti; Saraç, Aygün
ve Koç'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. DEHAP'lılar, 4 Kasım 2003 günü düzenlenen mitingte

klandılar.

Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler’in, 29 Eylül ve 5 Ekim 2000 tarihlerinde
gazetenin haftalık yayınlanan Avrupa ekinde çıkan “Zelzeleye denk bir felaket” isimli yazılardan dolayı,

dildi. Daha önce 4 No.lu DGM’nin verdiği beraat kararı, 5 Kasım 2001’de
Yargıtay tarafından bozulmuştu. Halen görülmeye devam edilen dava için Savcılık, mütalaayı değiştirerek; TCK

tarihe erteledi.
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“Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın” dergisinin Nisan 2002 sayısında yeralan; Emin Karaca’nın “Otuzuncu Yılın
Anımsattıkları”, Doğan Özgüden’in “Otuz Yıl Sonra” başlıklı yazılarında “orduya hakaret edildiği” iddiasıyla;
Emin Karaca, Doğan Özgüden ve derginin Yazıişleri Müdürü Mehmet Emin Sert hakkında TCK’nın 159/1
maddesi uyarınca açılan davaya 18 Şubat günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma
17 Mayıs gününe ertelendi.

Barış Anneleri İnisiyatifi, TUAD ve YAKAY
açıklamasına katılarak, Abdullan Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle “yasadışı örgüt üyeliğinden”
yargılanan 14 kişinin ilk duruşması, 18 Şubat günü İstanbul 3 No'lu DGM'de başladı. Sanıklardan Muhar
Aslan, basın açıklamasının yasal olduğu kanati ile eyleme katıldığını belirterek, olay yerinden ayrıldığı sırada
sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, inşaat işçisi olduğunu kaydeden Celal ve Tahsin Özdemir kardeşler
ise olayla bağlantıları olmadığını ifade ederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise olayın basın
açıklamasından ibaret olduğunu belirterek, müvekkillerinin üyelik suçundan değil 2911 sayılı “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası”na muhalefet etmekten yargılanmaları ge
görevsizlik vererek dosyayı Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi yönündeki talebini
reddeden Mahkeme Heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir ,Temsilciliği'nde psikiyatrist Dr. Alp Ayan, insan hakları savunucu
Ecevit Piroğlu, Mert Zengin ve Gonca Çoban hakkında F Tipi Cezaevleri'ne yönelik yapılan basın açıklaması
sırasında, “Adalet Bakanlığı ve Jandarma güçlerini küç
maddesinden açılan davanın üçüncü duruşması, 3 Mart günü görüldü. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada konuşan Dr. Ayan, davanın sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, beraat talep et
Mahkeme Savcısı, Gonca Çoban'ın bugüne kadar ifade vermediğine dikkat çekerek, ifadesinin alınması
gerekçesiyle davayı 26 Mart tarihine erteledi.

15 Haziran günü Gazeteciler Abdurrahman Dilipak, kapatılan “Türkiye’de Cuma” dergisinin Yazı işleri Müdü
Mustafa Karahasanoğlu ve üç emekli subay hakkında, Dilipak’ın 29 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan “Paşalar
Laf Dinlemezse” başlıklı yazısı nedeniyle açılan davaya, İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Askeri
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma ya
Hakları Sözleşmesi’nin “Adil Yargı” hakkına aykırı olduğunu bildirdi. Davada, sanıkların Askeri Ceza
Yasası’nın 95/4 maddesi uyarınca, hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. (İHD İstanbu

19 Nisan günü, Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde öğrenci olan ve Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit"
politikaları ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla molotoflu eylem yaptıkları ve YÖK protestolarına
katılarak polis araçlarını taşladıkları iddiasıyla, Terör
üyeliğinden haklarında dava açılan 11 öğrencinin yargılandığı duruşmada, öğrencilerden Mehmet Saruhan, Erdal
Öz, Serkan Günay, Süleyman Başaran, Murat Akgün ve Yunus Demir, ifadelerinde suçlamaları k
etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi. DGM Savcısı Dilaver Kahveci savunmaların ardından, tutuklu
bulunan Haydar Karaca ile Mehmet Selim Ensari'nin tahliye edilmesini ve tutuksuz yargılananların da vareste
tutulmalarını istedi. Mahkeme, Adnan
talimatla ifadelerinin alınması ve tutuklu yargılanan öğrencilerin sorgu ve savunmalarının yapılmamış
olmasından dolayı tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. (DİHA

Emeğin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ender İm
“KADEK ve KADEK Lideri Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği” iddiası ile TCK 312. maddeye
muhalefetten açılan dava, DGM’nin görevsizlik k
Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İrmek, duruşmada verdiği ifadede, konuşmasında herhangi bir suç unsuru
bulunmadığını belirtti ve beraatını talep etti. Mahkeme Heyeti, aynı davadan yargılanan EMEP esk
Yavuz Karakuş’un da ifadesinin alınması için duruşmayı 14 Ekim gününe erteledi. (Evrensel

25 Mayıs günü gazeteci-yazar Ragıp Zarakolu'nun Yeniden Özgür Gündem gazetesinde "Albatros" isimli
köşesinde yazdığı "Sana ne?" başlıklı yaz
maddesi gereğince "Halkı ırk ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa basın yoluyla tahrik" etmekten yargılanan
Zarakolu, duruşmaya alınmadan davanın ertelendiğini bir tutanakla öğrendikten sonra, ma
tutumunu, "Konuşma ve savunma hakkımızı engellemek için yapıldı" şeklinde ifade etti.
görülen duruşmasında Mahkeme, TCY’nin 312. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle görevsizlik kararı
verirken, davaya Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. (İHD İstanbul) (DİHA
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“Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın” dergisinin Nisan 2002 sayısında yeralan; Emin Karaca’nın “Otuzuncu Yılın
Anımsattıkları”, Doğan Özgüden’in “Otuz Yıl Sonra” başlıklı yazılarında “orduya hakaret edildiği” iddiasıyla;

üden ve derginin Yazıişleri Müdürü Mehmet Emin Sert hakkında TCK’nın 159/1
maddesi uyarınca açılan davaya 18 Şubat günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma

Barış Anneleri İnisiyatifi, TUAD ve YAKAY-DER tarafından 26 Ekim 2003'te gerçekleştirilen basın
açıklamasına katılarak, Abdullan Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle “yasadışı örgüt üyeliğinden”
yargılanan 14 kişinin ilk duruşması, 18 Şubat günü İstanbul 3 No'lu DGM'de başladı. Sanıklardan Muhar
Aslan, basın açıklamasının yasal olduğu kanati ile eyleme katıldığını belirterek, olay yerinden ayrıldığı sırada
sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, inşaat işçisi olduğunu kaydeden Celal ve Tahsin Özdemir kardeşler

lmadığını ifade ederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise olayın basın
açıklamasından ibaret olduğunu belirterek, müvekkillerinin üyelik suçundan değil 2911 sayılı “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası”na muhalefet etmekten yargılanmaları gerektiğini kaydettiler. Avukatların, DGM'nin
görevsizlik vererek dosyayı Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi yönündeki talebini
reddeden Mahkeme Heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hakları Vakfı (TİHV) İzmir ,Temsilciliği'nde psikiyatrist Dr. Alp Ayan, insan hakları savunucu
Ecevit Piroğlu, Mert Zengin ve Gonca Çoban hakkında F Tipi Cezaevleri'ne yönelik yapılan basın açıklaması
sırasında, “Adalet Bakanlığı ve Jandarma güçlerini küçük düşürücü sözler söylendiği” iddiasıyla TCK 'nın 159.
maddesinden açılan davanın üçüncü duruşması, 3 Mart günü görüldü. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada konuşan Dr. Ayan, davanın sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, beraat talep et
Mahkeme Savcısı, Gonca Çoban'ın bugüne kadar ifade vermediğine dikkat çekerek, ifadesinin alınması
gerekçesiyle davayı 26 Mart tarihine erteledi.

15 Haziran günü Gazeteciler Abdurrahman Dilipak, kapatılan “Türkiye’de Cuma” dergisinin Yazı işleri Müdü
Mustafa Karahasanoğlu ve üç emekli subay hakkında, Dilipak’ın 29 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan “Paşalar
Laf Dinlemezse” başlıklı yazısı nedeniyle açılan davaya, İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Askeri
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapmayan Dilipak, askeri mahkemelerin “Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin “Adil Yargı” hakkına aykırı olduğunu bildirdi. Davada, sanıkların Askeri Ceza
Yasası’nın 95/4 maddesi uyarınca, hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. (İHD İstanbu

Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde öğrenci olan ve Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit"
politikaları ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla molotoflu eylem yaptıkları ve YÖK protestolarına
katılarak polis araçlarını taşladıkları iddiasıyla, Terörle Mücadele Yasası'nın 168/2. maddesini düzenleyen örgüt
üyeliğinden haklarında dava açılan 11 öğrencinin yargılandığı duruşmada, öğrencilerden Mehmet Saruhan, Erdal
Öz, Serkan Günay, Süleyman Başaran, Murat Akgün ve Yunus Demir, ifadelerinde suçlamaları k
etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi. DGM Savcısı Dilaver Kahveci savunmaların ardından, tutuklu
bulunan Haydar Karaca ile Mehmet Selim Ensari'nin tahliye edilmesini ve tutuksuz yargılananların da vareste
tutulmalarını istedi. Mahkeme, Adnan Arslan ve Murat Oruç'un Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
talimatla ifadelerinin alınması ve tutuklu yargılanan öğrencilerin sorgu ve savunmalarının yapılmamış
olmasından dolayı tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. (DİHA-20

Emeğin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek hakkında, EMEP Diyarbakır İl Örgütü kongresinde
“KADEK ve KADEK Lideri Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği” iddiası ile TCK 312. maddeye
muhalefetten açılan dava, DGM’nin görevsizlik kararı vermesi nedeni ile 20 Mayıs günü Diyarbakır 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İrmek, duruşmada verdiği ifadede, konuşmasında herhangi bir suç unsuru
bulunmadığını belirtti ve beraatını talep etti. Mahkeme Heyeti, aynı davadan yargılanan EMEP esk
Yavuz Karakuş’un da ifadesinin alınması için duruşmayı 14 Ekim gününe erteledi. (Evrensel

yazar Ragıp Zarakolu'nun Yeniden Özgür Gündem gazetesinde "Albatros" isimli
köşesinde yazdığı "Sana ne?" başlıklı yazısından dolayı İstanbul 6 No'lu DGM'de hakkında, TCK'nın 312/2
maddesi gereğince "Halkı ırk ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa basın yoluyla tahrik" etmekten yargılanan
Zarakolu, duruşmaya alınmadan davanın ertelendiğini bir tutanakla öğrendikten sonra, ma
tutumunu, "Konuşma ve savunma hakkımızı engellemek için yapıldı" şeklinde ifade etti.

Mahkeme, TCY’nin 312. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle görevsizlik kararı
emesi’nde devam edilecek. (İHD İstanbul) (DİHA-26.05.2004)
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“Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın” dergisinin Nisan 2002 sayısında yeralan; Emin Karaca’nın “Otuzuncu Yılın
Anımsattıkları”, Doğan Özgüden’in “Otuz Yıl Sonra” başlıklı yazılarında “orduya hakaret edildiği” iddiasıyla;

üden ve derginin Yazıişleri Müdürü Mehmet Emin Sert hakkında TCK’nın 159/1
maddesi uyarınca açılan davaya 18 Şubat günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma

arafından 26 Ekim 2003'te gerçekleştirilen basın
açıklamasına katılarak, Abdullan Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle “yasadışı örgüt üyeliğinden”
yargılanan 14 kişinin ilk duruşması, 18 Şubat günü İstanbul 3 No'lu DGM'de başladı. Sanıklardan Muharrem
Aslan, basın açıklamasının yasal olduğu kanati ile eyleme katıldığını belirterek, olay yerinden ayrıldığı sırada
sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, inşaat işçisi olduğunu kaydeden Celal ve Tahsin Özdemir kardeşler

lmadığını ifade ederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise olayın basın
açıklamasından ibaret olduğunu belirterek, müvekkillerinin üyelik suçundan değil 2911 sayılı “Toplantı ve

rektiğini kaydettiler. Avukatların, DGM'nin
görevsizlik vererek dosyayı Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi yönündeki talebini
reddeden Mahkeme Heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hakları Vakfı (TİHV) İzmir ,Temsilciliği'nde psikiyatrist Dr. Alp Ayan, insan hakları savunucu
Ecevit Piroğlu, Mert Zengin ve Gonca Çoban hakkında F Tipi Cezaevleri'ne yönelik yapılan basın açıklaması

ük düşürücü sözler söylendiği” iddiasıyla TCK 'nın 159.
maddesinden açılan davanın üçüncü duruşması, 3 Mart günü görüldü. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada konuşan Dr. Ayan, davanın sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, beraat talep etti.
Mahkeme Savcısı, Gonca Çoban'ın bugüne kadar ifade vermediğine dikkat çekerek, ifadesinin alınması

15 Haziran günü Gazeteciler Abdurrahman Dilipak, kapatılan “Türkiye’de Cuma” dergisinin Yazı işleri Müdürü
Mustafa Karahasanoğlu ve üç emekli subay hakkında, Dilipak’ın 29 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan “Paşalar
Laf Dinlemezse” başlıklı yazısı nedeniyle açılan davaya, İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Askeri

pmayan Dilipak, askeri mahkemelerin “Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin “Adil Yargı” hakkına aykırı olduğunu bildirdi. Davada, sanıkların Askeri Ceza
Yasası’nın 95/4 maddesi uyarınca, hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. (İHD İstanbu-04)

Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde öğrenci olan ve Abdullah Öcalan'a yönelik "tecrit"
politikaları ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla molotoflu eylem yaptıkları ve YÖK protestolarına

le Mücadele Yasası'nın 168/2. maddesini düzenleyen örgüt
üyeliğinden haklarında dava açılan 11 öğrencinin yargılandığı duruşmada, öğrencilerden Mehmet Saruhan, Erdal
Öz, Serkan Günay, Süleyman Başaran, Murat Akgün ve Yunus Demir, ifadelerinde suçlamaları kabul
etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi. DGM Savcısı Dilaver Kahveci savunmaların ardından, tutuklu
bulunan Haydar Karaca ile Mehmet Selim Ensari'nin tahliye edilmesini ve tutuksuz yargılananların da vareste

Arslan ve Murat Oruç'un Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
talimatla ifadelerinin alınması ve tutuklu yargılanan öğrencilerin sorgu ve savunmalarının yapılmamış

20.04.03)

ek hakkında, EMEP Diyarbakır İl Örgütü kongresinde
“KADEK ve KADEK Lideri Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği” iddiası ile TCK 312. maddeye

ararı vermesi nedeni ile 20 Mayıs günü Diyarbakır 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İrmek, duruşmada verdiği ifadede, konuşmasında herhangi bir suç unsuru
bulunmadığını belirtti ve beraatını talep etti. Mahkeme Heyeti, aynı davadan yargılanan EMEP eski İl Başkanı
Yavuz Karakuş’un da ifadesinin alınması için duruşmayı 14 Ekim gününe erteledi. (Evrensel-21.05.2004)

yazar Ragıp Zarakolu'nun Yeniden Özgür Gündem gazetesinde "Albatros" isimli
ısından dolayı İstanbul 6 No'lu DGM'de hakkında, TCK'nın 312/2

maddesi gereğince "Halkı ırk ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa basın yoluyla tahrik" etmekten yargılanan
Zarakolu, duruşmaya alınmadan davanın ertelendiğini bir tutanakla öğrendikten sonra, mahkemenin bu
tutumunu, "Konuşma ve savunma hakkımızı engellemek için yapıldı" şeklinde ifade etti. Davanın 10 Eylül günü

Mahkeme, TCY’nin 312. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle görevsizlik kararı
26.05.2004)
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ÖZGÜR-DER üyesi Zehra Çomaklı
Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaptığı bir konuşmada, Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet
gerekçesiyle yargılandığı davanın 25 Mayıs günü İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmasında Çomaklı, mahkemedeki savunmasında, daha önce yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret
sayılabilecek bir söz söylemediğini belirtti. Duruş
Şafak-26.05.2004)

Kapatılan Türkiye'de Cuma Dergisi'nin 29 Ağustos
Laf Dinlemezse” başlıklı yazısı nedeniyle askeri mahkemede yargılana
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sonucun, demokrasi adına sevindirici olduğunu belirten Dilipak, sivil kişilerin
askeri mahkemede yargılanmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu hatırlattı. Askeri savcı,
mahkemelerde adalet olmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmelerinin düşünülemeyeceğini söyleyerek, Dünya
genelindeki 20 ülkede bu tür kurumlardan bulunduğunu ileri sürdü. Savcının bu iddiasına karşılık olarak ise
Dilipak, başta Avrupa olmak üzere Dünya'daki hiç b
vurguladı. Dilipak, "Sivillerin yargılanması ülkemiz adına üzüntü veren bir durumdu. Umarım bu davadan çıkan
neticeyle bir daha bu tip davalarla karşılaşmayız" d

III.6. Sonuçlanan Davalar

17 kişi 2000 yılında yapılan HADEP Gençlik Kolları 1. Olağan Kurultayı'nda
atılan yasadışı sloganlar nedeniyle Ankara 2 No'lu DGM'de, HADEP
yöneticileri; HADEP Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, Genel
Sekreteri Mahmut Şakar,
Çarıklı Belediye Başkanı Şefik Türk, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet
Şeker, Gençlik Kolları yöneticileri Zehra İpek, Gazi Değirmenci, Sait
Köse, Kahraman Elaltunkara, Dalokay Şanlı, İnan Perişan, Mehmet
Çetin, Alican Ön
Tokay, Fatma Nevin Vargün ve Gençlik Kolları üyesi Feti Zaman için
PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle TCK 169. maddeden
açılan ve 3 yıl 4 ay süreyle devam eden davada mahkeme 12 Mayıs günü,
söz konusu suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.
(DIHA-2004.05.13)

Abdulkerim
Bingöl

DEHAP PM Üyesi Abdulkerim Bingöl hakkında, 28 Şubat 2003'te
DEHAP Doğubeyazıt İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle
Erzurum DGM'de, 21 Mart 2003'te TCK'nın 312/2. maddesine istinaden,
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle açılan ve 7 Aralık
2003 tarihinde Bingöl'e 18 ay hapis cezası verilmesi kararı ile sonuçlanan
dava, 19 Şubat günü Yargıtay 9. Ceza Daires

Abdulkerim
Bingöl ve Cemil
Elden

3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler kapsamında DEHAP tarafından
31 Ekim 2002 günü Varto'da yapılan mitingde halkı Kürtçe selamlayarak
2820 sayılı “Siyasi
DEHAP Muş milletvekili adayları Abdulkerim Bingöl ve Cemil Elden
hakkında Varto Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.
Bingöl ve Elden 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. (13.09.2004
(Evrensel-14.09.2004)

Abdulmelik Fırat
ve İbrahim
Güçlü

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK
Fırat, 9 Mayıs 2002'de Şanlıurfa'daki Harran Otel'de yaptığı bir basın
toplantısında Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına
çarptırıldı. Ceza, 1 milyar 308 milyon liralık par
Fırat'ın avukatları, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen
kararın Yargıtayca Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ve iptal edilmesi
talebinde bulunarak, temyiz başvurusu yaptı. Temyiz başvurusunda,
Anayasa'nın 68. ve 69. maddeler
propaganda açıklamalarını Türkçe dışında bir dilde yapamayacakları
ibaresinin yer almadığı, ayrıca kanunla yasaklanmış dilde yayın
yapılamaz hükmünü içeren Anayasa'nın 28. maddesinin de değiştirildiği
anımsatıldı. Abdulmeli

III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

DER üyesi Zehra Çomaklı’nın, Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu'nun Eminönü Kadırga Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaptığı bir konuşmada, Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet

25 Mayıs günü İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
da Çomaklı, mahkemedeki savunmasında, daha önce yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret

sayılabilecek bir söz söylemediğini belirtti. Duruşma kasetin inceletilmesi için 11 Ağustos'a ertelendi. (Yeni

Kapatılan Türkiye'de Cuma Dergisi'nin 29 Ağustos- 3 Eylül 2003 tarihinde yayımlanan 84. sayısındaki “Paşalar
Laf Dinlemezse” başlıklı yazısı nedeniyle askeri mahkemede yargılanan Abdurrahman Dilipak'ın davası
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sonucun, demokrasi adına sevindirici olduğunu belirten Dilipak, sivil kişilerin
askeri mahkemede yargılanmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu hatırlattı. Askeri savcı,

rde adalet olmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmelerinin düşünülemeyeceğini söyleyerek, Dünya
genelindeki 20 ülkede bu tür kurumlardan bulunduğunu ileri sürdü. Savcının bu iddiasına karşılık olarak ise
Dilipak, başta Avrupa olmak üzere Dünya'daki hiç bir ülkenin askeri mahkemelerinde sivillerin yargılanmadığını
vurguladı. Dilipak, "Sivillerin yargılanması ülkemiz adına üzüntü veren bir durumdu. Umarım bu davadan çıkan
neticeyle bir daha bu tip davalarla karşılaşmayız" dedi. (Zaman-12.07.2004) (İHD İstanbul)

Sonuçlanan Davalar

2000 yılında yapılan HADEP Gençlik Kolları 1. Olağan Kurultayı'nda
atılan yasadışı sloganlar nedeniyle Ankara 2 No'lu DGM'de, HADEP
yöneticileri; HADEP Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, Genel
Sekreteri Mahmut Şakar, Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geylani,
Çarıklı Belediye Başkanı Şefik Türk, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet
Şeker, Gençlik Kolları yöneticileri Zehra İpek, Gazi Değirmenci, Sait
Köse, Kahraman Elaltunkara, Dalokay Şanlı, İnan Perişan, Mehmet
Çetin, Alican Önlü, Kadın Kolları yöneticileri Hümeyra Tusun, Elif
Tokay, Fatma Nevin Vargün ve Gençlik Kolları üyesi Feti Zaman için
PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle TCK 169. maddeden
açılan ve 3 yıl 4 ay süreyle devam eden davada mahkeme 12 Mayıs günü,
öz konusu suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

2004.05.13)
DEHAP PM Üyesi Abdulkerim Bingöl hakkında, 28 Şubat 2003'te
DEHAP Doğubeyazıt İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle

zurum DGM'de, 21 Mart 2003'te TCK'nın 312/2. maddesine istinaden,
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle açılan ve 7 Aralık
2003 tarihinde Bingöl'e 18 ay hapis cezası verilmesi kararı ile sonuçlanan
dava, 19 Şubat günü Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde temyiz edildi.
3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler kapsamında DEHAP tarafından
31 Ekim 2002 günü Varto'da yapılan mitingde halkı Kürtçe selamlayarak
2820 sayılı “Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
DEHAP Muş milletvekili adayları Abdulkerim Bingöl ve Cemil Elden
hakkında Varto Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.
Bingöl ve Elden 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. (13.09.2004-DIHA)

14.09.2004)
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Abdulmelik
Fırat, 9 Mayıs 2002'de Şanlıurfa'daki Harran Otel'de yaptığı bir basın
toplantısında Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına
çarptırıldı. Ceza, 1 milyar 308 milyon liralık para cezasına çevrildi.
Fırat'ın avukatları, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen
kararın Yargıtayca Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ve iptal edilmesi
talebinde bulunarak, temyiz başvurusu yaptı. Temyiz başvurusunda,
Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde, siyasi partilerin basın ve
propaganda açıklamalarını Türkçe dışında bir dilde yapamayacakları
ibaresinin yer almadığı, ayrıca kanunla yasaklanmış dilde yayın
yapılamaz hükmünü içeren Anayasa'nın 28. maddesinin de değiştirildiği
anımsatıldı. Abdulmelik Fırat'ın yanı sıra, aynı partinin eski Genel
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, Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu'nun Eminönü Kadırga Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaptığı bir konuşmada, Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği

25 Mayıs günü İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
da Çomaklı, mahkemedeki savunmasında, daha önce yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret

ma kasetin inceletilmesi için 11 Ağustos'a ertelendi. (Yeni

3 Eylül 2003 tarihinde yayımlanan 84. sayısındaki “Paşalar
n Abdurrahman Dilipak'ın davası

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sonucun, demokrasi adına sevindirici olduğunu belirten Dilipak, sivil kişilerin
askeri mahkemede yargılanmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu hatırlattı. Askeri savcı,

rde adalet olmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmelerinin düşünülemeyeceğini söyleyerek, Dünya
genelindeki 20 ülkede bu tür kurumlardan bulunduğunu ileri sürdü. Savcının bu iddiasına karşılık olarak ise

ir ülkenin askeri mahkemelerinde sivillerin yargılanmadığını
vurguladı. Dilipak, "Sivillerin yargılanması ülkemiz adına üzüntü veren bir durumdu. Umarım bu davadan çıkan

bul)

2000 yılında yapılan HADEP Gençlik Kolları 1. Olağan Kurultayı'nda
atılan yasadışı sloganlar nedeniyle Ankara 2 No'lu DGM'de, HADEP
yöneticileri; HADEP Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, Genel

Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geylani,
Çarıklı Belediye Başkanı Şefik Türk, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet
Şeker, Gençlik Kolları yöneticileri Zehra İpek, Gazi Değirmenci, Sait
Köse, Kahraman Elaltunkara, Dalokay Şanlı, İnan Perişan, Mehmet

lü, Kadın Kolları yöneticileri Hümeyra Tusun, Elif
Tokay, Fatma Nevin Vargün ve Gençlik Kolları üyesi Feti Zaman için
PKK'ye yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle TCK 169. maddeden
açılan ve 3 yıl 4 ay süreyle devam eden davada mahkeme 12 Mayıs günü,
öz konusu suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

17 kişi
beraat etti

DEHAP PM Üyesi Abdulkerim Bingöl hakkında, 28 Şubat 2003'te
DEHAP Doğubeyazıt İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle

zurum DGM'de, 21 Mart 2003'te TCK'nın 312/2. maddesine istinaden,
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle açılan ve 7 Aralık
2003 tarihinde Bingöl'e 18 ay hapis cezası verilmesi kararı ile sonuçlanan

1 kişiye 18 ay
hapis cezası
verildi

3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler kapsamında DEHAP tarafından
31 Ekim 2002 günü Varto'da yapılan mitingde halkı Kürtçe selamlayarak

Partiler Yasası'na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
DEHAP Muş milletvekili adayları Abdulkerim Bingöl ve Cemil Elden
hakkında Varto Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.

DIHA)

2 kişiye 6’şar
ay hapis
cezası verildi

PAR) Genel Başkanı Abdulmelik
Fırat, 9 Mayıs 2002'de Şanlıurfa'daki Harran Otel'de yaptığı bir basın
toplantısında Kürtçe konuşma yaptığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına

a cezasına çevrildi.
Fırat'ın avukatları, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen
kararın Yargıtayca Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ve iptal edilmesi
talebinde bulunarak, temyiz başvurusu yaptı. Temyiz başvurusunda,

inde, siyasi partilerin basın ve
propaganda açıklamalarını Türkçe dışında bir dilde yapamayacakları
ibaresinin yer almadığı, ayrıca kanunla yasaklanmış dilde yayın
yapılamaz hükmünü içeren Anayasa'nın 28. maddesinin de değiştirildiği

k Fırat'ın yanı sıra, aynı partinin eski Genel

12 ay hapis
ve 1 milyar
526 milyon
TL para
cezası
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Başkan Yardımcısı İbrahim Güçlü de, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kürtçe konuşma yaptığı için altı ay hapis
ve 218 milyon para cezasına çarptırıldı. Güçlü'nün cezası 647 sayılı
gereğince ertelendi.

Abdurrahman
Dilipak, Ahmet
Taşgetiren,
Ekrem Kızıltaş
ve 27 kişi

“İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele” eylemi nedeniyle
haklarında “Din ve ırk ayrımı gözeterek halkı kin
etmek” iddiasıyla yargılanan ve aralarında yazar Abdurrahman Dilipak,
gazeteci Ahmet Taşgetiren ve Milli gazete Yaziişleri Müdürü Ekrem
Kızıltaş’ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, 4 Mayıs günü İstanbul
DGM’de görülen duruşmada beraat

Adnan Oral Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
hakkında Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3713 sayılı yasa ve
TCK’nın 312-2 maddeleri uyarınca açılan dava Ağustos ayında ber
sonuçlandı. Oral’ın görüşlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
esas oluşturan normlar gözetilerek düşüncenin açıklanması ve ifade
özgürlüğü kapsamında kaldığına kanaat getirildi. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Bayram Yılmaz, Dr. Oral’ın beraatine
15.08.04)

Ahmet Marcan 2002 yılında ABD'nin Irak'ı işgal hazırlığını protesto etmek için
MÜSİAD Fuarı'nda basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle hakkında kamu
davası açılan Mazlum
5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs günü yapılan duruşmadan beraat
etti. Mercan, duruşmadan sonra şu beyanda bulundu: "2002'de suç olarak
kabul edilen bir durum, 2003'te suç olmaktan çıkıyor. 2004'te ise ben
yargılanıyorum. Bu durum Türkiye'deki
açısından olduğu kadar, yüce mahkemeyi ve bizleri meşgul etmesi
açısından sakınca arz ediyor"(Yeni Şafak

Ahmet Turan
Demir

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan HADEP’in 4. Olağan
Kongresi’nde y
iddiasıyla yargılanan Genel Başkan Ahmet Turan Demir’in beraatine
karar verdi.

Ali Çelik
Kasımoğlulları
ve Mehmet Çolak

İstanbul DGM, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi İmtihaz Sahibi Ali
Çelik Kasımoğlulları ile gazetenin Yazı işleri Müdürü Mehmet Çolak'ı
toplam 5 milyar 240 milyon ağır para cezasına çarptırılıp, gazeteye 2 gün
süreyle kapatma cezası verdi. İstanbul 4 No'lu DGM'de görülen
duruşmaya, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6
gereğince "Örgüt açıklaması yayınlamak" ve TCK'nın 169. maddesi
gereğince "Örgüte yardım yataklık etmek" suçundan yargılanan Yeniden
Özgür Gündem gazetesinin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ile Sorumlu
Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak katılmazken,
hazır bulundu. Müdahil Av. Bilmez, halkın haber alma hakkı göz önünde
bulundurularak, bu haberlerin yayınlandığını belirtip, müvekkillerinin
beraatını talep ederken Mahkeme Heyeti, gazetenin sahibi Ali Çelik
Kasımoğulları'nın örgüt a
suçun tüm dosya kapsamında sabit olduğunu açıklayıp, Kasımoğulları'nı
2 milyar 96 milyon 325 bin TL ağır para cezasına çarptırdı. Sanığın
duruşmadaki hal ve tavrını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, bu
para cezasına 349 milyon 388 bin TL'lık bir indirim uygulayarak, cezayı
1 milyar 746 milyon 937 bin Türk Lirası'na indirdi. Mehmet Çolak
hakkında ise, "Yasadışı örgüte yayın yoluyla yardımda bulunmak"
suçundan dava açıldığını hatırlatan Mahkeme Heyeti, suçu kapsay
4963 Sayılı yasada Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde değişiklik
yapıldığını belirterek, beraat kararı verdi. Heyet, Çolak'ı "PKK/KADEK
örgütüne ait açıklamaları yayınlamak" suçundan ise 1 milyar 48 milyon
162 bin TL ağır para cezasına çarptırdı. Sanığ
tavrını göz önüne alan heyet, 873 milyon 468 bin indirim uyguladı.
Yargılama gideri olan 30 milyonun sanıklardan alınmasına karar veren
Mahkeme Heyeti, suçun "milli güvenliği" bozucu nitelikte görüldüğünü
belirterek, 5680 sayılı Basın
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Başkan Yardımcısı İbrahim Güçlü de, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kürtçe konuşma yaptığı için altı ay hapis
ve 218 milyon para cezasına çarptırıldı. Güçlü'nün cezası 647 sayılı
gereğince ertelendi.
“İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele” eylemi nedeniyle
haklarında “Din ve ırk ayrımı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek” iddiasıyla yargılanan ve aralarında yazar Abdurrahman Dilipak,
gazeteci Ahmet Taşgetiren ve Milli gazete Yaziişleri Müdürü Ekrem
Kızıltaş’ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, 4 Mayıs günü İstanbul
DGM’de görülen duruşmada beraat etti. (Vakit-2004.05.05)
Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
hakkında Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3713 sayılı yasa ve

2 maddeleri uyarınca açılan dava Ağustos ayında ber
sonuçlandı. Oral’ın görüşlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
esas oluşturan normlar gözetilerek düşüncenin açıklanması ve ifade
özgürlüğü kapsamında kaldığına kanaat getirildi. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Bayram Yılmaz, Dr. Oral’ın beraatine karar verdi. (Hürriyet

2002 yılında ABD'nin Irak'ı işgal hazırlığını protesto etmek için
MÜSİAD Fuarı'nda basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle hakkında kamu
davası açılan Mazlum-Der 6. Dönem Başkanı Ahmet Marcan, Bakırköy
5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs günü yapılan duruşmadan beraat
etti. Mercan, duruşmadan sonra şu beyanda bulundu: "2002'de suç olarak
kabul edilen bir durum, 2003'te suç olmaktan çıkıyor. 2004'te ise ben
yargılanıyorum. Bu durum Türkiye'deki ifade özgürlüğünü küçültme
açısından olduğu kadar, yüce mahkemeyi ve bizleri meşgul etmesi
açısından sakınca arz ediyor"(Yeni Şafak-22.05.04)
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan HADEP’in 4. Olağan
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “bölücülük propagandası yaptığı”
iddiasıyla yargılanan Genel Başkan Ahmet Turan Demir’in beraatine

İstanbul DGM, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi İmtihaz Sahibi Ali
elik Kasımoğlulları ile gazetenin Yazı işleri Müdürü Mehmet Çolak'ı

toplam 5 milyar 240 milyon ağır para cezasına çarptırılıp, gazeteye 2 gün
süreyle kapatma cezası verdi. İstanbul 4 No'lu DGM'de görülen
duruşmaya, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 maddesi
gereğince "Örgüt açıklaması yayınlamak" ve TCK'nın 169. maddesi
gereğince "Örgüte yardım yataklık etmek" suçundan yargılanan Yeniden
Özgür Gündem gazetesinin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ile Sorumlu
Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak katılmazken, avukatı İbrahim Bilmez
hazır bulundu. Müdahil Av. Bilmez, halkın haber alma hakkı göz önünde
bulundurularak, bu haberlerin yayınlandığını belirtip, müvekkillerinin
beraatını talep ederken Mahkeme Heyeti, gazetenin sahibi Ali Çelik
Kasımoğulları'nın örgüt açıklaması yayınlamak suçunu işlediğini, bu
suçun tüm dosya kapsamında sabit olduğunu açıklayıp, Kasımoğulları'nı
2 milyar 96 milyon 325 bin TL ağır para cezasına çarptırdı. Sanığın
duruşmadaki hal ve tavrını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, bu

asına 349 milyon 388 bin TL'lık bir indirim uygulayarak, cezayı
1 milyar 746 milyon 937 bin Türk Lirası'na indirdi. Mehmet Çolak
hakkında ise, "Yasadışı örgüte yayın yoluyla yardımda bulunmak"
suçundan dava açıldığını hatırlatan Mahkeme Heyeti, suçu kapsay
4963 Sayılı yasada Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde değişiklik
yapıldığını belirterek, beraat kararı verdi. Heyet, Çolak'ı "PKK/KADEK
örgütüne ait açıklamaları yayınlamak" suçundan ise 1 milyar 48 milyon
162 bin TL ağır para cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki hal ve
tavrını göz önüne alan heyet, 873 milyon 468 bin indirim uyguladı.
Yargılama gideri olan 30 milyonun sanıklardan alınmasına karar veren
Mahkeme Heyeti, suçun "milli güvenliği" bozucu nitelikte görüldüğünü
belirterek, 5680 sayılı Basın Kanunu uyarınca gazetenin bir gün süre ile
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Başkan Yardımcısı İbrahim Güçlü de, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kürtçe konuşma yaptığı için altı ay hapis
ve 218 milyon para cezasına çarptırıldı. Güçlü'nün cezası 647 sayılı yasa

“İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele” eylemi nedeniyle
ve düşmanlığa tahrik

etmek” iddiasıyla yargılanan ve aralarında yazar Abdurrahman Dilipak,
gazeteci Ahmet Taşgetiren ve Milli gazete Yaziişleri Müdürü Ekrem
Kızıltaş’ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, 4 Mayıs günü İstanbul

30 kişi
beraat etti

Adalet Bakanlığı’na bağlı Artvin Cezaevi’nde görevli Dr. Adnan Oral
hakkında Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3713 sayılı yasa ve

2 maddeleri uyarınca açılan dava Ağustos ayında beraatla
sonuçlandı. Oral’ın görüşlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
esas oluşturan normlar gözetilerek düşüncenin açıklanması ve ifade
özgürlüğü kapsamında kaldığına kanaat getirildi. Ağır Ceza Mahkemesi

karar verdi. (Hürriyet-

1 kişi beraat
etti

2002 yılında ABD'nin Irak'ı işgal hazırlığını protesto etmek için
MÜSİAD Fuarı'nda basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle hakkında kamu

Bakırköy
5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mayıs günü yapılan duruşmadan beraat
etti. Mercan, duruşmadan sonra şu beyanda bulundu: "2002'de suç olarak
kabul edilen bir durum, 2003'te suç olmaktan çıkıyor. 2004'te ise ben

ifade özgürlüğünü küçültme
açısından olduğu kadar, yüce mahkemeyi ve bizleri meşgul etmesi

1 kişi beraat
etti

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan HADEP’in 4. Olağan
aptığı konuşmada, “bölücülük propagandası yaptığı”

iddiasıyla yargılanan Genel Başkan Ahmet Turan Demir’in beraatine

1 kişi beraat
etti

İstanbul DGM, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi İmtihaz Sahibi Ali
elik Kasımoğlulları ile gazetenin Yazı işleri Müdürü Mehmet Çolak'ı

toplam 5 milyar 240 milyon ağır para cezasına çarptırılıp, gazeteye 2 gün
süreyle kapatma cezası verdi. İstanbul 4 No'lu DGM'de görülen

/2 maddesi
gereğince "Örgüt açıklaması yayınlamak" ve TCK'nın 169. maddesi
gereğince "Örgüte yardım yataklık etmek" suçundan yargılanan Yeniden
Özgür Gündem gazetesinin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ile Sorumlu

avukatı İbrahim Bilmez
hazır bulundu. Müdahil Av. Bilmez, halkın haber alma hakkı göz önünde
bulundurularak, bu haberlerin yayınlandığını belirtip, müvekkillerinin
beraatını talep ederken Mahkeme Heyeti, gazetenin sahibi Ali Çelik

çıklaması yayınlamak suçunu işlediğini, bu
suçun tüm dosya kapsamında sabit olduğunu açıklayıp, Kasımoğulları'nı
2 milyar 96 milyon 325 bin TL ağır para cezasına çarptırdı. Sanığın
duruşmadaki hal ve tavrını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, bu

asına 349 milyon 388 bin TL'lık bir indirim uygulayarak, cezayı
1 milyar 746 milyon 937 bin Türk Lirası'na indirdi. Mehmet Çolak
hakkında ise, "Yasadışı örgüte yayın yoluyla yardımda bulunmak"
suçundan dava açıldığını hatırlatan Mahkeme Heyeti, suçu kapsayan
4963 Sayılı yasada Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde değişiklik
yapıldığını belirterek, beraat kararı verdi. Heyet, Çolak'ı "PKK/KADEK
örgütüne ait açıklamaları yayınlamak" suçundan ise 1 milyar 48 milyon

ın duruşmadaki hal ve
tavrını göz önüne alan heyet, 873 milyon 468 bin indirim uyguladı.
Yargılama gideri olan 30 milyonun sanıklardan alınmasına karar veren
Mahkeme Heyeti, suçun "milli güvenliği" bozucu nitelikte görüldüğünü

Kanunu uyarınca gazetenin bir gün süre ile

TMY 6/2 ve
TCK 169
2 kişi toplam
5 milyar 481
milyon 965
bin TL para
cezası verildi
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geçici olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Kasımoğulları ve Çolak, aynı
mahkemede görülen bir başka dosyadan ise "örgütün açıklamasını
yayınlamak" suçundan toplam 2 milyar 861 milyon 530 bin TL ağır para
cezasına çarptırıldı. Heyet, aynı dosya kapsamında gazetenin 1 gün
süreyle geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Ali Çelik
Kasımoğulları ve
Mehmet Çolak

Gazeteci Ragıp
gazetesinde 8 Mart 2003 tarihinde yayınlanan “Sana Ne” başlıklı yazısı
nedeniyle Zarakolu, gazetenin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ve
Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında açılan dava, 10 Eylül günü
İstanbul Özel 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Ali
Çelik Kasımoğulları’nı “yazıda, yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 3 milyar 301 milyon lira
para cezasına mahkum etti. Mehmet Çolak’ı aynı gerekçeyle 6 ay
ve 1 milyar 650 milyon lira para cezasına mahkum eden mahkeme,
cezayı toplam 3 milyar 731 milyon lira para cezasına çevirdi.

Alican Önlü DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü hakkında, kapatılan HADEP
Ovacık İlçe Örgütü'nün 16 Haziran 2002 gerçekleştirdiği 1. Olağan
Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle TCK'nın 159/1 maddesi
gereğince açılan dava 3 Temmuz günü sonuçlandı. Önlü, “Türklüğü ve
Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle 1 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 176 milyon 150 bin TL para cezasına
çevrildi. (03.07.2004

Ali Çaparoğlu,
İbrahim Kılıç,
Murat Açıkgöz,
Hamit Özgüç,
Mehmet İnsan,
Yusuf Altaş,
Mehmet Çelik,
Kerem
Tekmanuray,
Resul Kılıç,
Maşallah Bat,
Kerem Nalbant,
Serhat Birtek,
Adalet Holat,
İzzeddin Ekşi ve
Hatice Han

DEHAP Hatay İl Örgütü’ne 23
Özgür Halk dergisi ile KADEK Kurtuluş Kongresi isimli kitaptan birer
adet bulunduğu gerekçesi ile DEHAP yöneticileri Ali Çaparoğlu, İbrahim
Kılıç, Murat Açıkgöz, Hamit Özgüç, Mehmet İnsan, Yusuf Altaş,
Mehmet Çelik, Kerem
Nalbant, Serhat Birtek ile parti binasında bulunan Adalet Holat, İzzeddin
Ekşi ve Hatice Han hakkında TCK’nın 526. maddesi gereğince açılan
dava Hatay Sulh Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, sanıklara
505 milyon 432’şer bin TL para cezası verdi. Para cezası ertelendi.
(Ülkede Özgür Gündem

Aykut Ferah Türkiye temsilciliğini yaptığı enerji içeceğinin satışının yasaklanması
üzerine eski Tarım
ettiği iddiasıyla yargılanan Aykut Ferah, 3 ay 15 gün hapis cezasına
çarptırıldı. Ferah'ın hapis cezası, 1 milyar 17 milyon lira para cezasına
çevrildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gökalp'in, bakan old
dönemde Red Bull adlı içeceğin satışının yasaklanması üzerine, Aykut
Ferah ve Kerim Aydoğdu adlı gazeteci tarafından hazırlandığı belirtilen
ve medya ile çeşitli kurumlara dağıtılan CD'de kendisine yayın yoluyla
hakaret edildiği iddiasıyla açtığı davay
gerekçeli kararında, dava konusu CD'deki sözlerin, yasalar ve yerleşmiş
Yargıtay kararlarıyla birlikte değerlendirildiğinde eleştiri sınırlarını aştığı
ifade edilen kararda, dava konusu ithamların Gökalp'in kişilik haklarına
saldırı niteliği taşıdığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu
kaydedildi. Mahkeme, Aykut Ferah'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)
hakaret suçunu tanımlayan 482/4. maddesi uyarınca, cezasını altıda bir
oranında da artırarak, 3 ay 15 gün hapsine karar verdi. M
Ferah'ın hapis cezasını 1 milyar 17 milyon lira para cezasına çevirdi.
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, diğer sanık Kerim Aydoğdu
hakkında ise bu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılamadığı ve sanığın gerçek
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geçici olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Kasımoğulları ve Çolak, aynı
mahkemede görülen bir başka dosyadan ise "örgütün açıklamasını
yayınlamak" suçundan toplam 2 milyar 861 milyon 530 bin TL ağır para

çarptırıldı. Heyet, aynı dosya kapsamında gazetenin 1 gün
süreyle geçici olarak kapatılmasına karar verdi.
Gazeteci Ragıp Zarakolu’nun kapanan Yeniden Özgür Gündem
gazetesinde 8 Mart 2003 tarihinde yayınlanan “Sana Ne” başlıklı yazısı
nedeniyle Zarakolu, gazetenin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ve
Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında açılan dava, 10 Eylül günü

l 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Ali
Çelik Kasımoğulları’nı “yazıda, yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 3 milyar 301 milyon lira
para cezasına mahkum etti. Mehmet Çolak’ı aynı gerekçeyle 6 ay
ve 1 milyar 650 milyon lira para cezasına mahkum eden mahkeme,
cezayı toplam 3 milyar 731 milyon lira para cezasına çevirdi.

unceli İl Başkanı Alican Önlü hakkında, kapatılan HADEP
Ovacık İlçe Örgütü'nün 16 Haziran 2002 gerçekleştirdiği 1. Olağan
Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle TCK'nın 159/1 maddesi
gereğince açılan dava 3 Temmuz günü sonuçlandı. Önlü, “Türklüğü ve

iyeti alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle 1 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 176 milyon 150 bin TL para cezasına
çevrildi. (03.07.2004-DİHA) (Evrensel-04.07.2004)

DEHAP Hatay İl Örgütü’ne 23 Ocak 2003 yılında yapılan baskında
Özgür Halk dergisi ile KADEK Kurtuluş Kongresi isimli kitaptan birer
adet bulunduğu gerekçesi ile DEHAP yöneticileri Ali Çaparoğlu, İbrahim
Kılıç, Murat Açıkgöz, Hamit Özgüç, Mehmet İnsan, Yusuf Altaş,
Mehmet Çelik, Kerem Tekmanuray, Resul Kılıç, Maşallah Bat, Kerem
Nalbant, Serhat Birtek ile parti binasında bulunan Adalet Holat, İzzeddin
Ekşi ve Hatice Han hakkında TCK’nın 526. maddesi gereğince açılan
dava Hatay Sulh Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, sanıklara

milyon 432’şer bin TL para cezası verdi. Para cezası ertelendi.
(Ülkede Özgür Gündem-05.07.2004)

Türkiye temsilciliğini yaptığı enerji içeceğinin satışının yasaklanması
üzerine eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'e hakaret
ettiği iddiasıyla yargılanan Aykut Ferah, 3 ay 15 gün hapis cezasına
çarptırıldı. Ferah'ın hapis cezası, 1 milyar 17 milyon lira para cezasına
çevrildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gökalp'in, bakan old
dönemde Red Bull adlı içeceğin satışının yasaklanması üzerine, Aykut
Ferah ve Kerim Aydoğdu adlı gazeteci tarafından hazırlandığı belirtilen
ve medya ile çeşitli kurumlara dağıtılan CD'de kendisine yayın yoluyla
hakaret edildiği iddiasıyla açtığı davayı sonuçlandırdı. Mahkemenin
gerekçeli kararında, dava konusu CD'deki sözlerin, yasalar ve yerleşmiş
Yargıtay kararlarıyla birlikte değerlendirildiğinde eleştiri sınırlarını aştığı
ifade edilen kararda, dava konusu ithamların Gökalp'in kişilik haklarına

dırı niteliği taşıdığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu
kaydedildi. Mahkeme, Aykut Ferah'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)
hakaret suçunu tanımlayan 482/4. maddesi uyarınca, cezasını altıda bir
oranında da artırarak, 3 ay 15 gün hapsine karar verdi. Mahkeme,
Ferah'ın hapis cezasını 1 milyar 17 milyon lira para cezasına çevirdi.
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, diğer sanık Kerim Aydoğdu
hakkında ise bu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılamadığı ve sanığın gerçek
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geçici olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Kasımoğulları ve Çolak, aynı
mahkemede görülen bir başka dosyadan ise "örgütün açıklamasını
yayınlamak" suçundan toplam 2 milyar 861 milyon 530 bin TL ağır para

çarptırıldı. Heyet, aynı dosya kapsamında gazetenin 1 gün

Zarakolu’nun kapanan Yeniden Özgür Gündem
gazetesinde 8 Mart 2003 tarihinde yayınlanan “Sana Ne” başlıklı yazısı
nedeniyle Zarakolu, gazetenin sahibi Ali Çelik Kasımoğulları ve
Yazıişleri Müdürü Mehmet Çolak hakkında açılan dava, 10 Eylül günü

l 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Ali
Çelik Kasımoğulları’nı “yazıda, yasadışı örgüt propagandası yapıldığı”
gerekçesiyle TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 3 milyar 301 milyon lira

hapis
ve 1 milyar 650 milyon lira para cezasına mahkum eden mahkeme,

1 kişiye 6 ay
hapis ve 1
milyar 650
milyon TL ve
1 kişiye de 3
milyar 301
milyon TL
para cezası
verildi

unceli İl Başkanı Alican Önlü hakkında, kapatılan HADEP
Ovacık İlçe Örgütü'nün 16 Haziran 2002 gerçekleştirdiği 1. Olağan
Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle TCK'nın 159/1 maddesi
gereğince açılan dava 3 Temmuz günü sonuçlandı. Önlü, “Türklüğü ve

iyeti alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle 1 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 176 milyon 150 bin TL para cezasına

1 kişiye
verilen 1 yıl
hapis cezası
176 milyon
150 bin TL
para
cezasına
çevrildi

Ocak 2003 yılında yapılan baskında
Özgür Halk dergisi ile KADEK Kurtuluş Kongresi isimli kitaptan birer
adet bulunduğu gerekçesi ile DEHAP yöneticileri Ali Çaparoğlu, İbrahim
Kılıç, Murat Açıkgöz, Hamit Özgüç, Mehmet İnsan, Yusuf Altaş,

Tekmanuray, Resul Kılıç, Maşallah Bat, Kerem
Nalbant, Serhat Birtek ile parti binasında bulunan Adalet Holat, İzzeddin
Ekşi ve Hatice Han hakkında TCK’nın 526. maddesi gereğince açılan
dava Hatay Sulh Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, sanıklara

milyon 432’şer bin TL para cezası verdi. Para cezası ertelendi.

15 kişiye 505
milyon
432’şer bin
TL para
cezası verildi

Türkiye temsilciliğini yaptığı enerji içeceğinin satışının yasaklanması
ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'e hakaret

ettiği iddiasıyla yargılanan Aykut Ferah, 3 ay 15 gün hapis cezasına
çarptırıldı. Ferah'ın hapis cezası, 1 milyar 17 milyon lira para cezasına
çevrildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gökalp'in, bakan olduğu
dönemde Red Bull adlı içeceğin satışının yasaklanması üzerine, Aykut
Ferah ve Kerim Aydoğdu adlı gazeteci tarafından hazırlandığı belirtilen
ve medya ile çeşitli kurumlara dağıtılan CD'de kendisine yayın yoluyla

ı sonuçlandırdı. Mahkemenin
gerekçeli kararında, dava konusu CD'deki sözlerin, yasalar ve yerleşmiş
Yargıtay kararlarıyla birlikte değerlendirildiğinde eleştiri sınırlarını aştığı
ifade edilen kararda, dava konusu ithamların Gökalp'in kişilik haklarına

dırı niteliği taşıdığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu
kaydedildi. Mahkeme, Aykut Ferah'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)
hakaret suçunu tanımlayan 482/4. maddesi uyarınca, cezasını altıda bir

ahkeme,
Ferah'ın hapis cezasını 1 milyar 17 milyon lira para cezasına çevirdi.
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, diğer sanık Kerim Aydoğdu
hakkında ise bu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılamadığı ve sanığın gerçek

1 kişiye
verilen 3 ay
15 gün hapis
cezası, 1
milyar 17
milyon lira
para
cezasına
çevrildi
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kişi olup olmadığının belirlenemediği gerek
olmadığına karar verdi. (Hürriyet

Bedri Fırat DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü DEHAP Erzurum il binasında
yerel seçimlere ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat
hakkında, yayın yoluyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle, Erzurum DGM Savcılığı tarafından açılan dava, 29 Mart
günü sonuçlandı. Fırat, 10 ay hapis ve 500 milyon lira para cezasına
çarptırılırken mahkeme kararında, “Şiddet ve terör yöntemlerine
başvurmayı teşvik edecek şekilde silahlı çete niteliğindeki PKK
KADEK/ KOGRA
sanığın eylemine uyan TCK'nun 3713 sayılı Yasanın 7/2 maddesi
gereğince 1 yıl hapis ve 500 milyon para cezasına çarptırılmasına temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiştir” denildi.

Bedri Fırat 23 Mayıs günü DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat, Abdullah
Öcalan’a ‘Sayın’ dediği ve parti binasında posterini bulundurduğu için
Erzurum DGM tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 1/6
oranındaki indirimle 10 ay hapis ve 416 milyon 666 bin
indirildi. Bedri Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu
suçu işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle tecil edildi. Bedri
Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu suçu
işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyl
24.05.2004)

Cahit Göktaş Bitlis Güroymak eski DEHAP İlçe Başkanı Cahit Göktaş, 3 Kasım 2002
genel seçim çalışmalarında Türkçe dışında başka bir dille propaganda
yaptığı gerekçesiyle
Mahkemesi'nde 14 Ocak günü görülen davanın 4. duruşmasında
Mahkeme Göktaş'a, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na Türkçe dışında
başka bir dille seçim propagandası yaparak muhalefet ettiği gerekçesiyle
6 ay hapis ve 186 milyon para cezası verdi.

Cengiz Almış ve
Abdurrahman
Kazan

29 Mayıs günü, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ile eski 1.
Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan ve eski MGK Genel
Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç'ın yayınları nedeniyle
'Türkiye'de Cuma' isimli dergiye açtığı tazminat davası sonuçla
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, dergi sorumluları Cengiz Almış
ile Abdurrahman Kazan'ı, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu
gerekçesiyle Tolon, Doğan ve Kılınç'a 10'ar milyar tazminat ödemeye
mahkûm etti. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli k
"İskambil kâğıtlarının sinek olup, pisliği çağrıştırdığı anlaşılmıştır"
denildi. (Radikal

Cuma Karataş,
İrfan Aydın ve
Ali Konar

16 Nisan günü, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi Elazığ Temsilciliği’nde
7 Ekim 2003 tarihinde yapılan aramada el konulan 126 adet yayın
dolaysıyla, Elazığ eski Temsilcisi Cuma Karataş ile çalışanları; İrfan
Aydın ve Ali Konar hakkında Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan
dava karara bağlandı. “Yasak yayın bulundurma” suçundan
dava açılan gazete çalışanlarına, 606’şar milyon liradan toplam 1 milyar
818 milyon lira para cezası verildi. (16 Nisan 2004/Ülkede Özgür
Gündem)

Cumhur
Kılıççıoğlu

Siirt'te haftalık ya
Yazıişleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, 7 Nisan 2003 tarihli
gazetesinde yayınladığı; “Kızıldere Unutulmaz, Mahir Çayan ve
Arkadaşlarını Anıyoruz” mesajı nedeniyle açılan dava beraatle
sonuçlandı. Siir
duruşmada, TCK'anın 312/1 maddesinden “Kanunen suç sayılan fiili
övdüğü” gerekçesiyle yargılanan Kılıççıoğlu, gazetede okuyucudan gelen
istek üzerine mesaja yer verdiklerini belirterek, “Hatırlatma ve toplumu
hafızasını diri tutma anlamında böyle bir mesaj yayınladım 40 yıldır 42
ödül aldım, sizde bir ödül vererek bu yanlışı düzeltin” dedi. Hakim,
Kılıççıoğlu'nun beraatine hükmetti.
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kişi olup olmadığının belirlenemediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer
olmadığına karar verdi. (Hürriyet-01.11.2004)
DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü DEHAP Erzurum il binasında

re ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat
hakkında, yayın yoluyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle, Erzurum DGM Savcılığı tarafından açılan dava, 29 Mart
günü sonuçlandı. Fırat, 10 ay hapis ve 500 milyon lira para cezasına
arptırılırken mahkeme kararında, “Şiddet ve terör yöntemlerine

başvurmayı teşvik edecek şekilde silahlı çete niteliğindeki PKK
KADEK/ KOGRA-GEL terörör örgütünün propagandasını yapmaktan
sanığın eylemine uyan TCK'nun 3713 sayılı Yasanın 7/2 maddesi

ce 1 yıl hapis ve 500 milyon para cezasına çarptırılmasına temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiştir” denildi.
23 Mayıs günü DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat, Abdullah
Öcalan’a ‘Sayın’ dediği ve parti binasında posterini bulundurduğu için
Erzurum DGM tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 1/6
oranındaki indirimle 10 ay hapis ve 416 milyon 666 bin lira paraya
indirildi. Bedri Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu
suçu işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle tecil edildi. Bedri
Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu suçu
işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle tecil edildi. (Hürriyet

Bitlis Güroymak eski DEHAP İlçe Başkanı Cahit Göktaş, 3 Kasım 2002
genel seçim çalışmalarında Türkçe dışında başka bir dille propaganda
yaptığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suhl Ceza
Mahkemesi'nde 14 Ocak günü görülen davanın 4. duruşmasında
Mahkeme Göktaş'a, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na Türkçe dışında
başka bir dille seçim propagandası yaparak muhalefet ettiği gerekçesiyle

ve 186 milyon para cezası verdi.
29 Mayıs günü, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ile eski 1.
Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan ve eski MGK Genel
Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç'ın yayınları nedeniyle
'Türkiye'de Cuma' isimli dergiye açtığı tazminat davası sonuçla
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, dergi sorumluları Cengiz Almış
ile Abdurrahman Kazan'ı, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu
gerekçesiyle Tolon, Doğan ve Kılınç'a 10'ar milyar tazminat ödemeye
mahkûm etti. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda,
"İskambil kâğıtlarının sinek olup, pisliği çağrıştırdığı anlaşılmıştır"

(Radikal-30.05.2004)
16 Nisan günü, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi Elazığ Temsilciliği’nde

kim 2003 tarihinde yapılan aramada el konulan 126 adet yayın
dolaysıyla, Elazığ eski Temsilcisi Cuma Karataş ile çalışanları; İrfan
Aydın ve Ali Konar hakkında Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan
dava karara bağlandı. “Yasak yayın bulundurma” suçundan haklarında
dava açılan gazete çalışanlarına, 606’şar milyon liradan toplam 1 milyar
818 milyon lira para cezası verildi. (16 Nisan 2004/Ülkede Özgür

Siirt'te haftalık yayın yapan “Mücadele” gazetesi İmtiyaz Sahibi ve
Yazıişleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, 7 Nisan 2003 tarihli
gazetesinde yayınladığı; “Kızıldere Unutulmaz, Mahir Çayan ve
Arkadaşlarını Anıyoruz” mesajı nedeniyle açılan dava beraatle
sonuçlandı. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Ocak günü görülen
duruşmada, TCK'anın 312/1 maddesinden “Kanunen suç sayılan fiili
övdüğü” gerekçesiyle yargılanan Kılıççıoğlu, gazetede okuyucudan gelen
istek üzerine mesaja yer verdiklerini belirterek, “Hatırlatma ve toplumu
hafızasını diri tutma anlamında böyle bir mesaj yayınladım 40 yıldır 42
ödül aldım, sizde bir ödül vererek bu yanlışı düzeltin” dedi. Hakim,
Kılıççıoğlu'nun beraatine hükmetti.
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çesiyle ceza verilmesine yer

DHA Erzurum Muhabiri ile 25 Ocak günü DEHAP Erzurum il binasında
re ilişkin olarak röportaj yapan İl Başkanı Bedri Fırat

hakkında, yayın yoluyla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
gerekçesiyle, Erzurum DGM Savcılığı tarafından açılan dava, 29 Mart
günü sonuçlandı. Fırat, 10 ay hapis ve 500 milyon lira para cezasına
arptırılırken mahkeme kararında, “Şiddet ve terör yöntemlerine

başvurmayı teşvik edecek şekilde silahlı çete niteliğindeki PKK
GEL terörör örgütünün propagandasını yapmaktan

sanığın eylemine uyan TCK'nun 3713 sayılı Yasanın 7/2 maddesi
ce 1 yıl hapis ve 500 milyon para cezasına çarptırılmasına temyiz

TMY 7/2
1 kişiye 1 yıl
hapis ve 500
milyon TL
para cezası

23 Mayıs günü DEHAP Erzurum İl Başkanı Bedri Fırat, Abdullah
Öcalan’a ‘Sayın’ dediği ve parti binasında posterini bulundurduğu için
Erzurum DGM tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 1/6

lira paraya
indirildi. Bedri Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu
suçu işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle tecil edildi. Bedri
Fırat’ın cezası, daha önce suç işlememesi, bir daha bu suçu

(Hürriyet-

1 kişiye
verilen 1 yıl
hapis cezası
ertelendi

Bitlis Güroymak eski DEHAP İlçe Başkanı Cahit Göktaş, 3 Kasım 2002
genel seçim çalışmalarında Türkçe dışında başka bir dille propaganda

6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suhl Ceza
Mahkemesi'nde 14 Ocak günü görülen davanın 4. duruşmasında
Mahkeme Göktaş'a, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na Türkçe dışında
başka bir dille seçim propagandası yaparak muhalefet ettiği gerekçesiyle

Siyasi
Partiler
Yasası
6 ay hapis ve
186 milyon
TL para
cezası

29 Mayıs günü, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ile eski 1.
Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan ve eski MGK Genel
Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç'ın yayınları nedeniyle
'Türkiye'de Cuma' isimli dergiye açtığı tazminat davası sonuçlandı.
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, dergi sorumluları Cengiz Almış
ile Abdurrahman Kazan'ı, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu
gerekçesiyle Tolon, Doğan ve Kılınç'a 10'ar milyar tazminat ödemeye

ararda,
"İskambil kâğıtlarının sinek olup, pisliği çağrıştırdığı anlaşılmıştır"

2 kişiye 10
milyar TL
para cezası

16 Nisan günü, Yeniden Özgür Gündem Gazetesi Elazığ Temsilciliği’nde
kim 2003 tarihinde yapılan aramada el konulan 126 adet yayın

dolaysıyla, Elazığ eski Temsilcisi Cuma Karataş ile çalışanları; İrfan
Aydın ve Ali Konar hakkında Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesinde açılan

haklarında
dava açılan gazete çalışanlarına, 606’şar milyon liradan toplam 1 milyar
818 milyon lira para cezası verildi. (16 Nisan 2004/Ülkede Özgür

3 kişiye
toplam 1
milyar 818
milyon TL
para cezası
verildi

yın yapan “Mücadele” gazetesi İmtiyaz Sahibi ve
Yazıişleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, 7 Nisan 2003 tarihli
gazetesinde yayınladığı; “Kızıldere Unutulmaz, Mahir Çayan ve
Arkadaşlarını Anıyoruz” mesajı nedeniyle açılan dava beraatle

t Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Ocak günü görülen
duruşmada, TCK'anın 312/1 maddesinden “Kanunen suç sayılan fiili
övdüğü” gerekçesiyle yargılanan Kılıççıoğlu, gazetede okuyucudan gelen
istek üzerine mesaja yer verdiklerini belirterek, “Hatırlatma ve toplumun
hafızasını diri tutma anlamında böyle bir mesaj yayınladım 40 yıldır 42
ödül aldım, sizde bir ödül vererek bu yanlışı düzeltin” dedi. Hakim,

TCK 312
Beraat
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Devrimci
Proleterya
dergisi sahibi ve
yazı işleri
müdürü

28 Mayıs günü, Devrimci Proleterya adlı derginin, Nisan 2003 tarihli 5.
sayısında; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği, cumhuriyeti
tahkir edici ifadeler kullanıldığı ve eleştiri sınırlarının aşıldığı”
gerekçesiyle Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi
ve Yazı işleri Müdürü’ne, 2. 427.490.000 TL para cezası verildi. (İHD
İstanbul)

Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Rize’de yayın yapan,
Rize TV’de yaptığı röportajda yer alan ‘Uyuşturucu ticaretini dünyada
kim yönlendirmektedir. CIA ve MİT’in içinde bir grup. CIA ile birlikte
çalışmaktadır. Sol grupları da kullanmaktad
ihaleler verirler. Bunun karşılığında onlara uyuşturucu işi verirler ve işte
uyuşturucu satıp silah alınır’ sözleri nedeniyle TCK 159. maddesi
uyarınca açılan dava, 23 Şubat günü sonuçlandı. Rize Asliye Ceza
Mahkemesi, “suç unsurla
verdi.

Engin
Kırmızıgül,
Kazım Rollas,
Özge Taşkın,
Özgür Sinan
Cengiz, Hasan
Barış Ilgaz ve
İzzet Doğan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
Tıp Öğrencileri
Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden
Hekime dergisi ve “Savaşa hayır, savaş öldürür”, “Ücretsiz sağlık için
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası
istemiyle açılan dava 30 Kasım günü sonuçlandı. Öğrenciler, An
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, söz konusu faaliyetle
ilgili olarak okulun bir şikayeti olmadığına dikkat çektiler. Öğrenciler,
okulun talebi olmadığı durumlarda polisin üniversiteye girmesinin
hukuka aykırı olduğunu anımsatırken, orta
halde okulda oldukları anlaşılan polisin tutanağının da hukuka aykırı
olduğunu ifade ettiler. Mahkeme Heyeti sanıkların beraatına karar verdi.
(Tıp Dünyası-08.12.04)

Eren Keskin İHD Genel Başkan Yardımcıs
Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte “Bingöl Kürdistan'ın savaş
acılarını en yoğun yaşamış bir kenttir. Bu kez de deprem yaşadı
şeklindeki konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312.
maddesi uyarınca
tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan
Keskin, 28 Mayıs günü görülen duruşmada “Bu devletin kurucusunun
kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği
düşüncesindeyim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hasan Ülgünar, suç tarihi
itibariyle sanığın yaptığı konuşmada "bölücülük" suçunun işlediğini
ancak 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928
sayılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun oluşmaması
nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in
beraatine karar verdi. (DİHA

Evrensel gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Evrensel gazetesinin
sayısında yayımlanan karikatür nedeniyle açtığı 10 milyar liralık
tazminat davasına 7 Temmuz günü Ankara 20’nci Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müdahil avukatları yabancı
gazetelerde ABD Başkanı Bush ve İngiltere Baş
çıkan karikatürleri mahkemeye delil olarak sunmasıyla başladı.
Gazetenin 5 Nisan 2004 tarihli sayısını inceleyen hakim Bülent Çınar,
karikatürdeki kişilerin kim olduğunu sorması üzerine karikatürdeki
kişilerin Tayyip Erdoğan ve Cüneyt
Devrim Avcı tarafından da doğrulandı. Verilen savunma dilekçesinde
eleştirilerin basın özgürlüğü içinde önemli bir yer tuttuğu belirtilerek,
mizah ve karikatürlerin de eleştiri hakkının kullanımının bir yolu olarak
kabul edildiğine dikkat çekildi. Karikatürün, Zapsu’nun Erdoğan’ın ABD
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Mayıs günü, Devrimci Proleterya adlı derginin, Nisan 2003 tarihli 5.
sayısında; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği, cumhuriyeti
tahkir edici ifadeler kullanıldığı ve eleştiri sınırlarının aşıldığı”
gerekçesiyle Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, derginin Sahibi
ve Yazı işleri Müdürü’ne, 2. 427.490.000 TL para cezası verildi. (İHD

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Rize’de yayın yapan,
Rize TV’de yaptığı röportajda yer alan ‘Uyuşturucu ticaretini dünyada
kim yönlendirmektedir. CIA ve MİT’in içinde bir grup. CIA ile birlikte
çalışmaktadır. Sol grupları da kullanmaktadırlar, bunlara bir takım
ihaleler verirler. Bunun karşılığında onlara uyuşturucu işi verirler ve işte
uyuşturucu satıp silah alınır’ sözleri nedeniyle TCK 159. maddesi
uyarınca açılan dava, 23 Şubat günü sonuçlandı. Rize Asliye Ceza
Mahkemesi, “suç unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi Engin Kırmızıgül, Kazım
Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden

ergisi ve “Savaşa hayır, savaş öldürür”, “Ücretsiz sağlık için
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası
istemiyle açılan dava 30 Kasım günü sonuçlandı. Öğrenciler, Ankara 9.
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, söz konusu faaliyetle
ilgili olarak okulun bir şikayeti olmadığına dikkat çektiler. Öğrenciler,
okulun talebi olmadığı durumlarda polisin üniversiteye girmesinin
hukuka aykırı olduğunu anımsatırken, ortada böyle bir davet olmadığı
halde okulda oldukları anlaşılan polisin tutanağının da hukuka aykırı
olduğunu ifade ettiler. Mahkeme Heyeti sanıkların beraatına karar verdi.

08.12.04)
İHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin, Bingöl Depremi nedeniyle
Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte “Bingöl Kürdistan'ın savaş
acılarını en yoğun yaşamış bir kenttir. Bu kez de deprem yaşadı
şeklindeki konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312.
maddesi uyarınca "Bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan
Keskin, 28 Mayıs günü görülen duruşmada “Bu devletin kurucusunun
kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği

yim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hasan Ülgünar, suç tarihi
itibariyle sanığın yaptığı konuşmada "bölücülük" suçunun işlediğini
ancak 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928

ılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun oluşmaması
nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in
beraatine karar verdi. (DİHA-28.05.2004)
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Evrensel gazetesinin 5 Nisan 2004 tarihli
sayısında yayımlanan karikatür nedeniyle açtığı 10 milyar liralık
tazminat davasına 7 Temmuz günü Ankara 20’nci Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müdahil avukatları yabancı
gazetelerde ABD Başkanı Bush ve İngiltere Başbakanı Blair hakkında
çıkan karikatürleri mahkemeye delil olarak sunmasıyla başladı.
Gazetenin 5 Nisan 2004 tarihli sayısını inceleyen hakim Bülent Çınar,
karikatürdeki kişilerin kim olduğunu sorması üzerine karikatürdeki
kişilerin Tayyip Erdoğan ve Cüneyt Zapsu olduğu gazetenin avukatı
Devrim Avcı tarafından da doğrulandı. Verilen savunma dilekçesinde
eleştirilerin basın özgürlüğü içinde önemli bir yer tuttuğu belirtilerek,
mizah ve karikatürlerin de eleştiri hakkının kullanımının bir yolu olarak

ldiğine dikkat çekildi. Karikatürün, Zapsu’nun Erdoğan’ın ABD
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Mayıs günü, Devrimci Proleterya adlı derginin, Nisan 2003 tarihli 5.
sayısında; “devletin manevi şahsiyetine hakaret edildiği, cumhuriyeti
tahkir edici ifadeler kullanıldığı ve eleştiri sınırlarının aşıldığı”

tarafından, derginin Sahibi
ve Yazı işleri Müdürü’ne, 2. 427.490.000 TL para cezası verildi. (İHD

1 kişiye
2.427.490.000
TL para
cezası verildi

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Rize’de yayın yapan,
Rize TV’de yaptığı röportajda yer alan ‘Uyuşturucu ticaretini dünyada
kim yönlendirmektedir. CIA ve MİT’in içinde bir grup. CIA ile birlikte

ırlar, bunlara bir takım
ihaleler verirler. Bunun karşılığında onlara uyuşturucu işi verirler ve işte
uyuşturucu satıp silah alınır’ sözleri nedeniyle TCK 159. maddesi
uyarınca açılan dava, 23 Şubat günü sonuçlandı. Rize Asliye Ceza

rının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı

TCK 159
Beraat

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Ankara Tabip Odası
Komisyonu (TÖK) üyesi Engin Kırmızıgül, Kazım

Rollas, Özge Taşkın, Özgür Sinan Cengiz, Hasan Barış Ilgaz ve İzzet
Doğan hakkında, 28 Mayıs 2004 tarihinde TÖK’ün “Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda Tıp Dünyası gazetesi, Hekimden

ergisi ve “Savaşa hayır, savaş öldürür”, “Ücretsiz sağlık için
nüfus cüzdanı yeterli” yazılı afişleri “izinsiz olarak astıkları”
gerekçesiyle TCK’nin 536. maddesine dayanarak 2 yıl hapis cezası

kara 9.
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, söz konusu faaliyetle
ilgili olarak okulun bir şikayeti olmadığına dikkat çektiler. Öğrenciler,
okulun talebi olmadığı durumlarda polisin üniversiteye girmesinin

da böyle bir davet olmadığı
halde okulda oldukları anlaşılan polisin tutanağının da hukuka aykırı
olduğunu ifade ettiler. Mahkeme Heyeti sanıkların beraatına karar verdi.

6 öğrenci
beraat etti

ı Eren Keskin, Bingöl Depremi nedeniyle
Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte “Bingöl Kürdistan'ın savaş
acılarını en yoğun yaşamış bir kenttir. Bu kez de deprem yaşadı
şeklindeki konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312.

"Bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan
Keskin, 28 Mayıs günü görülen duruşmada “Bu devletin kurucusunun
kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği

yim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki
görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hasan Ülgünar, suç tarihi
itibariyle sanığın yaptığı konuşmada "bölücülük" suçunun işlediğini
ancak 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928

ılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun oluşmaması
nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in

1 kişi beraat
etti

5 Nisan 2004 tarihli
sayısında yayımlanan karikatür nedeniyle açtığı 10 milyar liralık
tazminat davasına 7 Temmuz günü Ankara 20’nci Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müdahil avukatları yabancı

bakanı Blair hakkında
çıkan karikatürleri mahkemeye delil olarak sunmasıyla başladı.
Gazetenin 5 Nisan 2004 tarihli sayısını inceleyen hakim Bülent Çınar,
karikatürdeki kişilerin kim olduğunu sorması üzerine karikatürdeki

Zapsu olduğu gazetenin avukatı
Devrim Avcı tarafından da doğrulandı. Verilen savunma dilekçesinde
eleştirilerin basın özgürlüğü içinde önemli bir yer tuttuğu belirtilerek,
mizah ve karikatürlerin de eleştiri hakkının kullanımının bir yolu olarak

ldiğine dikkat çekildi. Karikatürün, Zapsu’nun Erdoğan’ın ABD

1 kişiye 10
milyar TL
para cezası
verildi
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bağlantılarını gerçekleştiren kişi olduğu anlatılan makalenin yansıtılması
olduğu kaydedilen dilekçede, siyasal hayatın gereği olarak herkesin aynı
görüşte olamayacağı belirtilerek, söz konusu p
gazetede yayımlanan karikatürün sert olmasının zorunlu olduğu ifade
edildi. Mahkeme duruşmayı 22 Eylül 2004 tarihine erteledi.
günü görülen karar duruşmasında Mahkeme, 10 milyar liralık manevi
tazminat talebinin kabulüne ve k
tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi
faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. (Evrensel
(Evrensel-08.07.2004)

Fırat Karakeçi Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Yeniden Özgür Gündem gazetesi
Mersin çalışanı Fırat Karakeçi'ye, temsilcilik binasında İstanbul 2 ve 3
No'lu DGM'nin toplatma kararı verdiği yayınları, temsilcilik binasında
bulundurduğu gerekçesiyle, 606 milyon 504 bin lira para cez
Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2004 tarihinde
verilen ceza, 1 ay gecikmeli olarak Şubat ayından Karakeçi'ye tebliğ
edildi.

Fikret Bila ve
Vasıf Ümit
Gürtuna

Gazeteci Fikret Bila ve
Gürtuna’nın "Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak savaşları" kitabı
nedeniyle yargılanmasına 20 Ekim günü Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Orhan Karadeniz, kitap
Başbakanlığa yazılan müzekkereye yanıt geldiğini açıkladı. Karadeniz,
Başbakanlık yazısında, söz konusu belgelerin "gizlilik niteliğinin
bulunmadığı"nın belirtildiğini söyledi. Karadeniz, yazıda, gizli olduğu
iddia edilen diğer belgelerin gizlilik derecesinin Bakanlık ve
kuruluşlardan sorulabileceğinin belirtildiğinin yer aldığını söyledi. Bu
arada söz alan Avukat Tuncay Alemdaroğlu, söz konusu belgelerle ilgili
gizlilik incelemesi kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve Milli
Bakanlığı’na daha önce yazı yazıldığını ve gelen yanıtlarda, belgelerin
gizli olmadığının açıklandığını belirtti. Alemdaroğlu, "Sorun MGK
belgesiydi. Bunun da gizli olmadığı Başbakanlık yazısından anlaşıldı"
dedi. Cumhuriyet Savcısı Dilaver Kahveci
doğrultusunda araştırma yapılmasını istemesi üzerine, duruşma ertelendi.
26 Ekim günü yapılan duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan
Cumhuriyet Savcısı Dilaver Kahveci, Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen
yazıda, kitapta yer
değerlendirildiğinde Türkiye'nin egemenliğini ve siyasi menfaatlerini
ihlal etmediğinin belirtildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, isnat edilen
suçun yasal unsurları oluşmadığından oybirliğiyle beraate karar ve
(Radikal-27.10.04) (ANKA) (Hürriyet

Gençağa
Karafazlı

Haftalık Fırtına gazetesinde Rize Valisi Erdal ata ile ilgili olarak “İhalece
Vali” balığı ile yayınladığı haber nedeniyle gazeteci Gençağa Karafa
hakkında 2 yıl 2 ay hapis ve 1 milyar 348 milyon TL para cezası verildi.
(Birgün-16.07.2004)

Güler Yıldız Çınar gazetesi yazarı Güler Yıldız’ın, "Memed'in Kitabı" isimli eserin
tanıtım yazısı nedeniyle TCK'nın 159. maddesinde düzenlenen "Devletin
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği"
gerekçesiyle Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Nisan 2003
tarihli kararı ile 10 ay hapis ve 600 milyon
avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından yeninden görüldü. 26 Nisan günü kararı yeniden ele alan daire,
davaya konu olan yazının bütün olarak incelendiğinde, içeriğinde 159.
maddeye uyan suç
Yargıtay’ın verdiği karara uyan mahkeme, Gazeteci Yıldız'ın beraatine
karar verdi. (DIHA
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bağlantılarını gerçekleştiren kişi olduğu anlatılan makalenin yansıtılması
olduğu kaydedilen dilekçede, siyasal hayatın gereği olarak herkesin aynı
görüşte olamayacağı belirtilerek, söz konusu politikaları eleştiren
gazetede yayımlanan karikatürün sert olmasının zorunlu olduğu ifade
edildi. Mahkeme duruşmayı 22 Eylül 2004 tarihine erteledi. 22 Eylül
günü görülen karar duruşmasında Mahkeme, 10 milyar liralık manevi
tazminat talebinin kabulüne ve karikatürün yayınlandığı 5 Nisan 2004
tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi
faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. (Evrensel-23.09.2004)

08.07.2004)
. Sulh Ceza Mahkemesi, Yeniden Özgür Gündem gazetesi

Mersin çalışanı Fırat Karakeçi'ye, temsilcilik binasında İstanbul 2 ve 3
No'lu DGM'nin toplatma kararı verdiği yayınları, temsilcilik binasında
bulundurduğu gerekçesiyle, 606 milyon 504 bin lira para cezası verildi.
Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2004 tarihinde
verilen ceza, 1 ay gecikmeli olarak Şubat ayından Karakeçi'ye tebliğ

Gazeteci Fikret Bila ve Ümit Yayıncılık’ın sahibi Vasıf Ümit
Gürtuna’nın "Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak savaşları" kitabı
nedeniyle yargılanmasına 20 Ekim günü Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Orhan Karadeniz, kitapta yer alan MGK belgeleriyle ilgili
Başbakanlığa yazılan müzekkereye yanıt geldiğini açıkladı. Karadeniz,
Başbakanlık yazısında, söz konusu belgelerin "gizlilik niteliğinin
bulunmadığı"nın belirtildiğini söyledi. Karadeniz, yazıda, gizli olduğu

n diğer belgelerin gizlilik derecesinin Bakanlık ve
kuruluşlardan sorulabileceğinin belirtildiğinin yer aldığını söyledi. Bu
arada söz alan Avukat Tuncay Alemdaroğlu, söz konusu belgelerle ilgili
gizlilik incelemesi kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma
Bakanlığı’na daha önce yazı yazıldığını ve gelen yanıtlarda, belgelerin
gizli olmadığının açıklandığını belirtti. Alemdaroğlu, "Sorun MGK
belgesiydi. Bunun da gizli olmadığı Başbakanlık yazısından anlaşıldı"
dedi. Cumhuriyet Savcısı Dilaver Kahveci’nin Başbakanlığın yazısı
doğrultusunda araştırma yapılmasını istemesi üzerine, duruşma ertelendi.
26 Ekim günü yapılan duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan
Cumhuriyet Savcısı Dilaver Kahveci, Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen
yazıda, kitapta yer alan bilgi ve belgelerin yayın tarihi açısından
değerlendirildiğinde Türkiye'nin egemenliğini ve siyasi menfaatlerini
ihlal etmediğinin belirtildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, isnat edilen
suçun yasal unsurları oluşmadığından oybirliğiyle beraate karar ve

27.10.04) (ANKA) (Hürriyet-21.10.04) (Milliyet-27.10.04)
Haftalık Fırtına gazetesinde Rize Valisi Erdal ata ile ilgili olarak “İhalece
Vali” balığı ile yayınladığı haber nedeniyle gazeteci Gençağa Karafa
hakkında 2 yıl 2 ay hapis ve 1 milyar 348 milyon TL para cezası verildi.

16.07.2004)

Çınar gazetesi yazarı Güler Yıldız’ın, "Memed'in Kitabı" isimli eserin
tanıtım yazısı nedeniyle TCK'nın 159. maddesinde düzenlenen "Devletin
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği"
gerekçesiyle Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Nisan 2003
tarihli kararı ile 10 ay hapis ve 600 milyon TL para cezası, Yıldız'ın
avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından yeninden görüldü. 26 Nisan günü kararı yeniden ele alan daire,
davaya konu olan yazının bütün olarak incelendiğinde, içeriğinde 159.
maddeye uyan suç unsuru bulunmadığı yönünde kanaat getirdi.
Yargıtay’ın verdiği karara uyan mahkeme, Gazeteci Yıldız'ın beraatine
karar verdi. (DIHA-27.04.04)
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bağlantılarını gerçekleştiren kişi olduğu anlatılan makalenin yansıtılması
olduğu kaydedilen dilekçede, siyasal hayatın gereği olarak herkesin aynı

olitikaları eleştiren
gazetede yayımlanan karikatürün sert olmasının zorunlu olduğu ifade

22 Eylül
günü görülen karar duruşmasında Mahkeme, 10 milyar liralık manevi

arikatürün yayınlandığı 5 Nisan 2004
tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi

23.09.2004)

. Sulh Ceza Mahkemesi, Yeniden Özgür Gündem gazetesi
Mersin çalışanı Fırat Karakeçi'ye, temsilcilik binasında İstanbul 2 ve 3
No'lu DGM'nin toplatma kararı verdiği yayınları, temsilcilik binasında

ası verildi.
Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2004 tarihinde
verilen ceza, 1 ay gecikmeli olarak Şubat ayından Karakeçi'ye tebliğ

1 kişiye 606
milyon 504
bin TL para
cezası

Ümit Yayıncılık’ın sahibi Vasıf Ümit
Gürtuna’nın "Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak savaşları" kitabı
nedeniyle yargılanmasına 20 Ekim günü Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi

ta yer alan MGK belgeleriyle ilgili
Başbakanlığa yazılan müzekkereye yanıt geldiğini açıkladı. Karadeniz,
Başbakanlık yazısında, söz konusu belgelerin "gizlilik niteliğinin
bulunmadığı"nın belirtildiğini söyledi. Karadeniz, yazıda, gizli olduğu

n diğer belgelerin gizlilik derecesinin Bakanlık ve
kuruluşlardan sorulabileceğinin belirtildiğinin yer aldığını söyledi. Bu
arada söz alan Avukat Tuncay Alemdaroğlu, söz konusu belgelerle ilgili

Savunma
Bakanlığı’na daha önce yazı yazıldığını ve gelen yanıtlarda, belgelerin
gizli olmadığının açıklandığını belirtti. Alemdaroğlu, "Sorun MGK
belgesiydi. Bunun da gizli olmadığı Başbakanlık yazısından anlaşıldı"

’nin Başbakanlığın yazısı
doğrultusunda araştırma yapılmasını istemesi üzerine, duruşma ertelendi.
26 Ekim günü yapılan duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan
Cumhuriyet Savcısı Dilaver Kahveci, Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen

alan bilgi ve belgelerin yayın tarihi açısından
değerlendirildiğinde Türkiye'nin egemenliğini ve siyasi menfaatlerini
ihlal etmediğinin belirtildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, isnat edilen
suçun yasal unsurları oluşmadığından oybirliğiyle beraate karar verdi.

27.10.04)

2 kişi beraat
etti

Haftalık Fırtına gazetesinde Rize Valisi Erdal ata ile ilgili olarak “İhalece
Vali” balığı ile yayınladığı haber nedeniyle gazeteci Gençağa Karafazlı
hakkında 2 yıl 2 ay hapis ve 1 milyar 348 milyon TL para cezası verildi.

1 kişiye 2 yıl
2 ay hapis ve
1 milyar 348
milyon TL
para cezası
verildi

Çınar gazetesi yazarı Güler Yıldız’ın, "Memed'in Kitabı" isimli eserin
tanıtım yazısı nedeniyle TCK'nın 159. maddesinde düzenlenen "Devletin
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği"
gerekçesiyle Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Nisan 2003

TL para cezası, Yıldız'ın
avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından yeninden görüldü. 26 Nisan günü kararı yeniden ele alan daire,
davaya konu olan yazının bütün olarak incelendiğinde, içeriğinde 159.

unsuru bulunmadığı yönünde kanaat getirdi.
Yargıtay’ın verdiği karara uyan mahkeme, Gazeteci Yıldız'ın beraatine

1 kişi beraat
etti
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Gün Radyo
Televizyon

Diyarbakır'da yayın yapan Gün Radyo Televizyon hakkında, yasak
müzik parçalarına yer vererek, “3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik
Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan davalardan 4’ü; 6 ve 7.
uyum paketlerinde ilgili yasaya “Mülki idare amirliğinin verdiği
yasaklama kararı, 24 saat içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkeme
veya savcısının onayına sunulmak zorundadır” hükmü eklenince düştü.

H. Ertaş İnternet üzerindeki yazışmaları ile terör örgütü PKK/KADEK'in
propagandasını yaptığı, böylece örgüte yardım ve yataklık ettiği
iddiasıyla yargılanan inşaat mühendisi H. Ertaş, 10 ay hapis, 416 milyon
666 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı..
Mahkemesi'nde 25 Kasım günü görülen duruşmda savunma yapan
Ertaş'ın avukatı Suna Coşkun, müvekkilinin, terör örgütü PKK/KADEK
ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, 'örgüte sempati bile duymadığını' ifade
etti. Ertaş'ın, Fırat Üniversitesi'nde okud
motorlarından ''www.dmoz.org'' isimli web sitesinin ''Etnik Gruplar''
bölümünün ''Kürtler'' alt başlıklı kısmının gönüllü editörlüğünü yaptığını
belirten Coşkun, müvekkilinin, bu dönemde Kürtlere ilişkin ilgi duyduğu
konuları araştırdığını savundu. Suna Coşkun, müvekkilinin, gündemde
oldukları sırada satanistlere ilişkin araştırma yaptığını da söyledi.
'Gönüllü editörün', başkalarından gelen mailleri sıraya koyduğunu, bu
mesajların içeriklerinden sorumlu tutulamayacağını ifad
bu işe uluslararası hukukta herhangi bir ceza yaptırımı olmadığını
kaydetti. Ertaş'ın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesindeki
suçu oluşturmayacağını ileri süren Coşkun, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, silahlı terör örgütünün şid
özendirici yönde propaganda yaptığı gerekçesiyle, 3713 sayılı Yasa'nın
''terör örgütleri'' başlıklı 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis, 416 milyon
666 bin lira da ağır para cezası verdi. Mahkeme, cezaları ertelemedi.
Coşkun, karar
DGM, ilk yargılamada, Ertaş'ı 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırmıştı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eylemin, TCK'nın 169. maddesinde yapılan
değişiklik açısından değerlendirilmesi için kararı bozmuş
25.11.2004)

Habibe Feray
Salman ve
Rıdvan Kızgın

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
Kurulu’nda yapmış oldukları konuşmalardan dolayı, Şube Başka
Rıdvan Kızgın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 9 Eylül günü Bingöl Asliye
görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan
Feray Salman, yaptığı savunmada, devlet mekanizmalarının hareket
etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının insan hakları
hususundaki bazı gerçeklikleri or
olgusunun var olduğunu ifade eden Sayman, "Halen işkence olgusu var.
Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar
tarafından büyük oranda takipsizlik verilmekte. Bu hususu
vurguluyorum; mücadelemiz
adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz
alan İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakaret içeren söyleminin olmadığını
belirtti. Sanıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş
yaptığı savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını
belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye oturtacağımı
bilemiyorum. Ben 266. maddenin toplu hakaret olarak nitelendirildiğine
dair bir dava örneği ile karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla
karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin
sorunu. Vereceğiniz karar Türkiye'nin değişik yerlerinde, '
uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin
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Diyarbakır'da yayın yapan Gün Radyo Televizyon hakkında, yasak
alarına yer vererek, “3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik

Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan davalardan 4’ü; 6 ve 7.
uyum paketlerinde ilgili yasaya “Mülki idare amirliğinin verdiği
yasaklama kararı, 24 saat içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesi hakimi
veya savcısının onayına sunulmak zorundadır” hükmü eklenince düştü.
İnternet üzerindeki yazışmaları ile terör örgütü PKK/KADEK'in
propagandasını yaptığı, böylece örgüte yardım ve yataklık ettiği
iddiasıyla yargılanan inşaat mühendisi H. Ertaş, 10 ay hapis, 416 milyon
666 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 25 Kasım günü görülen duruşmda savunma yapan
Ertaş'ın avukatı Suna Coşkun, müvekkilinin, terör örgütü PKK/KADEK
ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, 'örgüte sempati bile duymadığını' ifade
etti. Ertaş'ın, Fırat Üniversitesi'nde okuduğu dönemde, internetteki arama
motorlarından ''www.dmoz.org'' isimli web sitesinin ''Etnik Gruplar''
bölümünün ''Kürtler'' alt başlıklı kısmının gönüllü editörlüğünü yaptığını
belirten Coşkun, müvekkilinin, bu dönemde Kürtlere ilişkin ilgi duyduğu

ı araştırdığını savundu. Suna Coşkun, müvekkilinin, gündemde
oldukları sırada satanistlere ilişkin araştırma yaptığını da söyledi.
'Gönüllü editörün', başkalarından gelen mailleri sıraya koyduğunu, bu
mesajların içeriklerinden sorumlu tutulamayacağını ifade eden Coşkun,
bu işe uluslararası hukukta herhangi bir ceza yaptırımı olmadığını
kaydetti. Ertaş'ın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesindeki
suçu oluşturmayacağını ileri süren Coşkun, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, silahlı terör örgütünün şiddet yollarına başvurmasını
özendirici yönde propaganda yaptığı gerekçesiyle, 3713 sayılı Yasa'nın
''terör örgütleri'' başlıklı 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis, 416 milyon
666 bin lira da ağır para cezası verdi. Mahkeme, cezaları ertelemedi.

ı temyiz edeceklerini bildirdi. Kapatılan Ankara 1 No'lu
DGM, ilk yargılamada, Ertaş'ı 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırmıştı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eylemin, TCK'nın 169. maddesinde yapılan
değişiklik açısından değerlendirilmesi için kararı bozmuştu. (Sabah

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
Kurulu’nda yapmış oldukları konuşmalardan dolayı, Şube Başka
Rıdvan Kızgın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.
Davanın ilk duruşması 9 Eylül günü Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan
Feray Salman, yaptığı savunmada, devlet mekanizmalarının hareket
etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının insan hakları
hususundaki bazı gerçeklikleri ortaya koymak olduğunu söyledi. İşkence
olgusunun var olduğunu ifade eden Sayman, "Halen işkence olgusu var.
Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar
tarafından büyük oranda takipsizlik verilmekte. Bu hususu
vurguluyorum; mücadelemiz demokratik bir mücadeledir. Devletin idari,
adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz
alan İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakaret içeren söyleminin olmadığını

nıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş
yaptığı savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını
belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye oturtacağımı
bilemiyorum. Ben 266. maddenin toplu hakaret olarak nitelendirildiğine

ir bir dava örneği ile karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla
karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin
sorunu. Vereceğiniz karar Türkiye'nin değişik yerlerinde, 'değişik hukuk
uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin
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Diyarbakır'da yayın yapan Gün Radyo Televizyon hakkında, yasak
alarına yer vererek, “3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik

Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan davalardan 4’ü; 6 ve 7.
uyum paketlerinde ilgili yasaya “Mülki idare amirliğinin verdiği

si hakimi
veya savcısının onayına sunulmak zorundadır” hükmü eklenince düştü.

4 dava düştü

İnternet üzerindeki yazışmaları ile terör örgütü PKK/KADEK'in
propagandasını yaptığı, böylece örgüte yardım ve yataklık ettiği
iddiasıyla yargılanan inşaat mühendisi H. Ertaş, 10 ay hapis, 416 milyon

Ağır Ceza
Mahkemesi'nde 25 Kasım günü görülen duruşmda savunma yapan
Ertaş'ın avukatı Suna Coşkun, müvekkilinin, terör örgütü PKK/KADEK
ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, 'örgüte sempati bile duymadığını' ifade

uğu dönemde, internetteki arama
motorlarından ''www.dmoz.org'' isimli web sitesinin ''Etnik Gruplar''
bölümünün ''Kürtler'' alt başlıklı kısmının gönüllü editörlüğünü yaptığını
belirten Coşkun, müvekkilinin, bu dönemde Kürtlere ilişkin ilgi duyduğu

ı araştırdığını savundu. Suna Coşkun, müvekkilinin, gündemde
oldukları sırada satanistlere ilişkin araştırma yaptığını da söyledi.
'Gönüllü editörün', başkalarından gelen mailleri sıraya koyduğunu, bu

e eden Coşkun,
bu işe uluslararası hukukta herhangi bir ceza yaptırımı olmadığını
kaydetti. Ertaş'ın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesindeki
suçu oluşturmayacağını ileri süren Coşkun, beraat talebinde bulundu.

det yollarına başvurmasını
özendirici yönde propaganda yaptığı gerekçesiyle, 3713 sayılı Yasa'nın
''terör örgütleri'' başlıklı 7/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis, 416 milyon
666 bin lira da ağır para cezası verdi. Mahkeme, cezaları ertelemedi.

ı temyiz edeceklerini bildirdi. Kapatılan Ankara 1 No'lu
DGM, ilk yargılamada, Ertaş'ı 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırmıştı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eylemin, TCK'nın 169. maddesinde yapılan

(Sabah-

1 kişiye 10 ay
hapis ve 416
milyon 666
bin TL para
cezası verildi

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel
Kurulu’nda yapmış oldukları konuşmalardan dolayı, Şube Başkanı
Rıdvan Kızgın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura
görev sebebiyle hakaret ettikleri iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı.

Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan
Feray Salman, yaptığı savunmada, devlet mekanizmalarının hareket
etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının insan hakları

taya koymak olduğunu söyledi. İşkence
olgusunun var olduğunu ifade eden Sayman, "Halen işkence olgusu var.
Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar
tarafından büyük oranda takipsizlik verilmekte. Bu hususu

demokratik bir mücadeledir. Devletin idari,
adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz
alan İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakaret içeren söyleminin olmadığını

nıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş
yaptığı savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını
belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye oturtacağımı
bilemiyorum. Ben 266. maddenin toplu hakaret olarak nitelendirildiğine

ir bir dava örneği ile karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla
karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin

değişik hukuk
uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin

2 kişi beraat
etti



391 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül
gününe erteledi. (09.09.2004

Harun Aksoy ve
Mehmet Doğan

25 Mayıs günü, İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Vakit gazetesi
Yazı işleri Müdürü Harun Aksoy ve gazete yazarlarından Asım
Yenihaber takma isimli Mehmet Doğan hakkında, Asım Yenihaber
imzasıyla 25 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan, “Onbaşı bile
olamayacaklar
generalin açtığı tazminat davası, 20 Mayıs günü Ankara 20. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandıı. Mahkeme, gazetenin sahibi Nuri
Aykon; Harun Aksoy ve Mehmet Doğan’ın generallere toplam 624
milyar lira tazminat ödemesine karar verdi.
Haziran günü açıkladı. Gerekçede, yayının toplum çıkarı dışında hiçbir
kişisel çıkar ve gerçeklerin yanlış sunulmasına neden olmaması gerektiği
belirtilerek, en üst rütbeye ulaşan general ve amira
ölçüde ağır sözcüklerle küçültücü hakarete maruz bırakılmalarının doğru
görülmediği bildirildi.

Hasan Basri
Aydın

F Tipi cezaevlerinin kapatılması için ölüm orucuna başlayan iki
mahkumun durumuna dikkat çektiği dilekçesinden dolayı tutuklanarak
cezaevine konulan ve bir süre sonra sağlık sorunlarından ötürü tahliye
edilen eğitimci
Müdürü Suat Ertosun’a yazdığı mektuptan dolayı, “devlet büyüklerine
hakaret ettiği” gerekçesiyle, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Basri
Aydın

Hasan Basri Aydın, Tanrıya Mektuplar
şahsiyetini tahkir ve tezyif'' iddiasıyla açılan davanın 24 Aralık günü
yapılan 2. duruşmasında beraat etti. Sultanahmet Adliyesi'nde görülen
davada savcının, Aydın'ın, eleştiri sınırları içinde devleti eleştirdiğini''
belirttiği mütalaasını mahkeme
25.12.04)

Hasan Doğan, Ali
Hıdır Dönez,
Nazime Polat,
Erdoğan Altay,
Nursel Çakın,
Hacı Özdemir ve
Hasan Gündüz

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde DEHAP İlçe Teşkilatı tarafından 29
Haziran 2003 tarihinde düzenlenen “Halkla Buluşma Şöleni”nde, MKM
müzik grubu Agire Jiyan'ın Kürtçe parçalar söylemesi üzerine tertip
komitesinde yer alan 7 kişi hakkında dava açıldı. 2820 S
Partiler Yasası'nın 81/c maddesine muhalefet suçundan açılan davada, 7
DEHAP'lı, “Şölende yabancı dilde şarkılar söylenmesi, Kürtçe
konuşmalar yapılması ve 'Biji DEHAP' sloganları atılmasına müsaade
etmekle” suçlandı. Karakoçan Asliye Ceza Mah
sonucunda, DEHAP Karakoçan İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Doğan,
İlçe Saymanı Ali Hıdır Dönez, İlçe yöneticileri Nazime Polat, Erdoğan
Altay, Nursel Çakın, Sarıcan Belde Saymanı Hacı Özdemir ve Üye
Hasan Gündüz'e ayrı ayrı 1 milyar 73
verildi. Karar, 12 Mart günü sabıklara tebliğ edildi.

Hasan Özgüneş Abdullah Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığı
açıklama nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesi uyarınca, “Yayın yoluyla örgüt propagandası yapma” suçundan
Van DGM'de yargılanan DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş, 27
Şubat günü yapılan duruşmada, sadece bir kişiyi savunmak ve
desteklemek amacıyla açıklama yapmadığını, amacının tüm cezaevindeki
uygulamalara dikkat çekmek olduğunu belirtti. Mahkeme Heyeti, delil
yetersizliği gerekçesiyle Özgüneş'in beraatine karar verdi.

İsmail Aydın 7 Haziran günü İHD Diyarbakır
(1956), 2002 yılı Newroz’unda, o dönem yöneticisi oluğu DEHAP
tarafından 200.000 davetiye basıldığını, bu davetiyelerden dolayı
hakkında soruşturma başlatıldığını, davetiye kararırında tüm yöneticilerin
imzasının olm
sonucu 6 ay hapis cezası verildiğini; ancak bunun 1.308.420.000 Türk
lirasına çevrildiğini, bu kararın kendisine 2 Haziran 2004 tarihinde tebliğ
edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır) (DİHA

İzzet Karadağ Adıyaman Eğitim
Aralık 2003 tarihinde iş bırakma eylemliklerine ilişkin yapılan basın

III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül
gününe erteledi. (09.09.2004-DIHA) (İHD Bingöl)

günü, İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Vakit gazetesi
Yazı işleri Müdürü Harun Aksoy ve gazete yazarlarından Asım
Yenihaber takma isimli Mehmet Doğan hakkında, Asım Yenihaber
imzasıyla 25 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan, “Onbaşı bile
olamayacakların general olduğu ülke” başlıklı yazı nedeniyle, 312
generalin açtığı tazminat davası, 20 Mayıs günü Ankara 20. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandıı. Mahkeme, gazetenin sahibi Nuri
Aykon; Harun Aksoy ve Mehmet Doğan’ın generallere toplam 624

tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme karar gerekçesini 9
Haziran günü açıkladı. Gerekçede, yayının toplum çıkarı dışında hiçbir
kişisel çıkar ve gerçeklerin yanlış sunulmasına neden olmaması gerektiği
belirtilerek, en üst rütbeye ulaşan general ve amirallerin onaylanmayacak
ölçüde ağır sözcüklerle küçültücü hakarete maruz bırakılmalarının doğru
görülmediği bildirildi. (Hürriyet-10.06.04) (İHD İstanbul)
F Tipi cezaevlerinin kapatılması için ölüm orucuna başlayan iki
mahkumun durumuna dikkat çektiği dilekçesinden dolayı tutuklanarak
cezaevine konulan ve bir süre sonra sağlık sorunlarından ötürü tahliye
edilen eğitimci-yazar Hasan Basri Aydın, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Suat Ertosun’a yazdığı mektuptan dolayı, “devlet büyüklerine
hakaret ettiği” gerekçesiyle, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hasan Basri Aydın, Tanrıya Mektuplar-2 adlı kitabı, ''devletin manevi
şahsiyetini tahkir ve tezyif'' iddiasıyla açılan davanın 24 Aralık günü
yapılan 2. duruşmasında beraat etti. Sultanahmet Adliyesi'nde görülen
davada savcının, Aydın'ın, eleştiri sınırları içinde devleti eleştirdiğini''
belirttiği mütalaasını mahkeme heyeti olumlu buldu. (Cumhuriyet-

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde DEHAP İlçe Teşkilatı tarafından 29
Haziran 2003 tarihinde düzenlenen “Halkla Buluşma Şöleni”nde, MKM
müzik grubu Agire Jiyan'ın Kürtçe parçalar söylemesi üzerine tertip
komitesinde yer alan 7 kişi hakkında dava açıldı. 2820 Sayılı Siyasi
Partiler Yasası'nın 81/c maddesine muhalefet suçundan açılan davada, 7
DEHAP'lı, “Şölende yabancı dilde şarkılar söylenmesi, Kürtçe
konuşmalar yapılması ve 'Biji DEHAP' sloganları atılmasına müsaade
etmekle” suçlandı. Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava
sonucunda, DEHAP Karakoçan İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Doğan,
İlçe Saymanı Ali Hıdır Dönez, İlçe yöneticileri Nazime Polat, Erdoğan
Altay, Nursel Çakın, Sarıcan Belde Saymanı Hacı Özdemir ve Üye
Hasan Gündüz'e ayrı ayrı 1 milyar 733 milyon 550 bin lira para cezası
verildi. Karar, 12 Mart günü sabıklara tebliğ edildi.
Abdullah Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığı
açıklama nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesi uyarınca, “Yayın yoluyla örgüt propagandası yapma” suçundan
Van DGM'de yargılanan DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş, 27
Şubat günü yapılan duruşmada, sadece bir kişiyi savunmak ve

steklemek amacıyla açıklama yapmadığını, amacının tüm cezaevindeki
uygulamalara dikkat çekmek olduğunu belirtti. Mahkeme Heyeti, delil
yetersizliği gerekçesiyle Özgüneş'in beraatine karar verdi.
7 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda İsmail Aydın
(1956), 2002 yılı Newroz’unda, o dönem yöneticisi oluğu DEHAP
tarafından 200.000 davetiye basıldığını, bu davetiyelerden dolayı
hakkında soruşturma başlatıldığını, davetiye kararırında tüm yöneticilerin
imzasının olmasına rağmen sadece kendisinin yargılandığını, dava
sonucu 6 ay hapis cezası verildiğini; ancak bunun 1.308.420.000 Türk
lirasına çevrildiğini, bu kararın kendisine 2 Haziran 2004 tarihinde tebliğ
edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır) (DİHA-08.06.2004)
Adıyaman Eğitim-Sen Şube başkanı İzzet Karadağ hakkında, 10
Aralık 2003 tarihinde iş bırakma eylemliklerine ilişkin yapılan basın
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giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül

günü, İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Vakit gazetesi
Yazı işleri Müdürü Harun Aksoy ve gazete yazarlarından Asım
Yenihaber takma isimli Mehmet Doğan hakkında, Asım Yenihaber
imzasıyla 25 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan, “Onbaşı bile

ın general olduğu ülke” başlıklı yazı nedeniyle, 312
generalin açtığı tazminat davası, 20 Mayıs günü Ankara 20. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandıı. Mahkeme, gazetenin sahibi Nuri
Aykon; Harun Aksoy ve Mehmet Doğan’ın generallere toplam 624

Mahkeme karar gerekçesini 9
Haziran günü açıkladı. Gerekçede, yayının toplum çıkarı dışında hiçbir
kişisel çıkar ve gerçeklerin yanlış sunulmasına neden olmaması gerektiği

llerin onaylanmayacak
ölçüde ağır sözcüklerle küçültücü hakarete maruz bırakılmalarının doğru

2 kişiye 624
milyar TL
para cezası

F Tipi cezaevlerinin kapatılması için ölüm orucuna başlayan iki
mahkumun durumuna dikkat çektiği dilekçesinden dolayı tutuklanarak
cezaevine konulan ve bir süre sonra sağlık sorunlarından ötürü tahliye

fevleri Genel
Müdürü Suat Ertosun’a yazdığı mektuptan dolayı, “devlet büyüklerine

1 kişiye 5 ay
hapis cezası

anevi
şahsiyetini tahkir ve tezyif'' iddiasıyla açılan davanın 24 Aralık günü
yapılan 2. duruşmasında beraat etti. Sultanahmet Adliyesi'nde görülen
davada savcının, Aydın'ın, eleştiri sınırları içinde devleti eleştirdiğini''

1 kişi beraat
etti

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde DEHAP İlçe Teşkilatı tarafından 29
Haziran 2003 tarihinde düzenlenen “Halkla Buluşma Şöleni”nde, MKM
müzik grubu Agire Jiyan'ın Kürtçe parçalar söylemesi üzerine tertip

ayılı Siyasi
Partiler Yasası'nın 81/c maddesine muhalefet suçundan açılan davada, 7
DEHAP'lı, “Şölende yabancı dilde şarkılar söylenmesi, Kürtçe
konuşmalar yapılması ve 'Biji DEHAP' sloganları atılmasına müsaade

kemesi'nde görülen dava
sonucunda, DEHAP Karakoçan İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Doğan,
İlçe Saymanı Ali Hıdır Dönez, İlçe yöneticileri Nazime Polat, Erdoğan
Altay, Nursel Çakın, Sarıcan Belde Saymanı Hacı Özdemir ve Üye

3 milyon 550 bin lira para cezası

Siyasi
Partiler
Yasası
7 kişiye
toplam 12
milyar 134
milyon 850
bin TL para
cezası

Abdullah Öcalan'ın sağlık koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığı
açıklama nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2
maddesi uyarınca, “Yayın yoluyla örgüt propagandası yapma” suçundan
Van DGM'de yargılanan DEHAP Van İl Başkanı Hasan Özgüneş, 27
Şubat günü yapılan duruşmada, sadece bir kişiyi savunmak ve

steklemek amacıyla açıklama yapmadığını, amacının tüm cezaevindeki
uygulamalara dikkat çekmek olduğunu belirtti. Mahkeme Heyeti, delil

TMY 7/2
Beraat

şubesine yaptığı başvuruda İsmail Aydın
(1956), 2002 yılı Newroz’unda, o dönem yöneticisi oluğu DEHAP
tarafından 200.000 davetiye basıldığını, bu davetiyelerden dolayı
hakkında soruşturma başlatıldığını, davetiye kararırında tüm yöneticilerin

asına rağmen sadece kendisinin yargılandığını, dava
sonucu 6 ay hapis cezası verildiğini; ancak bunun 1.308.420.000 Türk
lirasına çevrildiğini, bu kararın kendisine 2 Haziran 2004 tarihinde tebliğ

1 kişiye
kişiye 6 ay
hapis
1.308.420.000
TL para
cezası

Sen Şube başkanı İzzet Karadağ hakkında, 10-11
Aralık 2003 tarihinde iş bırakma eylemliklerine ilişkin yapılan basın

Beraat



392 III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

açıklaması nedeniyle Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava,
beraatla sonuçlandı.

Kadın Argosu
Sözlüğü

Metis Yayınevi’nin Kadın Araştırmaları Dizisi’nden yayımladığı ve
hakkında müstehcenlik gerekçesiyle dava açılan “Kadın Argosu
Sözlüğü” ile ilgli dava Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16
Haziran günü sonuçlandı. Duruşmada Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kurulu’nun raporuna karşı İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nce oluşturulan bilirkişi heyetinin raporunda, kitabın içeriğinin
müstehcenlik iddiaları kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu.
Mahkeme davayı beraatle sonuçlandırdı.

Kıvanç Güney ve
Hasan Levent
Erseven

Trainspotting ve Asit Evi adlı kitapların yazarı Irwine Wels'in son yapıtı
'Porno'nun 2003 Aralık'ında “halkın ar veya haya duygularını incittiği”
gerekçesiyle toplatılmasının ardından, çevirmen Kıvanç Güney ve
Stüdyo İmge Yayınları sorumlusu Hasan Levent Erseven hakkında açılan
dava da 20 Haziran günü sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, Erseven ve Güney'i, “halkın ar veya haya duygularını
incittikleri” gerekçesiyle 2 milyar 857 milyon lira ağır para cezasına
mahkûm etti. (Cumhuriyet

Makbule Türk 3 Haziran günü,
Kurulu Üyesi Makbule Türk'ün, Alınteri gazetesinde çıkan yazılarından
dolayı 10 ay hapis cezasına çarptırılması karara bağlandı. ÇGD, Türk'ün
gazeteci değil de 'terörist' olarak değerlendirildiğine dikkat
cezasının ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu kaydetti. (DİHA
04.06.2004)

Mecit Bozkurt,
Savaş Gürkan,
Vakkas Dalkılıç,
Mustafa Dalkılıç,
Mustafa Tuç,
Hüseyin
Karadağ,
Abdullah İnce

3 Nisan 2003 tarihinde
açıklaması düzenleyen EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt, EMEP İl
Sekreteri Savaş Gürkan, DEHAP İl Başkanı Vakkas Dalkılıç, DEHAP
Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, Şehitkamil İlçe Başkanı
Mustafa Tuç, DEHAP Gençlik K
Özgür Parti eski İl Başkanı Abdullah İnce hakkında dava açıldı. Şubat
ayında sonuçlanan davada; parti yöneticilerine 2 ay 15’er gün hapis
cezası verildi. Hapis cezası, daha sonra 505 milyon 445 bin lira para
cezasına çevrildi.

Mehmet Bayrak Ankara 2 No.'lu DGM’de "Geçmişten Günümüze Kürt Kadını" ile "Kürt
Müziği, Dansları ve Şarkıları" adlı kitaplarından dolayı "bölücülük"
suçundan yargılanan yazar Mehmet Bayrak, 4 Nisan g
Mahkeme heyeti, uyum yasaları ile iddianamede belirtilen suçlamaların
bugün artık suç olmaktan çıktığını kaydetti. (Yeni Şafak

Mehmet
Çetinkaya ve
Mustafa Yanık

Kardemir A.Ş'de 1995
yaptıklarına ilişkin haber yapan yerel Bizim Radyo Televizyonu (BRTV)
İdare Meclisi Başkanı Gazeteci Mehmet Çetinkaya ve Haber
Koordinatörü Mustafa Yanık hakkında açılan 210 milyar liralık manevi
tazminat davası Karabük Asliye 1.
günü sonuçlandı. Mahkeme, BRTV'nin haberlerinin bir bütün olarak ele
alındığında, toplumun çıkarları göz önüne alınarak yapılmış yayınlar
olduğu ve toplumda genel kanının “Kardemir'de yolsuzluk yapıldığı
yolunda olduğunu” belir
karar verdi. (aa) (Hürriyet

Mehmet Sucu Dışişleri Bakanlığı'nın “Milli Görüş ve Fethullah Cemaatiyle Temas”
konulu genelgesini yayınlayarak, “Devletin emniyeti açısından gizli
kalması gereken belgeleri açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle
yargılanan Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müd
Sucu, İstanbul 1 No'lu DGM'de yargılandığı davadan beraat etti. 24
Şubat günü görülen duruşmada, esas hakkında savunma yapan Avukat
Atalay, davaya konu olan genelgelerin daha önce başka gazetelerde de
yayınlandığını belirterek, bir belgenin devl
girmeyeceğinin ilgili kurum tarafından belirlendiğini ifade etti. Atalay,
Dışişleri Bakanlığı'nın dosyaya gönderdiği yazıda, “Mevcut yasalar
çerçevesinde devlet sırrı olup olmadığı belli değil, ancak kriptalandığına
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açıklaması nedeniyle Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava,
beraatla sonuçlandı.
Metis Yayınevi’nin Kadın Araştırmaları Dizisi’nden yayımladığı ve
hakkında müstehcenlik gerekçesiyle dava açılan “Kadın Argosu

le ilgli dava Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16
Haziran günü sonuçlandı. Duruşmada Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kurulu’nun raporuna karşı İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nce oluşturulan bilirkişi heyetinin raporunda, kitabın içeriğinin
müstehcenlik iddiaları kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu.
Mahkeme davayı beraatle sonuçlandırdı. (Zaman-17.06.2004)
Trainspotting ve Asit Evi adlı kitapların yazarı Irwine Wels'in son yapıtı

n 2003 Aralık'ında “halkın ar veya haya duygularını incittiği”
gerekçesiyle toplatılmasının ardından, çevirmen Kıvanç Güney ve
Stüdyo İmge Yayınları sorumlusu Hasan Levent Erseven hakkında açılan
dava da 20 Haziran günü sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza

ahkemesi, Erseven ve Güney'i, “halkın ar veya haya duygularını
incittikleri” gerekçesiyle 2 milyar 857 milyon lira ağır para cezasına
mahkûm etti. (Cumhuriyet-21.06.2004)
3 Haziran günü, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Yönetim
Kurulu Üyesi Makbule Türk'ün, Alınteri gazetesinde çıkan yazılarından
dolayı 10 ay hapis cezasına çarptırılması karara bağlandı. ÇGD, Türk'ün
gazeteci değil de 'terörist' olarak değerlendirildiğine dikkat çekerek, hapis
cezasının ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu kaydetti. (DİHA

3 Nisan 2003 tarihinde Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda basın
açıklaması düzenleyen EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt, EMEP İl
Sekreteri Savaş Gürkan, DEHAP İl Başkanı Vakkas Dalkılıç, DEHAP
Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, Şehitkamil İlçe Başkanı
Mustafa Tuç, DEHAP Gençlik Kolları eski Başkanı Hüseyin Karadağ,
Özgür Parti eski İl Başkanı Abdullah İnce hakkında dava açıldı. Şubat
ayında sonuçlanan davada; parti yöneticilerine 2 ay 15’er gün hapis
cezası verildi. Hapis cezası, daha sonra 505 milyon 445 bin lira para

vrildi.
Ankara 2 No.'lu DGM’de "Geçmişten Günümüze Kürt Kadını" ile "Kürt
Müziği, Dansları ve Şarkıları" adlı kitaplarından dolayı "bölücülük"
suçundan yargılanan yazar Mehmet Bayrak, 4 Nisan günü beraat etti.
Mahkeme heyeti, uyum yasaları ile iddianamede belirtilen suçlamaların
bugün artık suç olmaktan çıktığını kaydetti. (Yeni Şafak-05.04.04)
Kardemir A.Ş'de 1995-97 yılları arasında görevli 7 yöneticinin, yolsuzluk
yaptıklarına ilişkin haber yapan yerel Bizim Radyo Televizyonu (BRTV)
İdare Meclisi Başkanı Gazeteci Mehmet Çetinkaya ve Haber
Koordinatörü Mustafa Yanık hakkında açılan 210 milyar liralık manevi
tazminat davası Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nde 19 Kasım
günü sonuçlandı. Mahkeme, BRTV'nin haberlerinin bir bütün olarak ele
alındığında, toplumun çıkarları göz önüne alınarak yapılmış yayınlar
olduğu ve toplumda genel kanının “Kardemir'de yolsuzluk yapıldığı
yolunda olduğunu” belirterek. davalılar aleyhine açılan davanın reddine
karar verdi. (aa) (Hürriyet-19.11.2004)
Dışişleri Bakanlığı'nın “Milli Görüş ve Fethullah Cemaatiyle Temas”
konulu genelgesini yayınlayarak, “Devletin emniyeti açısından gizli
kalması gereken belgeleri açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle
yargılanan Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Mehmet
Sucu, İstanbul 1 No'lu DGM'de yargılandığı davadan beraat etti. 24
Şubat günü görülen duruşmada, esas hakkında savunma yapan Avukat
Atalay, davaya konu olan genelgelerin daha önce başka gazetelerde de
yayınlandığını belirterek, bir belgenin devlet sırrı kapsamına girip
girmeyeceğinin ilgili kurum tarafından belirlendiğini ifade etti. Atalay,
Dışişleri Bakanlığı'nın dosyaya gönderdiği yazıda, “Mevcut yasalar
çerçevesinde devlet sırrı olup olmadığı belli değil, ancak kriptalandığına
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açıklaması nedeniyle Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava,

Metis Yayınevi’nin Kadın Araştırmaları Dizisi’nden yayımladığı ve
hakkında müstehcenlik gerekçesiyle dava açılan “Kadın Argosu

le ilgli dava Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16
Haziran günü sonuçlandı. Duruşmada Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kurulu’nun raporuna karşı İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nce oluşturulan bilirkişi heyetinin raporunda, kitabın içeriğinin
müstehcenlik iddiaları kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu.

Beraat

Trainspotting ve Asit Evi adlı kitapların yazarı Irwine Wels'in son yapıtı
n 2003 Aralık'ında “halkın ar veya haya duygularını incittiği”

gerekçesiyle toplatılmasının ardından, çevirmen Kıvanç Güney ve
Stüdyo İmge Yayınları sorumlusu Hasan Levent Erseven hakkında açılan
dava da 20 Haziran günü sonuçlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza

ahkemesi, Erseven ve Güney'i, “halkın ar veya haya duygularını
incittikleri” gerekçesiyle 2 milyar 857 milyon lira ağır para cezasına

2 kişiye 2
milyar 857
milyon TL
para cezası
verildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Yönetim
Kurulu Üyesi Makbule Türk'ün, Alınteri gazetesinde çıkan yazılarından
dolayı 10 ay hapis cezasına çarptırılması karara bağlandı. ÇGD, Türk'ün

çekerek, hapis
cezasının ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu kaydetti. (DİHA-

1 kişiye 10 ay
hapis cezası

Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda basın
açıklaması düzenleyen EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt, EMEP İl
Sekreteri Savaş Gürkan, DEHAP İl Başkanı Vakkas Dalkılıç, DEHAP
Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılıç, Şehitkamil İlçe Başkanı

olları eski Başkanı Hüseyin Karadağ,
Özgür Parti eski İl Başkanı Abdullah İnce hakkında dava açıldı. Şubat
ayında sonuçlanan davada; parti yöneticilerine 2 ay 15’er gün hapis
cezası verildi. Hapis cezası, daha sonra 505 milyon 445 bin lira para

7 kişiye
toplam 1 yıl
5 ay 15 gün
hapis cezası

Ankara 2 No.'lu DGM’de "Geçmişten Günümüze Kürt Kadını" ile "Kürt
Müziği, Dansları ve Şarkıları" adlı kitaplarından dolayı "bölücülük"

ünü beraat etti.
Mahkeme heyeti, uyum yasaları ile iddianamede belirtilen suçlamaların

1 kişi beraat
etti

7 yöneticinin, yolsuzluk
yaptıklarına ilişkin haber yapan yerel Bizim Radyo Televizyonu (BRTV)

Koordinatörü Mustafa Yanık hakkında açılan 210 milyar liralık manevi
Hukuk Mahkemesi’nde 19 Kasım

günü sonuçlandı. Mahkeme, BRTV'nin haberlerinin bir bütün olarak ele
alındığında, toplumun çıkarları göz önüne alınarak yapılmış yayınlar
olduğu ve toplumda genel kanının “Kardemir'de yolsuzluk yapıldığı

terek. davalılar aleyhine açılan davanın reddine

2 kişi beraat
etti

Dışişleri Bakanlığı'nın “Milli Görüş ve Fethullah Cemaatiyle Temas”
konulu genelgesini yayınlayarak, “Devletin emniyeti açısından gizli
kalması gereken belgeleri açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle

ürü Mehmet
Sucu, İstanbul 1 No'lu DGM'de yargılandığı davadan beraat etti. 24
Şubat günü görülen duruşmada, esas hakkında savunma yapan Avukat
Atalay, davaya konu olan genelgelerin daha önce başka gazetelerde de

et sırrı kapsamına girip
girmeyeceğinin ilgili kurum tarafından belirlendiğini ifade etti. Atalay,
Dışişleri Bakanlığı'nın dosyaya gönderdiği yazıda, “Mevcut yasalar
çerçevesinde devlet sırrı olup olmadığı belli değil, ancak kriptalandığına

Beraat
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göre kamuoyunun
yürürlüğe girecek olan Bilgi Edinme Yasası'yla birlikte “devlet sırrı”
kavramına, yargının karar vereceğine vurgu yapan Atalay, “Yasada, bu
yasayla çelişen hükümler uygulanamaz deniliyor. Bundan bö
kuruma başvuru yapıldığında devlet sırrı denilerek reddedilirse, buna
itiraz edilebilecek, hatta dava açılabilecek” dedi. Haberde herhangi bir
suç unsurunun oluşmadığını ifade eden Sucu ise, beraat talebinde
bulundu. Duruşmayı karara bağlayan Mahke
haberde suç unsurunun oluşmadığını belirterek, Mehmet Sucu'nun
beraatına karar verdi.

Mehmet Yürek Marmaris'te yayınlanan Değişim Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda 12 Eylül
darbesinin lideri Kenan Evren'e hakaret ettiği öne sür
Müdürü Mehmet Yürek'in yargılanmasına 6 Temmuz günü Marmaris
Asliye Ceza Mahkamesi’nde başlandı. Savcılık tarafından hazırlanan
iddianamede Mehmet Yürek'in 16 Nisan 2004 tarihli gazetede
“Dezantralizasyon, yönetişim, Safsidilite, Marmarisin
başkanına on öneri" başlıklı bir yazı yazdığı hatırlatıldı. Yazıda ''Sanata,
kültüre, tarihe, edebiyata, doğaya ve çevreye önem veriniz. Kadınları
çocukları yaşlıları, esnaf ve çalışanları öne ve önceliğe alın. Kenan Evren
ve Marmarissporu diz
''Dizginleyin'' kelimesiyle Evren'in toplum önünde küçük düşürüldüğü,
itibarının rencide edildiği belirtilerek Yürek'in cezalandırılması istenildi.
Yürek’in avukatı Balıkesir Barosu eski başkanı Turgut İnal ise “
Evren isminin bu kadar gına gelircesine, sokak başına kadar konmasına,
yazar müvekkilim isyan ederek 'Yeter artık, biraz da Kenan Evren’siz
olsun demek istemiştir'' dedi. İnal yazıda suç unsuru bulunmadığını
vurgulayarak Yürek'in beraatini istedi. He
Evren’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mehmet Yürek,
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Ekim günü görülen duruşmada beraat
etti. Mahkeme, yazıda, 'Evren'e sövme, aşağılayarak küçük düşürme
kasıtları ile haber verme
bulunmadığı'na karar verdi. (Radikal
(Hürriyet-06.07.2004)

Murat Avcı Kasım 2003’te Demokratik Çözüm Bildirgesi'ne destek amacıyla TBMM
Başkanlığına mektup gönderm
Avcı hakkında, Meclis'e gönderilmek üzere hazırlanan mektuplardan
dolayı "yasadışı bildiri" bulundurmaktan açılan dava Bursa 3. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde Ağustos ayında sonuçlandı. Avcı hakkında 3 ay hapis ve
86 milyon 694 bin lira para cezası verildi. Ancak mahkeme hapis
cezasını 519 milyon 840 bin lira para cezasına çevirdi ve Avcı'yı
mahkeme masraflarıyla birlikte toplam 606 milyon 534 bin lira hafif para
cezasına çarptırdı. (Özgür Gündem

Murat Bozlak ve
12 HADEP
yöneticisi

Kapatılan HADEP'in eski Genel Başkanı Murat Bozlak ve HADEP Muş
İl Başkanlığı'nın 12 yöneticisi hakkında, 2001 yılının Ekim ayında seçim
çalışmaları için gittiği Muş ilind
Şivan Perver'in Kürtçe 'Leyla' şarkısı nedeniyle açılan dava sonuçlandı.
Mahkeme, siyasi partilerin mitinglerinde Türkçe'den başka dil
kullanılamayacağını gerekçe göstererek Bozlak'ı önce 6 ay hapse
mahkum etti. Sanığın "
yapıldı. Mahkeme, mitingi düzenleyen eski HADEP il yöneticilerinin ise
beraatine karar verdi.

Mustafa Döküler Yeni Asya gazetesinin 7 Mayıs 2003 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer
alan “Fark” adlı köşede, “Türkiye’nin medyasına bak” başlıklı nedeniyle,
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinden İstanbul 4 Nolu
DGM’de yargılan Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşl
Mustafa Döküler, 9 Şubat günü görülen duruşmada beraat etti.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan DGM Cumhuriyet
Savcısı Nazmi Yelkenci, başörtüsü yasağının anlatıldığını, söz konusu
yazıdan dolayı TCK’nın 312/2 maddesi uyarınca dava açı
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göre kamuoyunun bilgisine açık değildir” dediğini ifade etti. 24 Nisan'da
yürürlüğe girecek olan Bilgi Edinme Yasası'yla birlikte “devlet sırrı”
kavramına, yargının karar vereceğine vurgu yapan Atalay, “Yasada, bu
yasayla çelişen hükümler uygulanamaz deniliyor. Bundan böyle bir
kuruma başvuru yapıldığında devlet sırrı denilerek reddedilirse, buna
itiraz edilebilecek, hatta dava açılabilecek” dedi. Haberde herhangi bir
suç unsurunun oluşmadığını ifade eden Sucu ise, beraat talebinde
bulundu. Duruşmayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, yayınlanan
haberde suç unsurunun oluşmadığını belirterek, Mehmet Sucu'nun
beraatına karar verdi.
Marmaris'te yayınlanan Değişim Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda 12 Eylül
darbesinin lideri Kenan Evren'e hakaret ettiği öne sürülen Yazıişleri
Müdürü Mehmet Yürek'in yargılanmasına 6 Temmuz günü Marmaris
Asliye Ceza Mahkamesi’nde başlandı. Savcılık tarafından hazırlanan
iddianamede Mehmet Yürek'in 16 Nisan 2004 tarihli gazetede
“Dezantralizasyon, yönetişim, Safsidilite, Marmarisin Yeni CHP’li
başkanına on öneri" başlıklı bir yazı yazdığı hatırlatıldı. Yazıda ''Sanata,
kültüre, tarihe, edebiyata, doğaya ve çevreye önem veriniz. Kadınları
çocukları yaşlıları, esnaf ve çalışanları öne ve önceliğe alın. Kenan Evren
ve Marmarissporu dizginleyin" denildiği kaydedildi. İddianamede
''Dizginleyin'' kelimesiyle Evren'in toplum önünde küçük düşürüldüğü,
itibarının rencide edildiği belirtilerek Yürek'in cezalandırılması istenildi.
Yürek’in avukatı Balıkesir Barosu eski başkanı Turgut İnal ise “Kenan
Evren isminin bu kadar gına gelircesine, sokak başına kadar konmasına,
yazar müvekkilim isyan ederek 'Yeter artık, biraz da Kenan Evren’siz
olsun demek istemiştir'' dedi. İnal yazıda suç unsuru bulunmadığını
vurgulayarak Yürek'in beraatini istedi. Heyet bir dahaki celsede Kenan
Evren’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mehmet Yürek,
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Ekim günü görülen duruşmada beraat
etti. Mahkeme, yazıda, 'Evren'e sövme, aşağılayarak küçük düşürme
kasıtları ile haber verme çerçevesinde hukuka aykırı unsurlar
bulunmadığı'na karar verdi. (Radikal-06.10.04) (aa) (Hürriyet-05.10.04)

06.07.2004)
Kasım 2003’te Demokratik Çözüm Bildirgesi'ne destek amacıyla TBMM
Başkanlığına mektup göndermek isteyen DEHAP Bursa İl Başkanı Murat
Avcı hakkında, Meclis'e gönderilmek üzere hazırlanan mektuplardan
dolayı "yasadışı bildiri" bulundurmaktan açılan dava Bursa 3. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde Ağustos ayında sonuçlandı. Avcı hakkında 3 ay hapis ve

694 bin lira para cezası verildi. Ancak mahkeme hapis
cezasını 519 milyon 840 bin lira para cezasına çevirdi ve Avcı'yı
mahkeme masraflarıyla birlikte toplam 606 milyon 534 bin lira hafif para
cezasına çarptırdı. (Özgür Gündem-20.08.2004)
Kapatılan HADEP'in eski Genel Başkanı Murat Bozlak ve HADEP Muş
İl Başkanlığı'nın 12 yöneticisi hakkında, 2001 yılının Ekim ayında seçim
çalışmaları için gittiği Muş ilinde, HADEP seçim otobüsünden çalınan
Şivan Perver'in Kürtçe 'Leyla' şarkısı nedeniyle açılan dava sonuçlandı.
Mahkeme, siyasi partilerin mitinglerinde Türkçe'den başka dil
kullanılamayacağını gerekçe göstererek Bozlak'ı önce 6 ay hapse
mahkum etti. Sanığın "iyi hali" nedeniyle cezada bir aylık indirim
yapıldı. Mahkeme, mitingi düzenleyen eski HADEP il yöneticilerinin ise
beraatine karar verdi. (Sabah-20.07.2004)
Yeni Asya gazetesinin 7 Mayıs 2003 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer
alan “Fark” adlı köşede, “Türkiye’nin medyasına bak” başlıklı nedeniyle,
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinden İstanbul 4 Nolu
DGM’de yargılan Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Döküler, 9 Şubat günü görülen duruşmada beraat etti.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan DGM Cumhuriyet
Savcısı Nazmi Yelkenci, başörtüsü yasağının anlatıldığını, söz konusu
yazıdan dolayı TCK’nın 312/2 maddesi uyarınca dava açıldığını, ancak
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bilgisine açık değildir” dediğini ifade etti. 24 Nisan'da
yürürlüğe girecek olan Bilgi Edinme Yasası'yla birlikte “devlet sırrı”
kavramına, yargının karar vereceğine vurgu yapan Atalay, “Yasada, bu

yle bir
kuruma başvuru yapıldığında devlet sırrı denilerek reddedilirse, buna
itiraz edilebilecek, hatta dava açılabilecek” dedi. Haberde herhangi bir
suç unsurunun oluşmadığını ifade eden Sucu ise, beraat talebinde

me Heyeti, yayınlanan
haberde suç unsurunun oluşmadığını belirterek, Mehmet Sucu'nun

Marmaris'te yayınlanan Değişim Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda 12 Eylül
ülen Yazıişleri

Müdürü Mehmet Yürek'in yargılanmasına 6 Temmuz günü Marmaris
Asliye Ceza Mahkamesi’nde başlandı. Savcılık tarafından hazırlanan
iddianamede Mehmet Yürek'in 16 Nisan 2004 tarihli gazetede

Yeni CHP’li
başkanına on öneri" başlıklı bir yazı yazdığı hatırlatıldı. Yazıda ''Sanata,
kültüre, tarihe, edebiyata, doğaya ve çevreye önem veriniz. Kadınları
çocukları yaşlıları, esnaf ve çalışanları öne ve önceliğe alın. Kenan Evren

ginleyin" denildiği kaydedildi. İddianamede
''Dizginleyin'' kelimesiyle Evren'in toplum önünde küçük düşürüldüğü,
itibarının rencide edildiği belirtilerek Yürek'in cezalandırılması istenildi.

Kenan
Evren isminin bu kadar gına gelircesine, sokak başına kadar konmasına,
yazar müvekkilim isyan ederek 'Yeter artık, biraz da Kenan Evren’siz
olsun demek istemiştir'' dedi. İnal yazıda suç unsuru bulunmadığını

yet bir dahaki celsede Kenan
Evren’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mehmet Yürek,
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Ekim günü görülen duruşmada beraat
etti. Mahkeme, yazıda, 'Evren'e sövme, aşağılayarak küçük düşürme

çerçevesinde hukuka aykırı unsurlar
05.10.04)

1 kişi beraat
etti

Kasım 2003’te Demokratik Çözüm Bildirgesi'ne destek amacıyla TBMM
ek isteyen DEHAP Bursa İl Başkanı Murat

Avcı hakkında, Meclis'e gönderilmek üzere hazırlanan mektuplardan
dolayı "yasadışı bildiri" bulundurmaktan açılan dava Bursa 3. Sulh Ceza
Mahkemesi'nde Ağustos ayında sonuçlandı. Avcı hakkında 3 ay hapis ve

694 bin lira para cezası verildi. Ancak mahkeme hapis
cezasını 519 milyon 840 bin lira para cezasına çevirdi ve Avcı'yı
mahkeme masraflarıyla birlikte toplam 606 milyon 534 bin lira hafif para

1 kişiye 3 ay
hapis ve 86
milyon 694
bin TL para
cezası verildi

Kapatılan HADEP'in eski Genel Başkanı Murat Bozlak ve HADEP Muş
İl Başkanlığı'nın 12 yöneticisi hakkında, 2001 yılının Ekim ayında seçim

e, HADEP seçim otobüsünden çalınan
Şivan Perver'in Kürtçe 'Leyla' şarkısı nedeniyle açılan dava sonuçlandı.
Mahkeme, siyasi partilerin mitinglerinde Türkçe'den başka dil
kullanılamayacağını gerekçe göstererek Bozlak'ı önce 6 ay hapse

iyi hali" nedeniyle cezada bir aylık indirim
yapıldı. Mahkeme, mitingi düzenleyen eski HADEP il yöneticilerinin ise

11 kişi
beraat etti. 1
kişiye verilen
6 ay hapis
cezası
ertelendi

Yeni Asya gazetesinin 7 Mayıs 2003 tarihli nüshasının 3. sayfasında yer
alan “Fark” adlı köşede, “Türkiye’nin medyasına bak” başlıklı nedeniyle,
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinden İstanbul 4 Nolu

eri Müdürü
Mustafa Döküler, 9 Şubat günü görülen duruşmada beraat etti.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan DGM Cumhuriyet
Savcısı Nazmi Yelkenci, başörtüsü yasağının anlatıldığını, söz konusu

ldığını, ancak

TCK 312
Beraat
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bütün olarak incelendiğinde yazının eleştiri sınırları içinde kaldığını ve
bu nedenle isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek
sanığın beraatını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,
savcılığın istemi doğrul

Mustafa Döküler 24 Nisan günü, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, yurtdışında
yayınlanan Yeni Asya International gazetesinin Yazı işleri Müdürü
Mustafa Döküler’i,
olduğu yolundaki yazılarda, “halkın düşmanlığa kışkırtıldığı”
gerekçesiyle, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası paraya
çevrilirken Avukat
gazeteyi de üç gün süreyle kapattığını bildirdi.

Nesip Çiçek Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
sırasında üzerinde bulunan Nokia
Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer
aldığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi
uyarınca dava açıldı. Dicle Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan
davada, esas hakkınd
unsurunun oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.
Mütalaanın ardından savcılığın talebini yerine bulan mahkeme, Çiçek'in
beraatine karar verdi.

Nuran T. Ankara'da bir
subay olan Milli Güvenlik öğretmenine hitaben, "Devletin bütün
imkanlarından en çok sizler yararlanıyorsunuz. Bu, vatandaşa haksızlık"
dediği için, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde TCK'nın 159.
maddesine muhalefet suçundan yargılandığı dava 6 Nisan günü
sonuçlandı. Mahkeme, "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif"
suçunu düzenleyen TCK'nın 159. maddesinin değiştirilmesi üzerine
beraat kararı verdi. (Yeni Şafak

Özgür Düşün 10 Nisan günü, aylık olarak yayınlanan “Özgür Düşün” dergisinin 10.
sayısında yer alan bir yazı nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Beyoğlu 2.
Asliye Ceza Mahkemesinde Esas No: 2003/463 nolu dosyada, mahkeme
derginin sahibi ve yazı işleri müdürüne
İstanbul)

Recai Şeyhoğlu
ve İsmet Baytak

İzmir Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin
27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında yazdığı
makaleler gerekçe gösterilerek öğre
Yazıişleri Müdürü İsmet Baytak hakkında TCK’nın 312. maddesi gereği
"Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan açılan dava
sonuçlandı. Sanıklar beraat etti. (Hürriyet

Sakine
Tekelioğlu

Bolu F Tipi Cezaevi'nde KADEK üyeliğinden hükümlü bulunan oğlunun
adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için hakkında Türk Ceza Kanunu'nun
283'üncü maddesi gereğince "oğlunun
aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak atılı suçu
işlediği" iddiasıyla dava açılan Sakine Tekelioğlu, Ankara 5'inci Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada beraat etti. Duruşmada
yapılan kimlik tesp
Tekelioğlu, "Oğlumu kaldığı Bolu F Tipi Cezaevi'nde ziyarete gittim.
Oğlum duvarlara tutunarak yürüyebiliyordu. Sandalyeye oturmakta
zorluk çekti. Elleri titriyordu" dedi. Oğlunun kendisine dövüldüğünü ve
kötü durumda olduğunu anlattığını kaydeden Tekelioğlu, oğlunun
kendisinden yetkililere sesini duyurmasını istediğini belirtti. Tekelioğlu,
hakimin "İşkence yapıldığını gördün mü?" şeklindeki sorusuna ise "Ben
onun perişan halini gördüm, başka bir şey görm
oğlumun halini gördü" dedi. Yapılan savunmaların ardından mütalaa
veren savcı, Tekelioğlu'nun beraatini istedi. Bunun üzerine kararını
açıklayan mahkeme Tekelioğlu'nun "Art niyeti olmadığı ve kasıtla
herhangi bir kimseyi suçlamış olmadığı
Tekelioğlu'nun beraatına karar verdi. (DİHA
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bütün olarak incelendiğinde yazının eleştiri sınırları içinde kaldığını ve
bu nedenle isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek
sanığın beraatını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,
savcılığın istemi doğrultusunda Döküler’in beraatını kararlaştırdı.
24 Nisan günü, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, yurtdışında
yayınlanan Yeni Asya International gazetesinin Yazı işleri Müdürü
Mustafa Döküler’i, “17 Ağustos 1999 depreminin tanrının bir uyarısı”
olduğu yolundaki yazılarda, “halkın düşmanlığa kışkırtıldığı”
gerekçesiyle, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası paraya
çevrilirken Avukat Ömer Faruk Uysal, Devlet Güvnelik Mahkemesi’nin
gazeteyi de üç gün süreyle kapattığını bildirdi. (İHD İstanbul)
Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
sırasında üzerinde bulunan Nokia 3310 marka cep telefonunda Abdullah
Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer
aldığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi
uyarınca dava açıldı. Dicle Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan
davada, esas hakkında mütalaasında ise sanığın üzerine atılı suç
unsurunun oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.
Mütalaanın ardından savcılığın talebini yerine bulan mahkeme, Çiçek'in
beraatine karar verdi.
Ankara'da bir ilköğretim okulunda görevli Nuran T’nin, iki yıl önce
subay olan Milli Güvenlik öğretmenine hitaben, "Devletin bütün
imkanlarından en çok sizler yararlanıyorsunuz. Bu, vatandaşa haksızlık"
dediği için, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde TCK'nın 159.

ne muhalefet suçundan yargılandığı dava 6 Nisan günü
sonuçlandı. Mahkeme, "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif"
suçunu düzenleyen TCK'nın 159. maddesinin değiştirilmesi üzerine
beraat kararı verdi. (Yeni Şafak -07.04.2004)
10 Nisan günü, aylık olarak yayınlanan “Özgür Düşün” dergisinin 10.
sayısında yer alan bir yazı nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Beyoğlu 2.
Asliye Ceza Mahkemesinde Esas No: 2003/463 nolu dosyada, mahkeme
derginin sahibi ve yazı işleri müdürüne para ve hapis cezası verdi. (İHD

Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin
27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında yazdığı
makaleler gerekçe gösterilerek öğretmen Recai Şeyhoğlu ve gazetenin
Yazıişleri Müdürü İsmet Baytak hakkında TCK’nın 312. maddesi gereği
"Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan açılan dava
sonuçlandı. Sanıklar beraat etti. (Hürriyet-24.08.04) (Radikal-25.08.04)
Bolu F Tipi Cezaevi'nde KADEK üyeliğinden hükümlü bulunan oğlunun
adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için hakkında Türk Ceza Kanunu'nun
283'üncü maddesi gereğince "oğlunun ağzından konuyu araştırmadan
aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak atılı suçu
işlediği" iddiasıyla dava açılan Sakine Tekelioğlu, Ankara 5'inci Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada beraat etti. Duruşmada
yapılan kimlik tespitinin ardından iddianameye karşı savunmasını yapan
Tekelioğlu, "Oğlumu kaldığı Bolu F Tipi Cezaevi'nde ziyarete gittim.
Oğlum duvarlara tutunarak yürüyebiliyordu. Sandalyeye oturmakta
zorluk çekti. Elleri titriyordu" dedi. Oğlunun kendisine dövüldüğünü ve
kötü durumda olduğunu anlattığını kaydeden Tekelioğlu, oğlunun
kendisinden yetkililere sesini duyurmasını istediğini belirtti. Tekelioğlu,
hakimin "İşkence yapıldığını gördün mü?" şeklindeki sorusuna ise "Ben
onun perişan halini gördüm, başka bir şey görmedim. Ana yüreğim
oğlumun halini gördü" dedi. Yapılan savunmaların ardından mütalaa
veren savcı, Tekelioğlu'nun beraatini istedi. Bunun üzerine kararını
açıklayan mahkeme Tekelioğlu'nun "Art niyeti olmadığı ve kasıtla
herhangi bir kimseyi suçlamış olmadığı" kanaatine vararak,
Tekelioğlu'nun beraatına karar verdi. (DİHA-15.6.04) (Evrensel
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bütün olarak incelendiğinde yazının eleştiri sınırları içinde kaldığını ve
bu nedenle isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek
sanığın beraatını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,

24 Nisan günü, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, yurtdışında
yayınlanan Yeni Asya International gazetesinin Yazı işleri Müdürü

anrının bir uyarısı”
olduğu yolundaki yazılarda, “halkın düşmanlığa kışkırtıldığı”
gerekçesiyle, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası paraya

Devlet Güvnelik Mahkemesi’nin

1 kişiye 1 yıl
8 ay hapis
cezası verildi

Mayıs ayı içerisinde adli bir suçtan yakalanan ve emniyetteki üst araması
3310 marka cep telefonunda Abdullah

Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu logo ve "Bijî Serok Apo" yazısı yer
aldığı gerekçesiyle Nesip Çiçek hakkında, TCK’nın 312/1 maddesi
uyarınca dava açıldı. Dicle Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan

a mütalaasında ise sanığın üzerine atılı suç
unsurunun oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.
Mütalaanın ardından savcılığın talebini yerine bulan mahkeme, Çiçek'in

1 kişi beraat
etti

ilköğretim okulunda görevli Nuran T’nin, iki yıl önce
subay olan Milli Güvenlik öğretmenine hitaben, "Devletin bütün
imkanlarından en çok sizler yararlanıyorsunuz. Bu, vatandaşa haksızlık"
dediği için, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde TCK'nın 159.

ne muhalefet suçundan yargılandığı dava 6 Nisan günü
sonuçlandı. Mahkeme, "Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif"
suçunu düzenleyen TCK'nın 159. maddesinin değiştirilmesi üzerine

1 kişi beraat
etti

10 Nisan günü, aylık olarak yayınlanan “Özgür Düşün” dergisinin 10.
sayısında yer alan bir yazı nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Beyoğlu 2.
Asliye Ceza Mahkemesinde Esas No: 2003/463 nolu dosyada, mahkeme

para ve hapis cezası verdi. (İHD

Diğer

Bergama Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kuzey Ege gazetesinin
27 ve 29 Ekim 2003 tarihleri arasında yayımlanan iki sayısında yazdığı

tmen Recai Şeyhoğlu ve gazetenin
Yazıişleri Müdürü İsmet Baytak hakkında TCK’nın 312. maddesi gereği
"Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan açılan dava

25.08.04)

2 kişi beraat
etti

Bolu F Tipi Cezaevi'nde KADEK üyeliğinden hükümlü bulunan oğlunun
adliye ve hastane sevk sırasında görevliler tarafından dövüldüğünü
Evrensel gazetesine anlattığı için hakkında Türk Ceza Kanunu'nun

ağzından konuyu araştırmadan
aktarmak suretiyle işlenmemiş suçu işlenmiş gibi uydurarak atılı suçu
işlediği" iddiasıyla dava açılan Sakine Tekelioğlu, Ankara 5'inci Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada beraat etti. Duruşmada

itinin ardından iddianameye karşı savunmasını yapan
Tekelioğlu, "Oğlumu kaldığı Bolu F Tipi Cezaevi'nde ziyarete gittim.
Oğlum duvarlara tutunarak yürüyebiliyordu. Sandalyeye oturmakta
zorluk çekti. Elleri titriyordu" dedi. Oğlunun kendisine dövüldüğünü ve
kötü durumda olduğunu anlattığını kaydeden Tekelioğlu, oğlunun
kendisinden yetkililere sesini duyurmasını istediğini belirtti. Tekelioğlu,
hakimin "İşkence yapıldığını gördün mü?" şeklindeki sorusuna ise "Ben

edim. Ana yüreğim
oğlumun halini gördü" dedi. Yapılan savunmaların ardından mütalaa
veren savcı, Tekelioğlu'nun beraatini istedi. Bunun üzerine kararını
açıklayan mahkeme Tekelioğlu'nun "Art niyeti olmadığı ve kasıtla

" kanaatine vararak,
15.6.04) (Evrensel-

1 kişi beraat
etti
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16.06.04)

Sami Budak Siirt eski Milletvekili Takiddin Yarayan'ın Siirt'te günlük olarak
yayınlanan Güney Gazetesi sahibi Samu Budak hakkında Siirt Asliye
Ceza Mahkemesi'nde açtığı hakaret davası 13 Haziran günü karara
bağlandı. Mahkeme, Sami Budak'ı “kişilik haklarına saldırı
suçundan 3 ay hapse ve 866.775.000 lira para cezasına çarptırdı.
(Hürriyet-14.6.04)

Selahattin
Demirtaş

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
11.10.2003 tarihinde İHD
yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması
talebiyle dava açılan dava 9 Ağustos günü sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin düşü
kanaati nedeniyle beraat kararı verdi. (Evrensel
Gündem-10.08.04) (Cumhuriyet
2004.05.03)

Selahattin
Demirtaş, Ali
Öncü, Necdet
Atalay, Emir Ali
Şimşek ve Bülent
Kaya

Diyarbakır'da 21 Haziran'da düzenlenen Barış ve Demokrasi Mitingi'nde
yaptıkları konuşmalardan dolayı son yasal değişiklikle birlikte kaldırılan
4 No'lu DGM'de yargılanan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Selahattin
Demirtaş, Tes-
Odası Şube Sekreteri Necdet Atalay, Eğitim
Ali Şimşek ve BES Başkanı Bülent Kaya AİHS hükümleri kapsamında
beraat etti. Sanıkların konuşmasının Anayasa'nın ve AİHS'in 10. madde
kapsamında "ifade hürriyeti" kapsamında bulunduğunu belirten
mahkeme, TCK'nın 312/2. maddesinde yazılı suçun yasal unsurlarının
oluşmadığına kanaat getirerek, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.
(08.07.2004-DİHA)

Semira Varlı Irak'a asker gönderilmesini ve Öcalan'a yönelik "tecrit"i protesto etmek
amacıyla DEHAP Van Kadın Kolları tarafından 22 Ekim 2003'te AK
Parti il binası önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları
Başkanı Semira Varlı hakkında, Van DGM'de 3713 s
Mücadele Yasası'nın (TMY), "yasadışı örgüt lehinde propaganda yapmak
ve örgüt mensuplarını eylem yapmaya teşvik etme"yi düzenleyen 7/2
maddesinden açılan dava sonuçlandı. 17 Mayıs günü tebliğ edilen
kararda, Varlı'nın sözlerini Avrupa İnsan H
geçen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren DGM, Varlı'nın
Öcalan'ın tek kişilik cezaevinde kalmasını eleştirme hakkını kullandığı
için, her hangi bir suç işlemediğine karar verdi. (DİHA

Sevinç Eratalay Söyledikleri şarkılar ve yaptıkları konuşmalarla, “yasadışı örgütlere
yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla, Malatya DGM Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca haklarında dava açılan Grup Munzur üyeleri ve Sevinç
Eratalay, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
konusu suçun işlenmediği belirtilmiş; ancak TCK’nın 312/1. maddesi
uyarınca “bir suçu alenen övmek veya iyi göründüğünü söylemek”
fiilinin işlendiği sonucuna varılmıştı. Bu karar doğrultusunda dava,
Tunceli Asliye Ceza Mahkem

Sezai Şengün Gazeteci Sezai Şengün hakkında, Başbakan Recep Tayip Erdoğan
hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı açılan dava Ankara 23. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 20 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, ortaya
konan düşüncenin somut bir olguya dayandırılmadığı, yazının güncel
olmadığı, kamuoyunu aydınlatmadan uzak olduğunu vurgulayarak
“davacı yazı nedeniyle incinmiştir” ifadesini kullandı ve Şengün’ü 20
milyar TL tazminat ödemeye mahkum etti. (Milliyet

Şefika Gürbüz ve
Mehmet Barut

Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Şefika
Gürbüz’ün, “1999
açıkladığı ve Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Me
raporu hazırladığı için, İstanbul 4 Nolu DGM’de TCK'nın 312. maddesi
kapsamında “halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
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Siirt eski Milletvekili Takiddin Yarayan'ın Siirt'te günlük olarak
yayınlanan Güney Gazetesi sahibi Samu Budak hakkında Siirt Asliye
Ceza Mahkemesi'nde açtığı hakaret davası 13 Haziran günü karara
bağlandı. Mahkeme, Sami Budak'ı “kişilik haklarına saldırı ve hakaret”
suçundan 3 ay hapse ve 866.775.000 lira para cezasına çarptırdı.

14.6.04)
İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
11.10.2003 tarihinde İHD Muş Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması
talebiyle dava açılan dava 9 Ağustos günü sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde bulunduğu
kanaati nedeniyle beraat kararı verdi. (Evrensel-10.08.04) (Özgür

10.08.04) (Cumhuriyet-11.08.2004) (İHD Diyarbakır) (DIHA

Diyarbakır'da 21 Haziran'da düzenlenen Barış ve Demokrasi Mitingi'nde
yaptıkları konuşmalardan dolayı son yasal değişiklikle birlikte kaldırılan
4 No'lu DGM'de yargılanan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Selahattin

-İş 1 No'lu Şube Başakanı Ali Öncü, Makine Mühendisler
Odası Şube Sekreteri Necdet Atalay, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emir
Ali Şimşek ve BES Başkanı Bülent Kaya AİHS hükümleri kapsamında
beraat etti. Sanıkların konuşmasının Anayasa'nın ve AİHS'in 10. madde
kapsamında "ifade hürriyeti" kapsamında bulunduğunu belirten
mahkeme, TCK'nın 312/2. maddesinde yazılı suçun yasal unsurlarının
oluşmadığına kanaat getirerek, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

DİHA)
Irak'a asker gönderilmesini ve Öcalan'a yönelik "tecrit"i protesto etmek
amacıyla DEHAP Van Kadın Kolları tarafından 22 Ekim 2003'te AK
Parti il binası önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları
Başkanı Semira Varlı hakkında, Van DGM'de 3713 sayılı Terörle
Mücadele Yasası'nın (TMY), "yasadışı örgüt lehinde propaganda yapmak
ve örgüt mensuplarını eylem yapmaya teşvik etme"yi düzenleyen 7/2
maddesinden açılan dava sonuçlandı. 17 Mayıs günü tebliğ edilen
kararda, Varlı'nın sözlerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS)
geçen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren DGM, Varlı'nın
Öcalan'ın tek kişilik cezaevinde kalmasını eleştirme hakkını kullandığı
için, her hangi bir suç işlemediğine karar verdi. (DİHA-19.05.04)
Söyledikleri şarkılar ve yaptıkları konuşmalarla, “yasadışı örgütlere
yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla, Malatya DGM Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca haklarında dava açılan Grup Munzur üyeleri ve Sevinç
Eratalay, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Malatya’da açılan davada, söz
konusu suçun işlenmediği belirtilmiş; ancak TCK’nın 312/1. maddesi
uyarınca “bir suçu alenen övmek veya iyi göründüğünü söylemek”
fiilinin işlendiği sonucuna varılmıştı. Bu karar doğrultusunda dava,
Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.
Gazeteci Sezai Şengün hakkında, Başbakan Recep Tayip Erdoğan
hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı açılan dava Ankara 23. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 20 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, ortaya
konan düşüncenin somut bir olguya dayandırılmadığı, yazının güncel
olmadığı, kamuoyunu aydınlatmadan uzak olduğunu vurgulayarak
“davacı yazı nedeniyle incinmiştir” ifadesini kullandı ve Şengün’ü 20
milyar TL tazminat ödemeye mahkum etti. (Milliyet-21.06.2004)
Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Şefika
Gürbüz’ün, “1999-2001 Zorunlu Göç Araştırma Raporu”nu kamuoyuna
açıkladığı ve Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Barut'un ise
raporu hazırladığı için, İstanbul 4 Nolu DGM’de TCK'nın 312. maddesi
kapsamında “halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa
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Siirt eski Milletvekili Takiddin Yarayan'ın Siirt'te günlük olarak
yayınlanan Güney Gazetesi sahibi Samu Budak hakkında Siirt Asliye
Ceza Mahkemesi'nde açtığı hakaret davası 13 Haziran günü karara

ve hakaret”
suçundan 3 ay hapse ve 866.775.000 lira para cezasına çarptırdı.

1 kişiye 3 ay
hapis ve
866.775.000
TL para
cezası

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında,
Muş Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda

yaptığı konuşma nedeniyle, TMY 7/2 maddesine göre cezalandırılması
talebiyle dava açılan dava 9 Ağustos günü sonuçlandı. Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesi, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları

nce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde bulunduğu
10.08.04) (Özgür

11.08.2004) (İHD Diyarbakır) (DIHA-

1 kişi beraat
etti

Diyarbakır'da 21 Haziran'da düzenlenen Barış ve Demokrasi Mitingi'nde
yaptıkları konuşmalardan dolayı son yasal değişiklikle birlikte kaldırılan
4 No'lu DGM'de yargılanan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Selahattin

İş 1 No'lu Şube Başakanı Ali Öncü, Makine Mühendisler
Sen Genel Sekreteri Emir

Ali Şimşek ve BES Başkanı Bülent Kaya AİHS hükümleri kapsamında
beraat etti. Sanıkların konuşmasının Anayasa'nın ve AİHS'in 10. maddesi
kapsamında "ifade hürriyeti" kapsamında bulunduğunu belirten
mahkeme, TCK'nın 312/2. maddesinde yazılı suçun yasal unsurlarının
oluşmadığına kanaat getirerek, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

5 kişi beraat
etti

Irak'a asker gönderilmesini ve Öcalan'a yönelik "tecrit"i protesto etmek
amacıyla DEHAP Van Kadın Kolları tarafından 22 Ekim 2003'te AK
Parti il binası önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları

ayılı Terörle
Mücadele Yasası'nın (TMY), "yasadışı örgüt lehinde propaganda yapmak
ve örgüt mensuplarını eylem yapmaya teşvik etme"yi düzenleyen 7/2
maddesinden açılan dava sonuçlandı. 17 Mayıs günü tebliğ edilen

akları Sözleşmesi'nde (AİHS)
geçen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren DGM, Varlı'nın
Öcalan'ın tek kişilik cezaevinde kalmasını eleştirme hakkını kullandığı

1 kişi beraat
etti

Söyledikleri şarkılar ve yaptıkları konuşmalarla, “yasadışı örgütlere
yardım ve yataklık” ettikleri iddiasıyla, Malatya DGM Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca haklarında dava açılan Grup Munzur üyeleri ve Sevinç

Malatya’da açılan davada, söz
konusu suçun işlenmediği belirtilmiş; ancak TCK’nın 312/1. maddesi
uyarınca “bir suçu alenen övmek veya iyi göründüğünü söylemek”
fiilinin işlendiği sonucuna varılmıştı. Bu karar doğrultusunda dava,

TCK 312
6 ay hapis

Gazeteci Sezai Şengün hakkında, Başbakan Recep Tayip Erdoğan
hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı açılan dava Ankara 23. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 20 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme Heyeti, ortaya
konan düşüncenin somut bir olguya dayandırılmadığı, yazının güncel
olmadığı, kamuoyunu aydınlatmadan uzak olduğunu vurgulayarak
“davacı yazı nedeniyle incinmiştir” ifadesini kullandı ve Şengün’ü 20

1 kişiye 20
milyar TL
para cezası
verildi

Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Şefika
2001 Zorunlu Göç Araştırma Raporu”nu kamuoyuna

hmet Barut'un ise
raporu hazırladığı için, İstanbul 4 Nolu DGM’de TCK'nın 312. maddesi
kapsamında “halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa

TCK 312
1 kişi beraat
etti, 1 kişi 10
ay hapis
cezasına
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açıkça tahrik etmek” suçundan yargılandığı dava 19 Ocak günü
sonuçlandı. Sanıklardan Şefika Gürbüz
çarptırılırken, Mehmet Barut beraat etti. Gürbüz'ün 10 aylık hapis cezası
2 milyar 180 milyon lira ağır para cezasına dönüştürüldü.

Şükran Aydın 2002 Genel Seçimlerinde DEHAP Diyarbakır Milletvekili adayı olan
Şükran Aydın hakkında, 26 Ekim 2002 tarihinde, Diyarbakır ili Kulp
ilçesinde düzenlenen mitingde, halkı Kürtçe selamladığı gerekçesiyle
açılan dava 17 Ocak günü sonuçlandı. Aydın, 2 milyar 87
bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.

Tavır Dergisi Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür
gerekçe gösterilerek 3 milyar 150 milyon lira para cezası ald
(20.07.2004-DİHA)

Tuncer Bakırhan
ve 7 DEHAP
üyesi

Ağrı’da 8 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen bölge mitinginde yaptığı
konuşmada Abdullah Öcalan’ın barışa yönelik girişimleri ve İmralı
Cezaevi’ndeki “tecrit”ten
Bakırhan ve “Biji Serok Apo”, “Pişman değiliz Apo’cuyuz” sloganı
attıkları gerekçesiyle, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve 7 parti
üyesi hakkında TCK’nın 312/1 maddesi gereği açılan dava Ağrı Asliye
Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül günü sonuçlandı. Sanıklar “Kanunun
açıkça suç saydığı bir fiili övmek” suçundan 6’şar ay hapis cezasına
çarptırıldı. Karar 4 Ekim günü ceza alanlara tebliğ edildi. (Evrensel
05.10.04) (Zaman

Turgut Koçak,
Hasan Yavaş ve
Necmi Özyurda

7. uyum paketiyle TCK'nın 169.uncu maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca, Yargıtay'ın mahkûmiyet kararını bozduğu eski Türkiye
Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) Genel Başkanı
kurulu üyeleri
tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay, Koçak ve
arkadaşlarının eylemlerini, “
değerlendirirken, Ankara 1 No'lu DGM suç olduğun

Van Şehrivan
gazetesi

8 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Van Şehrivan
gazetesi imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Abdülaziz Aykaç(1956);
08-14 Kasım tarihli Şehrivan Gazetesin
çıktı Ermeni Karşıtı Dernek” adlı köşe yazısında özetle;”Van da ermeni
kalmadı.Bizim Ermeni turiste,barışa ve dostluğa ihtiyacımız var.Bu
zamanda bu tür derneklere gerek yok” dediğini ve bundan dolayı Van
Valiliği Basın v
Mağdurlar Derneği Başkanı İkram KALİ’nin açtığı tekzip davası
nedeniyle, 1.Asliye Ceza Mahkemesi 03.05.2004 gün ve 2004/387 nolu
dosya kararına göre, 57 Milyar 208 Milyon ağır para cezası aldıklarını
beyan etti.(İHD

Yeni İstiklal
Gazetesi

Ardahan'da haftalık yayın yapan Yeni İstiklal Gazetesi 10 milyar lira
para cezasına çarptırıldı. Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen
davada, gazetenin ”5380 sayılı basın yasasına muhalefet” ettiği
gerekçesiyle 10 gün içinde, 10 milyar lira para ceza
verildi. Gazete Yazı İşleri Müdürü Bülent Kılıç, “Teknik hata nedeniyle
gazetenin 936. sayısında künyeyi yazdıramadık. Bu nedenle böyle bir
ceza almayı inanılır görmüyorum. Kararı temyiz için Yargıtay'a
başvuracağım” dedi.

Yusuf Polat Adıyaman DEHAP İl Başkanı Yusuf Polat hakkında, 2003 Newroz
kutlamalarında kullanılan Kürtçe içerikli pankartlara ilişkin olarak Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet suçundan açı

Füsun Sayek ve
Metin Bakkalcı

27 Mayıs günü, Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun Sayek ve İkinci
Başkanı Metin Bakkalcı hakkında, 5 Kasım 2003 tarihinde yaptıkları iş
bırakma eylemi sonrasında
nedeniyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından açılan davaya 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken, Savcı İsmail Yalçın rahatsız
olduğu için yerine geçici olarak bakan Savcı Sadi Aslan’ın görüş
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açıkça tahrik etmek” suçundan yargılandığı dava 19 Ocak günü
sonuçlandı. Sanıklardan Şefika Gürbüz 10 ay hapis cezasına
çarptırılırken, Mehmet Barut beraat etti. Gürbüz'ün 10 aylık hapis cezası
2 milyar 180 milyon lira ağır para cezasına dönüştürüldü.
2002 Genel Seçimlerinde DEHAP Diyarbakır Milletvekili adayı olan
Şükran Aydın hakkında, 26 Ekim 2002 tarihinde, Diyarbakır ili Kulp
ilçesinde düzenlenen mitingde, halkı Kürtçe selamladığı gerekçesiyle
açılan dava 17 Ocak günü sonuçlandı. Aydın, 2 milyar 876 milyon 523
bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.
Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür
gerekçe gösterilerek 3 milyar 150 milyon lira para cezası ald

DİHA)

Ağrı’da 8 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen bölge mitinginde yaptığı
konuşmada Abdullah Öcalan’ın barışa yönelik girişimleri ve İmralı
Cezaevi’ndeki “tecrit”ten bahsettiği için DEHAP Genel Başkanı Tuncer
Bakırhan ve “Biji Serok Apo”, “Pişman değiliz Apo’cuyuz” sloganı
attıkları gerekçesiyle, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve 7 parti
üyesi hakkında TCK’nın 312/1 maddesi gereği açılan dava Ağrı Asliye

kemesi'nde 24 Eylül günü sonuçlandı. Sanıklar “Kanunun
açıkça suç saydığı bir fiili övmek” suçundan 6’şar ay hapis cezasına
çarptırıldı. Karar 4 Ekim günü ceza alanlara tebliğ edildi. (Evrensel
05.10.04) (Zaman-05.10.04)
7. uyum paketiyle TCK'nın 169.uncu maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca, Yargıtay'ın mahkûmiyet kararını bozduğu eski Türkiye
Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) Genel Başkanı Turgut Koçak ile yönetim
kurulu üyeleri Hasan Yavaş ve Necmi Özyurda, Ankara 1 No'lu DGM
tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay, Koçak ve
arkadaşlarının eylemlerini, “suç vasfından çıktığı” yönünde
değerlendirirken, Ankara 1 No'lu DGM suç olduğuna karar verdi.
8 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Van Şehrivan
gazetesi imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Abdülaziz Aykaç(1956);

14 Kasım tarihli Şehrivan Gazetesinde Muhittin Çelebiye ait, “Nerden
çıktı Ermeni Karşıtı Dernek” adlı köşe yazısında özetle;”Van da ermeni
kalmadı.Bizim Ermeni turiste,barışa ve dostluğa ihtiyacımız var.Bu
zamanda bu tür derneklere gerek yok” dediğini ve bundan dolayı Van
Valiliği Basın ve halkla ilişkiler müdürü ve Ermeni Zulmüne Uğramış
Mağdurlar Derneği Başkanı İkram KALİ’nin açtığı tekzip davası
nedeniyle, 1.Asliye Ceza Mahkemesi 03.05.2004 gün ve 2004/387 nolu
dosya kararına göre, 57 Milyar 208 Milyon ağır para cezası aldıklarını

yan etti.(İHD-Van)
Ardahan'da haftalık yayın yapan Yeni İstiklal Gazetesi 10 milyar lira
para cezasına çarptırıldı. Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen
davada, gazetenin ”5380 sayılı basın yasasına muhalefet” ettiği
gerekçesiyle 10 gün içinde, 10 milyar lira para cezası ödemesine karar
verildi. Gazete Yazı İşleri Müdürü Bülent Kılıç, “Teknik hata nedeniyle
gazetenin 936. sayısında künyeyi yazdıramadık. Bu nedenle böyle bir
ceza almayı inanılır görmüyorum. Kararı temyiz için Yargıtay'a
başvuracağım” dedi. (Hürriyet-08.07.2004) (Yeni Şafak-09.07.2004)
Adıyaman DEHAP İl Başkanı Yusuf Polat hakkında, 2003 Newroz
kutlamalarında kullanılan Kürtçe içerikli pankartlara ilişkin olarak Siyasi
Partiler Yasası’na muhalefet suçundan açılan dava, beraatle sonuçlandı.

27 Mayıs günü, Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun Sayek ve İkinci
Başkanı Metin Bakkalcı hakkında, 5 Kasım 2003 tarihinde yaptıkları iş
bırakma eylemi sonrasında düzenledikleri basın toplantısındaki ifadeleri
nedeniyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından açılan davaya 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken, Savcı İsmail Yalçın rahatsız
olduğu için yerine geçici olarak bakan Savcı Sadi Aslan’ın görüş
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açıkça tahrik etmek” suçundan yargılandığı dava 19 Ocak günü
10 ay hapis cezasına

çarptırılırken, Mehmet Barut beraat etti. Gürbüz'ün 10 aylık hapis cezası

çarptırıldı

2002 Genel Seçimlerinde DEHAP Diyarbakır Milletvekili adayı olan
Şükran Aydın hakkında, 26 Ekim 2002 tarihinde, Diyarbakır ili Kulp
ilçesinde düzenlenen mitingde, halkı Kürtçe selamladığı gerekçesiyle

6 milyon 523

1 kişiye 2
milyar 876
milyon 523
bin TL para
cezası

Tavır Dergisi, Eylül 2003 tarihli 19. sayısında yayınlanan bir karikatür
gerekçe gösterilerek 3 milyar 150 milyon lira para cezası aldı.

1 kişiye 3
milyar 150
milyon TL
para cezası

Ağrı’da 8 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen bölge mitinginde yaptığı
konuşmada Abdullah Öcalan’ın barışa yönelik girişimleri ve İmralı

bahsettiği için DEHAP Genel Başkanı Tuncer
Bakırhan ve “Biji Serok Apo”, “Pişman değiliz Apo’cuyuz” sloganı
attıkları gerekçesiyle, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve 7 parti
üyesi hakkında TCK’nın 312/1 maddesi gereği açılan dava Ağrı Asliye

kemesi'nde 24 Eylül günü sonuçlandı. Sanıklar “Kanunun
açıkça suç saydığı bir fiili övmek” suçundan 6’şar ay hapis cezasına
çarptırıldı. Karar 4 Ekim günü ceza alanlara tebliğ edildi. (Evrensel-

8 kişiye 6’şar
ay hapis
cezası verildi

7. uyum paketiyle TCK'nın 169.uncu maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca, Yargıtay'ın mahkûmiyet kararını bozduğu eski Türkiye

ile yönetim
Ankara 1 No'lu DGM

tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay, Koçak ve
yönünde

TCK 169
3 kişiye
toplam 11 yıl
3 ay hapis
cezası

8 Mayıs günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Van Şehrivan
gazetesi imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Abdülaziz Aykaç(1956);

de Muhittin Çelebiye ait, “Nerden
çıktı Ermeni Karşıtı Dernek” adlı köşe yazısında özetle;”Van da ermeni
kalmadı.Bizim Ermeni turiste,barışa ve dostluğa ihtiyacımız var.Bu
zamanda bu tür derneklere gerek yok” dediğini ve bundan dolayı Van

e halkla ilişkiler müdürü ve Ermeni Zulmüne Uğramış
Mağdurlar Derneği Başkanı İkram KALİ’nin açtığı tekzip davası
nedeniyle, 1.Asliye Ceza Mahkemesi 03.05.2004 gün ve 2004/387 nolu
dosya kararına göre, 57 Milyar 208 Milyon ağır para cezası aldıklarını

1 kişiye 57
Milyar 208
Milyon TL
para cezası
verildi

Ardahan'da haftalık yayın yapan Yeni İstiklal Gazetesi 10 milyar lira
para cezasına çarptırıldı. Ardahan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen
davada, gazetenin ”5380 sayılı basın yasasına muhalefet” ettiği

sı ödemesine karar
verildi. Gazete Yazı İşleri Müdürü Bülent Kılıç, “Teknik hata nedeniyle
gazetenin 936. sayısında künyeyi yazdıramadık. Bu nedenle böyle bir
ceza almayı inanılır görmüyorum. Kararı temyiz için Yargıtay'a

09.07.2004)

1 kişiye 10
milyar TL
para cezası

Adıyaman DEHAP İl Başkanı Yusuf Polat hakkında, 2003 Newroz
kutlamalarında kullanılan Kürtçe içerikli pankartlara ilişkin olarak Siyasi

lan dava, beraatle sonuçlandı.

Siyasi
Partiler
Yasası
Beraat

27 Mayıs günü, Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun Sayek ve İkinci
Başkanı Metin Bakkalcı hakkında, 5 Kasım 2003 tarihinde yaptıkları iş

düzenledikleri basın toplantısındaki ifadeleri
nedeniyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından açılan davaya 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken, Savcı İsmail Yalçın rahatsız
olduğu için yerine geçici olarak bakan Savcı Sadi Aslan’ın görüş

2 kişi beraat
etti
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bildirmekten kaçınması nedeniyle duruşma 30 Haziran gününe ertelendi.
Davanın 30 Haziran günü görülen karar duruşmasında Savcı İsmail İlhan
“Sanıkların sıfatları, sözlerinin mesleki terminolojiye uygun, hakaret
niteliğinde olmayan, ağır eleştiri tarzındaki sözler
unsurları oluşmayan suçtan beraatlerine karar verilmesi talep olunur”
dedi. TTB yöneticilerinin avukatları da savcının görüşü doğrultusunda
beraat kararı verilmesini istediler. Mahkeme sanıkların beraatine karar
verdi. (Evrensel

Vetha Aydın,
Siyament Yımaz
ve Levent Oktay

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle
İHD Siirt Şube Başkanı
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Siirt asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü
beraatla sonuçlandı. (İHD Siirt Şubesi)

Zafer gazetesi Gaziantep’te günlük olarak yayınlanan Zafer gazetesi, 4 Aralık 2004
tarihli sayısının Kültür Sanat sayfasında yayınlanan bir fıkra nedeniyle
Gaziantep Basın Savcılığı tarafından “fıkranın müstehcen olduğu”
gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 426.maddesinin 2.fıkrası
muhalefet etmekten 5 milyar 837 milyon lira para cezasına çarptırıldı.
(BİRGÜN-19.12.04)

III.7. Yargıtay Kararları
24 Mayıs günü, ‘Milli Gazete’ eski yazarı Hakan Albayrak,’Atatürk’e hakaret’ iddiasıyla verilen 15
cezasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine,
gönderildi.Albayrak hakkında, 20 Haziran 200’de yayımlanan “Bir Cenaze Namazı” başlıklı yazısında,
“M.Kemal Paşa cenaze namazı kılınmadan def
Adalet Bakanlığı’nın izniyle Bakırköy 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonunda, Hakan Albayrak ve
yazı işleri müdürü Mehmet Terzi’ye 15 ay hapis cezası verilmişti.
yazısında kullandığı bilgilerin yanlış olduğunu okurlarına duyurarak özür dilemişti. (

24 Mayıs günü Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul 6 No'lu DGM'nin, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar'a,
gazetenin 11 Eylül 2001 tarihli nüshasında çıkan ''Çocuklarımıza Sahip Çıkalım'' başlıklı yazısı nedeniyle Türk
Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinin 2. fıkrası gereğince ''halkı din farkı gözeterek açıkça kin ve
düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan verdiği cezayı, 2'ye karşı 3 üyenin

KESK Müzik Grubu üyesi 5'i öğretmen 7 sanık
Kürtçe şarkı söyledikleri iddiasıyla haklarında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce açıl
beraat ettikleri dava Yargıtay 9. Ceza Dairesi
şarkıların tercümesi için DGM Başsavcılığı'nca yaptırılan bilirkişi tercümesi ile mahkeme aşamasındaki bilirkişi
tercümesi arasında farklılık görülmesi nedeniyle sanıklar hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar verdi.
Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Babaoğlu, KESK Olağan Kongresi'nde grubun söylediği şarkıların
bölgenin kültürünü yansıttığını ifade ederek "Ancak bu şarkı
bölücü içerikli şarkılar olarak lanse edilerek savcılığa iletildi" dedi. Babaoğlu, başka bir tercümanın çevirisi ile
mahkemenin beraat kararını vermesinin olumlu olduğunu, ancak davanın daha sonra Yargıtay
bozulmasına anlam veremediklerini belirtti. (DİHA

Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılında kapatılan HADEP'in yöneticilerinden Hamit Geylani, kendisi
hakkında verilen siyaset yasağına 7 Temmuz 2003'te Avukatı Abdullah Koç a
itirazda bulundu. Yapılan itirazda Anayasa Mahkemesi'nin HADEP'nin kapatılmasına ilişkin kararında,
müvekkili hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesinin Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin
17.9.1998 günlü kararıyla müvekkili aleyhine 3713 sayılı kanun'un 8/1 maddesi gereğince verilen cezadan
kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu mahkûmiyet kararının siyasi yasağa neden olduğu belirtilen itirazda, siyaset
yasağına tabi tutulmayacağını, mahkûmiyete esas alınan
suç olmaktan çıkarıldığı ve bu yasağın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 402. maddesi uyarınca
infazına yer olmadığına karar verildiği vurgulanarak Geylani'ye verilen siyaset yasağının kaldırılma
Geylani'nin yaptığı itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi Yargıtay'dan görüş istedi. Yargıtay Cumhuriyet
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ekten kaçınması nedeniyle duruşma 30 Haziran gününe ertelendi.
Davanın 30 Haziran günü görülen karar duruşmasında Savcı İsmail İlhan
“Sanıkların sıfatları, sözlerinin mesleki terminolojiye uygun, hakaret
niteliğinde olmayan, ağır eleştiri tarzındaki sözler olduğu, bu nedenle
unsurları oluşmayan suçtan beraatlerine karar verilmesi talep olunur”
dedi. TTB yöneticilerinin avukatları da savcının görüşü doğrultusunda
beraat kararı verilmesini istediler. Mahkeme sanıkların beraatine karar
verdi. (Evrensel- 01.07.2004) (Evrensel-28.05.2004)

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle
İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Siirt asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü
beraatla sonuçlandı. (İHD Siirt Şubesi)

p’te günlük olarak yayınlanan Zafer gazetesi, 4 Aralık 2004
tarihli sayısının Kültür Sanat sayfasında yayınlanan bir fıkra nedeniyle
Gaziantep Basın Savcılığı tarafından “fıkranın müstehcen olduğu”
gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 426.maddesinin 2.fıkrası
muhalefet etmekten 5 milyar 837 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

19.12.04)

Yargıtay Kararları
24 Mayıs günü, ‘Milli Gazete’ eski yazarı Hakan Albayrak,’Atatürk’e hakaret’ iddiasıyla verilen 15
cezasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine, 20 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine
gönderildi.Albayrak hakkında, 20 Haziran 200’de yayımlanan “Bir Cenaze Namazı” başlıklı yazısında,
“M.Kemal Paşa cenaze namazı kılınmadan defnedildi.Ve bundan ne devlet rahatsız oldu,ne toplum” dediği için
Adalet Bakanlığı’nın izniyle Bakırköy 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonunda, Hakan Albayrak ve
yazı işleri müdürü Mehmet Terzi’ye 15 ay hapis cezası verilmişti. Henüz dava açılmadan
yazısında kullandığı bilgilerin yanlış olduğunu okurlarına duyurarak özür dilemişti. (www.bianet.org

24 Mayıs günü Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul 6 No'lu DGM'nin, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar'a,
hli nüshasında çıkan ''Çocuklarımıza Sahip Çıkalım'' başlıklı yazısı nedeniyle Türk

Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinin 2. fıkrası gereğince ''halkı din farkı gözeterek açıkça kin ve
düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan verdiği cezayı, 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla onadı. (Hürriyet

KESK Müzik Grubu üyesi 5'i öğretmen 7 sanık hakkında, 2002 yılındaki KESK Olağan Kongresi'nde yasadışı
Kürtçe şarkı söyledikleri iddiasıyla haklarında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce açıl

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde bozuldu. Daire, 4 No'lu DGM'nin beraat kararını, Kürtçe
şarkıların tercümesi için DGM Başsavcılığı'nca yaptırılan bilirkişi tercümesi ile mahkeme aşamasındaki bilirkişi

farklılık görülmesi nedeniyle sanıklar hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar verdi.
Sen Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Babaoğlu, KESK Olağan Kongresi'nde grubun söylediği şarkıların

bölgenin kültürünü yansıttığını ifade ederek "Ancak bu şarkılar polisin yanlış çevirisi ile devleti karalayan,
bölücü içerikli şarkılar olarak lanse edilerek savcılığa iletildi" dedi. Babaoğlu, başka bir tercümanın çevirisi ile
mahkemenin beraat kararını vermesinin olumlu olduğunu, ancak davanın daha sonra Yargıtay
bozulmasına anlam veremediklerini belirtti. (DİHA-01.04.03)

Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılında kapatılan HADEP'in yöneticilerinden Hamit Geylani, kendisi
hakkında verilen siyaset yasağına 7 Temmuz 2003'te Avukatı Abdullah Koç aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne
itirazda bulundu. Yapılan itirazda Anayasa Mahkemesi'nin HADEP'nin kapatılmasına ilişkin kararında,
müvekkili hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesinin Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin

kararıyla müvekkili aleyhine 3713 sayılı kanun'un 8/1 maddesi gereğince verilen cezadan
kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu mahkûmiyet kararının siyasi yasağa neden olduğu belirtilen itirazda, siyaset
yasağına tabi tutulmayacağını, mahkûmiyete esas alınan eylemin 4928 sayılı Kanun'un 19 (b) maddesi uyarınca
suç olmaktan çıkarıldığı ve bu yasağın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 402. maddesi uyarınca
infazına yer olmadığına karar verildiği vurgulanarak Geylani'ye verilen siyaset yasağının kaldırılma
Geylani'nin yaptığı itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi Yargıtay'dan görüş istedi. Yargıtay Cumhuriyet
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ekten kaçınması nedeniyle duruşma 30 Haziran gününe ertelendi.
Davanın 30 Haziran günü görülen karar duruşmasında Savcı İsmail İlhan
“Sanıkların sıfatları, sözlerinin mesleki terminolojiye uygun, hakaret

olduğu, bu nedenle
unsurları oluşmayan suçtan beraatlerine karar verilmesi talep olunur”
dedi. TTB yöneticilerinin avukatları da savcının görüşü doğrultusunda
beraat kararı verilmesini istediler. Mahkeme sanıkların beraatine karar

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle

Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve
Levent Oktay hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri
gerekçesiyle Siirt asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü

3 kişi beraat
etti

p’te günlük olarak yayınlanan Zafer gazetesi, 4 Aralık 2004
tarihli sayısının Kültür Sanat sayfasında yayınlanan bir fıkra nedeniyle
Gaziantep Basın Savcılığı tarafından “fıkranın müstehcen olduğu”
gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 426.maddesinin 2.fıkrasına
muhalefet etmekten 5 milyar 837 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

5 milyar 837
milyon TL
para cezası

24 Mayıs günü, ‘Milli Gazete’ eski yazarı Hakan Albayrak,’Atatürk’e hakaret’ iddiasıyla verilen 15 aylık hapis
20 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine

gönderildi.Albayrak hakkında, 20 Haziran 200’de yayımlanan “Bir Cenaze Namazı” başlıklı yazısında,
nedildi.Ve bundan ne devlet rahatsız oldu,ne toplum” dediği için

Adalet Bakanlığı’nın izniyle Bakırköy 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonunda, Hakan Albayrak ve
Henüz dava açılmadan Albayrak, sonraki

www.bianet.org)

24 Mayıs günü Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul 6 No'lu DGM'nin, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar'a,
hli nüshasında çıkan ''Çocuklarımıza Sahip Çıkalım'' başlıklı yazısı nedeniyle Türk

Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinin 2. fıkrası gereğince ''halkı din farkı gözeterek açıkça kin ve
oyuyla onadı. (Hürriyet-25.05.2004)

, 2002 yılındaki KESK Olağan Kongresi'nde yasadışı
Kürtçe şarkı söyledikleri iddiasıyla haklarında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce açılan ve sanıkların

4 No'lu DGM'nin beraat kararını, Kürtçe
şarkıların tercümesi için DGM Başsavcılığı'nca yaptırılan bilirkişi tercümesi ile mahkeme aşamasındaki bilirkişi

farklılık görülmesi nedeniyle sanıklar hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar verdi.
Sen Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Babaoğlu, KESK Olağan Kongresi'nde grubun söylediği şarkıların

lar polisin yanlış çevirisi ile devleti karalayan,
bölücü içerikli şarkılar olarak lanse edilerek savcılığa iletildi" dedi. Babaoğlu, başka bir tercümanın çevirisi ile
mahkemenin beraat kararını vermesinin olumlu olduğunu, ancak davanın daha sonra Yargıtay'a taşınarak kararın

Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılında kapatılan HADEP'in yöneticilerinden Hamit Geylani, kendisi
racılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne

itirazda bulundu. Yapılan itirazda Anayasa Mahkemesi'nin HADEP'nin kapatılmasına ilişkin kararında,
müvekkili hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesinin Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin

kararıyla müvekkili aleyhine 3713 sayılı kanun'un 8/1 maddesi gereğince verilen cezadan
kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu mahkûmiyet kararının siyasi yasağa neden olduğu belirtilen itirazda, siyaset

eylemin 4928 sayılı Kanun'un 19 (b) maddesi uyarınca
suç olmaktan çıkarıldığı ve bu yasağın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 402. maddesi uyarınca
infazına yer olmadığına karar verildiği vurgulanarak Geylani'ye verilen siyaset yasağının kaldırılması istendi.
Geylani'nin yaptığı itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi Yargıtay'dan görüş istedi. Yargıtay Cumhuriyet
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Başsavcılığı ise 4928 sayılı yasa ile 3713 sayılı yasanın 8/1 maddesinin yürürlükten kaldırılması sonucunda fiilin
suç olmaktan çıkarılmasının ceza hukuku bakımından sonuçlarının da ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini, bu
olgunun siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi'nce fiillerin "özerk" değerlendirme ilkesini
bertaraf etmeyeceğini, Anayasa'nın 69. maddesinde belirtilen odak olma k
hukuku anlamında suç olmalarının gerekmeyeceğine dikkat çekti. Yargıtay Savcılığı, fiil ceza hukuku
bakımından suç teşkil etsin veya etmesin, bunun Anayasa Mahkemesi kararında, talepte bulunanın parti içindeki
konumu ve eylemlerinin odak olma kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekilerek, itirazın reddini istedi.
Geylani'nin itirazını Yargıtay'dan alınan görüşten sonra değerlendiren Anayasa Mahkemesi kararında HADEP
davasında verilen kararda, Geylani'nin Genel Sekreter ve
bulundurularak fiilleri Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ve odak
kavramı içerisinde görülerek karar verildiğine dikkat çekilerek, Geylani'nin yaptığı itirazın reddine kar
(DIHA-2004.05.12)

Kürtçe kelimeler kullandıkları için haklarında dava açılan siyasi parti temsilcilerini yakından ilgilendiren bir
tebliğname hazırlayan Yargıtay Başsavcılığı, mevzuatta yasak dil kavramı bulunmadığını, Kürtçe'nin de yasak
olmadığını belirtti. Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2002'de açılan davada 6 ay hapis cezasına
çarptırılan Fırat'ın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay Başsavcılığı
verdiği tebliğnamede Fırat'ın, konuşmanın başında K
sadece Türkçe konuşmak zorunda olmadığı kaydedildi.

Türban yasağını eleştirdiği, “Din Düşmanlığı Terörü” başlıklı yazısıyla “halkın bir kesimini açıkça suç işlemeye
kışkırttığı” gerekçesiyle, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Selami Çalışkan hakkında İstanbul 6 No'lu DGM tarafından verilen 20 ay hapis cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesi
tarafından bozuldu. Kararda, öncelikle sanık Eygi'nin
saldırmanın hoş karşılanmayacağı, bu tür değerlere karşı gelenlerin halk yığınlarını devletten soğutmak ve
ülkenin temellerini dinamitleyip ülkeyi çökertmek isteyenler olduğunu belirttiği” anımsatıldı. Söz
yazının, 312/2 fıkrasındaki suç tipine uymadığı, dolayısıyla sanıklara ceza verilemeyeceği belirtilerek “Yazı
içeriği itibarıyla nefret saçan, şiddete davet eden ya da şiddet kullanmayı özendiren ifadeler taşımayıp bu
nedenle kamu düzeni için tehlikeli olabilecek nitelikte bulunmadığı ve yazıda sarf edilen hakaretamiz sözlerin
belirli kişi ya da kişilere yönlendirilmiş olmadığı da göz önüne alınarak unsurları oluşmayan suçtan sanıkların
beraatına karar verilmesi gerekir” dendi.
itiraz etti. İtirazı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu karara bağlayacak. (Radikal
27.11.2004) (Radikal-30.09.2004) (Yeni Şafak

Cumhur Kaplan isimli kişiye Mardin Cumhuriye
tarafından düzenlenen mitingde seçim otobüsünün önünde, "Selam, selam İmralı'ya bin selam" diye şeklinde
slogan attığı gerekçesiyle TCK'nın 169. maddesi uyarınca verilen 3 yıl 9 ay hapis kararı Yargıtay 9.
tarafından bozuldu. Daire kararında, TCK 169'un 7 Ağustos 2003'te yürürlüğe giren AB'ye uyum paketiyle
değiştirildiğini anımsattı. Değişikliğe göre, sadece slogan atan bir sanığın 169'dan ceza alamayacağını
vurgulayan daire, eylemin "Halkı ka
1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Daire, sadece slogan atmanın, örgüt bağı kurmaya
yeterli olmadığı görüşüyle, eylemi Terörle Mücadele Yasası kapsamına da sokma

“Manisalı Gençler Davası”nın da hâkimliğini yapan Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yılmaz ile
Manisa Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'na atadığı bu davadaki polislerin avukatları Emin
Uz ve Halit Moralıoğlu 'nun, Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı davaları görüşen Yargıtay 4. Dairesi, atama
işleminin duyurulduğu haberde kişilik haklarına saldırı yapıldığını öne süren hâkim ve avukatların yerel
mahkemede lehlerine sonuçlanan davayı bozdu. Daire’nin “oybirliğ
“kamu yararı” kavramlarına vurgu yapılarak “O davada yargılanan polisleri savunan avukatların, Ceza ve
Tutukevleri İzleme Kurulu'na seçilmesinin uygun olmadığı gündeme getirilen yayında, somut olayla denklik
taşıyan bir düşünce açıklaması yapılmıştır” görüşlerine yer verildi. (Cumhuriyet

Yargıtay, TSİP eski Genel Başkanı Turgut Koçak ile partinin eski yöneticileri Necmi Özyurda ve Hasan Yavaş’a
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen 3 yıl
düzenlenen eylemler nedeniyle yargılanan TSİP yöneticileri TCY’nin “yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin
169. maddesi uyarınca hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Karardan sonra tutuklanan Koçak, Özyur
Yavaş, TCY’nin 169. maddesinin değiştirilmesi üzerine “yeniden yargılama” için Yargıtay’a başvurmuşlar,
Yargıtay da bu doğrultuda karar vermişti. Bunun üzerine yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Koçak, Özyurda ve
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Başsavcılığı ise 4928 sayılı yasa ile 3713 sayılı yasanın 8/1 maddesinin yürürlükten kaldırılması sonucunda fiilin
eza hukuku bakımından sonuçlarının da ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini, bu

olgunun siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi'nce fiillerin "özerk" değerlendirme ilkesini
bertaraf etmeyeceğini, Anayasa'nın 69. maddesinde belirtilen odak olma koşulu için fiillerin mutlaka ceza
hukuku anlamında suç olmalarının gerekmeyeceğine dikkat çekti. Yargıtay Savcılığı, fiil ceza hukuku
bakımından suç teşkil etsin veya etmesin, bunun Anayasa Mahkemesi kararında, talepte bulunanın parti içindeki

lemlerinin odak olma kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekilerek, itirazın reddini istedi.
Geylani'nin itirazını Yargıtay'dan alınan görüşten sonra değerlendiren Anayasa Mahkemesi kararında HADEP
davasında verilen kararda, Geylani'nin Genel Sekreter ve Parti Meclisi Üyesi olmasının da gözönünde
bulundurularak fiilleri Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ve odak
kavramı içerisinde görülerek karar verildiğine dikkat çekilerek, Geylani'nin yaptığı itirazın reddine kar

Kürtçe kelimeler kullandıkları için haklarında dava açılan siyasi parti temsilcilerini yakından ilgilendiren bir
tebliğname hazırlayan Yargıtay Başsavcılığı, mevzuatta yasak dil kavramı bulunmadığını, Kürtçe'nin de yasak

ğını belirtti. Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2002'de açılan davada 6 ay hapis cezasına
çarptırılan Fırat'ın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay Başsavcılığı
verdiği tebliğnamede Fırat'ın, konuşmanın başında Kürtçe "Hoş geldiniz, selametle geldiniz" dediği, herkesin
sadece Türkçe konuşmak zorunda olmadığı kaydedildi. (Milliyet-18.07.2004)

Türban yasağını eleştirdiği, “Din Düşmanlığı Terörü” başlıklı yazısıyla “halkın bir kesimini açıkça suç işlemeye
ı” gerekçesiyle, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Selami Çalışkan hakkında İstanbul 6 No'lu DGM tarafından verilen 20 ay hapis cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesi
tarafından bozuldu. Kararda, öncelikle sanık Eygi'nin yazısında, “milletin dinine ve manevi değerlerine
saldırmanın hoş karşılanmayacağı, bu tür değerlere karşı gelenlerin halk yığınlarını devletten soğutmak ve
ülkenin temellerini dinamitleyip ülkeyi çökertmek isteyenler olduğunu belirttiği” anımsatıldı. Söz
yazının, 312/2 fıkrasındaki suç tipine uymadığı, dolayısıyla sanıklara ceza verilemeyeceği belirtilerek “Yazı
içeriği itibarıyla nefret saçan, şiddete davet eden ya da şiddet kullanmayı özendiren ifadeler taşımayıp bu

keli olabilecek nitelikte bulunmadığı ve yazıda sarf edilen hakaretamiz sözlerin
belirli kişi ya da kişilere yönlendirilmiş olmadığı da göz önüne alınarak unsurları oluşmayan suçtan sanıkların
beraatına karar verilmesi gerekir” dendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8. Ceza Dairesi'nin 'bozma kararı'na
itiraz etti. İtirazı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu karara bağlayacak. (Radikal-28.11.2004) (aa) (Hürriyet

30.09.2004) (Yeni Şafak-30.09.2004)

Cumhur Kaplan isimli kişiye Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda 28 Mart yerel seçimleri öncesi DEHAP
tarafından düzenlenen mitingde seçim otobüsünün önünde, "Selam, selam İmralı'ya bin selam" diye şeklinde
slogan attığı gerekçesiyle TCK'nın 169. maddesi uyarınca verilen 3 yıl 9 ay hapis kararı Yargıtay 9.
tarafından bozuldu. Daire kararında, TCK 169'un 7 Ağustos 2003'te yürürlüğe giren AB'ye uyum paketiyle
değiştirildiğini anımsattı. Değişikliğe göre, sadece slogan atan bir sanığın 169'dan ceza alamayacağını
vurgulayan daire, eylemin "Halkı kanuna uymamaya davet etme, cürmü övme" fiilini düzenleyen TCK'nın 312 /
1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Daire, sadece slogan atmanın, örgüt bağı kurmaya
yeterli olmadığı görüşüyle, eylemi Terörle Mücadele Yasası kapsamına da sokmadı. (Hürriyet

“Manisalı Gençler Davası”nın da hâkimliğini yapan Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yılmaz ile
Manisa Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'na atadığı bu davadaki polislerin avukatları Emin

'nun, Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı davaları görüşen Yargıtay 4. Dairesi, atama
işleminin duyurulduğu haberde kişilik haklarına saldırı yapıldığını öne süren hâkim ve avukatların yerel
mahkemede lehlerine sonuçlanan davayı bozdu. Daire’nin “oybirliğiyle” aldığı kararda, “basın özgürlüğü” ve
“kamu yararı” kavramlarına vurgu yapılarak “O davada yargılanan polisleri savunan avukatların, Ceza ve
Tutukevleri İzleme Kurulu'na seçilmesinin uygun olmadığı gündeme getirilen yayında, somut olayla denklik

an bir düşünce açıklaması yapılmıştır” görüşlerine yer verildi. (Cumhuriyet-30.09.2004)

Yargıtay, TSİP eski Genel Başkanı Turgut Koçak ile partinin eski yöneticileri Necmi Özyurda ve Hasan Yavaş’a
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen 3 yıl 9’ay hapis cezasını onadı. F tipi cezaevlerine karşı
düzenlenen eylemler nedeniyle yargılanan TSİP yöneticileri TCY’nin “yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin
169. maddesi uyarınca hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Karardan sonra tutuklanan Koçak, Özyur
Yavaş, TCY’nin 169. maddesinin değiştirilmesi üzerine “yeniden yargılama” için Yargıtay’a başvurmuşlar,
Yargıtay da bu doğrultuda karar vermişti. Bunun üzerine yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Koçak, Özyurda ve
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Başsavcılığı ise 4928 sayılı yasa ile 3713 sayılı yasanın 8/1 maddesinin yürürlükten kaldırılması sonucunda fiilin
eza hukuku bakımından sonuçlarının da ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini, bu

olgunun siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi'nce fiillerin "özerk" değerlendirme ilkesini
oşulu için fiillerin mutlaka ceza

hukuku anlamında suç olmalarının gerekmeyeceğine dikkat çekti. Yargıtay Savcılığı, fiil ceza hukuku
bakımından suç teşkil etsin veya etmesin, bunun Anayasa Mahkemesi kararında, talepte bulunanın parti içindeki

lemlerinin odak olma kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekilerek, itirazın reddini istedi.
Geylani'nin itirazını Yargıtay'dan alınan görüşten sonra değerlendiren Anayasa Mahkemesi kararında HADEP

Parti Meclisi Üyesi olmasının da gözönünde
bulundurularak fiilleri Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ve odak
kavramı içerisinde görülerek karar verildiğine dikkat çekilerek, Geylani'nin yaptığı itirazın reddine karar verdi.

Kürtçe kelimeler kullandıkları için haklarında dava açılan siyasi parti temsilcilerini yakından ilgilendiren bir
tebliğname hazırlayan Yargıtay Başsavcılığı, mevzuatta yasak dil kavramı bulunmadığını, Kürtçe'nin de yasak

ğını belirtti. Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2002'de açılan davada 6 ay hapis cezasına
çarptırılan Fırat'ın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay Başsavcılığı

ürtçe "Hoş geldiniz, selametle geldiniz" dediği, herkesin

Türban yasağını eleştirdiği, “Din Düşmanlığı Terörü” başlıklı yazısıyla “halkın bir kesimini açıkça suç işlemeye
ı” gerekçesiyle, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Selami Çalışkan hakkında İstanbul 6 No'lu DGM tarafından verilen 20 ay hapis cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesi
yazısında, “milletin dinine ve manevi değerlerine

saldırmanın hoş karşılanmayacağı, bu tür değerlere karşı gelenlerin halk yığınlarını devletten soğutmak ve
ülkenin temellerini dinamitleyip ülkeyi çökertmek isteyenler olduğunu belirttiği” anımsatıldı. Söz konusu
yazının, 312/2 fıkrasındaki suç tipine uymadığı, dolayısıyla sanıklara ceza verilemeyeceği belirtilerek “Yazı
içeriği itibarıyla nefret saçan, şiddete davet eden ya da şiddet kullanmayı özendiren ifadeler taşımayıp bu

keli olabilecek nitelikte bulunmadığı ve yazıda sarf edilen hakaretamiz sözlerin
belirli kişi ya da kişilere yönlendirilmiş olmadığı da göz önüne alınarak unsurları oluşmayan suçtan sanıkların

aşsavcılığı, 8. Ceza Dairesi'nin 'bozma kararı'na
28.11.2004) (aa) (Hürriyet-

t Meydanı'nda 28 Mart yerel seçimleri öncesi DEHAP
tarafından düzenlenen mitingde seçim otobüsünün önünde, "Selam, selam İmralı'ya bin selam" diye şeklinde
slogan attığı gerekçesiyle TCK'nın 169. maddesi uyarınca verilen 3 yıl 9 ay hapis kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi
tarafından bozuldu. Daire kararında, TCK 169'un 7 Ağustos 2003'te yürürlüğe giren AB'ye uyum paketiyle
değiştirildiğini anımsattı. Değişikliğe göre, sadece slogan atan bir sanığın 169'dan ceza alamayacağını

nuna uymamaya davet etme, cürmü övme" fiilini düzenleyen TCK'nın 312 /
1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Daire, sadece slogan atmanın, örgüt bağı kurmaya

dı. (Hürriyet-03.09.2004)

“Manisalı Gençler Davası”nın da hâkimliğini yapan Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yılmaz ile
Manisa Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'na atadığı bu davadaki polislerin avukatları Emin

'nun, Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı davaları görüşen Yargıtay 4. Dairesi, atama
işleminin duyurulduğu haberde kişilik haklarına saldırı yapıldığını öne süren hâkim ve avukatların yerel

iyle” aldığı kararda, “basın özgürlüğü” ve
“kamu yararı” kavramlarına vurgu yapılarak “O davada yargılanan polisleri savunan avukatların, Ceza ve
Tutukevleri İzleme Kurulu'na seçilmesinin uygun olmadığı gündeme getirilen yayında, somut olayla denklik

30.09.2004)

Yargıtay, TSİP eski Genel Başkanı Turgut Koçak ile partinin eski yöneticileri Necmi Özyurda ve Hasan Yavaş’a
9’ay hapis cezasını onadı. F tipi cezaevlerine karşı

düzenlenen eylemler nedeniyle yargılanan TSİP yöneticileri TCY’nin “yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin
169. maddesi uyarınca hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Karardan sonra tutuklanan Koçak, Özyurda ve
Yavaş, TCY’nin 169. maddesinin değiştirilmesi üzerine “yeniden yargılama” için Yargıtay’a başvurmuşlar,
Yargıtay da bu doğrultuda karar vermişti. Bunun üzerine yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Koçak, Özyurda ve
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Yavaş 2003 yılı Ağustos ayında tahliye
Mahkemesi, sanıkları yeniden aynı cezaya mahkum etmişti. DGM savcısı, F tipi cezaevlerini protesto yönündeki
açıklama ve faaliyetleri suç olarak değerlendirmişti. Ölüm oruçlarına destek olma
silahlı çete elemanlarının' sokakta başlattıkları gösterilerin, devamlı TSİP merkez binası önünde 'start' aldığı
tespitine yer verilen iddianamede, ayrıca parti binasında yapılan aramada ele geçirilen suç unsurları da şöyle
sıralanmıştı: "Binanın salon duvarlarına asılı olan ve üzerinde 'Yaşasın ölüm orucu direnişimizin zaferi', 'Buca,
Ümraniye, Ulucanlar evlatlarımız hiç teslim olmadı ki', 'Hücreler ölümdür, karşı çıkalım' yazılı bez pankartlar ile
önceki açlık grevlerinde ölmüş örgüt mensuplarının fotoğrafları." (Radikal

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu olduğu öne sürülen Teslim Töre
ile dört kişi hakkında verilen kararların temyiz incelemesini sonuçlandırdı. D
örgüt yöneticiliği yapmak” suçunu düzenleyen 168/1. maddesinden verilen 18 yıl 9 ay ağır hapis cezasına ilişkin
kararı bozdu. TKEP'in 3. kongre programı ve tüzüğünde nihai hedefin, “TC Anayasası'nı ortadan kaldırmak ve
parlamentoyu dağıtmak” olduğunu dile getiren daire, Teslim Töre'nin terör örgütünün kurucusu ve lideri
olduğunu kaydetti. Daire, Töre'nin TCK'nın “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek”
suçunu düzenleyen ve müebbet hapis öngören 146/1 maddes
Mehmet Ali Ayhan'a verilen idam cezasını müebbet ağır hapis cezasına dönüştürerek onadı. Yusuf Ergin Adaklı
ve Hüseyin Bakır'a verilen 18 yıl 9'ar ay ile, Kemal Bilgeç verilen 12 yıl 6 ay ağır hapis cez
da daireden onay çıktı. (Radikal-14.10.04)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 312. maddedeki uyum değişikliğine rağmen 17 Ağustos depremi ile 28 Şubat süreci
arasında bağ kuran Yeni Asya gazetesi sahibi Mehmet Kutlular'a verilen 2 yıl hapis il
ilişkilendirdiği gerekçesiyle gazeteci Nurettin Şirin'e verilen 1 yıl 8 aylık cezaları onayladı. Cezalara karşı çıkan
tek yargıç ise Daire Başkanı Zeki Aslan oldu. Aslan, suskun toplum yerine özgürlük istedi. 'Nur cemaati'nin
önde gelen isimlerinden Kutlular, Saidi Nursi'nin ölüm yıldönümünde (10 Ekim 1999) okutulan mevlidin
ardından dağıttığı 'İlahi İkaz' başlıklı kitapçıkta deprem ile 28 Şubat süreci arasında bağ kurunca DGM'lik
olmuştu. 1 No'lu DGM, Kutlular'ı TCK'nın 312/2. fıkr
onanınca hapse konulan Kutlular, 312. maddedeki değişiklik üzerine cezasının bitimine 15 gün kala tahliye
edilmiş, yeniden yargılandığı DGM'de beraat etmişti. Ancak, Yargıtay bu kararı da bozmuş, bunun üz
Kutlular'a bir kez daha 2 yıl 1 gün hapis verilmişti. 8. Ceza Dairesi, Kutlular'ın bu cezasını oyçokluğuyla
onayladı. Onama gerekçesinde, dava konusu kitapçıkta, Saidi Nursi'den derlenen yazılarla 17 Ağustos depremine
'depremin oluşumunun hiçbir bilimsel gerçekle bağdaşmayan ve Nur risalelerini kabul etmeyenlerin deprem
felaketine maruz kaldığı' gibi hurafe söylemi yoğun ifadelerle yaklaşıldığı' anlatıldı Kararda "Kutlular'ın halkın
bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği anl
suçun oluştuğuna ilişkin kabulde isabetsizlik yoktur." denildi. Aynı Ceza Dairesi, 3 Ekim 1999 tarihli 'Satanizm
ya da Kemalizm' başlıklı yazısı nedeniyle Selam gazetesi yazarı Nurettin Şirin'e yine TCK'nın 312/2 ma
uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onayladı. Dairenin kararında, "Kemalist düşünceyi benimseyenleri
satanistlere benzettiği ve satanistlerin Kemalist kisveyle ortaya çıktığını belirtmek suretiyle halkı birbirine karşı
din farklılığına dayalı olarak düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır" denildi. Yargıtay'ın cezalarını
onayladığı Mehmet Kutlular ve Nurettin Şirin'le yargı sürecinde iki olasılık daha var. Kutlular ve Şirin, karar
düzeltme isteminde bulunabilecek. Ancak bunun öncelikle Ya
Başsavcılığın da mahkûmiyete itiraz hakkı bulunuyor. Bu yolların sonuç vermemesi halinde Kutlular, kalan
cezasını çekmek için yeniden hapse konulacak. Şirin ise halen hapiste olduğundan, mecvut cezaları bit
yeni cezasını da yatmak durumunda kalacak. Her iki ceza kararına muhalefet eden tek yargıç ise daire başkanı
Zeki Aslan oldu. Aslan'ın Kutlular'a ceza yerine beraat istediği karşıoy gerekçeleri şöyle: "İnsanların devlet
uygulamalarına karşı suskunluğunun söylenmesi halkı direnişe ve şiddete teşvik olarak düşünülemez. Susmanın
karşılığı konuşmaktır, ki bu da en doğal insan hakkıdır. Dağıtılan kitapçıkta, Saidi Nursi'nin deprem ve
insanların davranışlarının karşılığı dini inancına göre açıklanmıştı
önemli değildir. Düşünce özgürlüğü, demokratik toplumun başlıca temel taşlarından biridir. Bu özgürlük sadece
itibar gören veya zararsız sayılan fikirler için değil, devlet veya halkın bir bölümü için aykırı, şa
verici cinsten olanlar için de olabilir. Vatandaşların devletin başörtüsü gibi uygulamalarını eleştirmek en doğal
hakkıdır." (Radikal-28.10.04)

Ali Müfit Gürtuna döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına "belediyeyi eleştirdi
gerekçesiyle Prof. Dr. Arif Esin hakkında açılan davada, yerel mahkemenin kararı bozuldu. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi, Finansal Forum dergisinde yayımlanan "İstanbul'da belediye rezaleti" başlıklı ve Arif Esin imzalı dava
konusu yazıda, suç unsuru bulmadı. Söz konusu yazıda, "toplumun çıkarları doğrultusunda ve objektif sınırlar
içinde kalarak eleştiri yapıldığı" görüşüne varan 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin belediyeye tazminat
ödenmesine ilişkin verdiği kararın, oybirliği ile bozulmasını kararlaştırd
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Yavaş 2003 yılı Ağustos ayında tahliye edilmişlerdi. Yeniden yargılama sonucunda Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi, sanıkları yeniden aynı cezaya mahkum etmişti. DGM savcısı, F tipi cezaevlerini protesto yönündeki
açıklama ve faaliyetleri suç olarak değerlendirmişti. Ölüm oruçlarına destek olmak amacıyla 'bazı örgütlerin
silahlı çete elemanlarının' sokakta başlattıkları gösterilerin, devamlı TSİP merkez binası önünde 'start' aldığı
tespitine yer verilen iddianamede, ayrıca parti binasında yapılan aramada ele geçirilen suç unsurları da şöyle

lanmıştı: "Binanın salon duvarlarına asılı olan ve üzerinde 'Yaşasın ölüm orucu direnişimizin zaferi', 'Buca,
Ümraniye, Ulucanlar evlatlarımız hiç teslim olmadı ki', 'Hücreler ölümdür, karşı çıkalım' yazılı bez pankartlar ile

örgüt mensuplarının fotoğrafları." (Radikal-14.10.04) (İHD İstanbul)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu olduğu öne sürülen Teslim Töre
ile dört kişi hakkında verilen kararların temyiz incelemesini sonuçlandırdı. Daire, Töre'ye TCK'nın “Yasadışı
örgüt yöneticiliği yapmak” suçunu düzenleyen 168/1. maddesinden verilen 18 yıl 9 ay ağır hapis cezasına ilişkin
kararı bozdu. TKEP'in 3. kongre programı ve tüzüğünde nihai hedefin, “TC Anayasası'nı ortadan kaldırmak ve

mentoyu dağıtmak” olduğunu dile getiren daire, Teslim Töre'nin terör örgütünün kurucusu ve lideri
olduğunu kaydetti. Daire, Töre'nin TCK'nın “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek”
suçunu düzenleyen ve müebbet hapis öngören 146/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesini istedi. Daire, sanık
Mehmet Ali Ayhan'a verilen idam cezasını müebbet ağır hapis cezasına dönüştürerek onadı. Yusuf Ergin Adaklı
ve Hüseyin Bakır'a verilen 18 yıl 9'ar ay ile, Kemal Bilgeç verilen 12 yıl 6 ay ağır hapis cez

14.10.04)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 312. maddedeki uyum değişikliğine rağmen 17 Ağustos depremi ile 28 Şubat süreci
arasında bağ kuran Yeni Asya gazetesi sahibi Mehmet Kutlular'a verilen 2 yıl hapis ile Kemalizm ile satanizmi
ilişkilendirdiği gerekçesiyle gazeteci Nurettin Şirin'e verilen 1 yıl 8 aylık cezaları onayladı. Cezalara karşı çıkan
tek yargıç ise Daire Başkanı Zeki Aslan oldu. Aslan, suskun toplum yerine özgürlük istedi. 'Nur cemaati'nin

gelen isimlerinden Kutlular, Saidi Nursi'nin ölüm yıldönümünde (10 Ekim 1999) okutulan mevlidin
ardından dağıttığı 'İlahi İkaz' başlıklı kitapçıkta deprem ile 28 Şubat süreci arasında bağ kurunca DGM'lik
olmuştu. 1 No'lu DGM, Kutlular'ı TCK'nın 312/2. fıkrası uyarınca 2 yıl 1 gün hapse çarptırmıştı. Cezası
onanınca hapse konulan Kutlular, 312. maddedeki değişiklik üzerine cezasının bitimine 15 gün kala tahliye
edilmiş, yeniden yargılandığı DGM'de beraat etmişti. Ancak, Yargıtay bu kararı da bozmuş, bunun üz
Kutlular'a bir kez daha 2 yıl 1 gün hapis verilmişti. 8. Ceza Dairesi, Kutlular'ın bu cezasını oyçokluğuyla
onayladı. Onama gerekçesinde, dava konusu kitapçıkta, Saidi Nursi'den derlenen yazılarla 17 Ağustos depremine

msel gerçekle bağdaşmayan ve Nur risalelerini kabul etmeyenlerin deprem
felaketine maruz kaldığı' gibi hurafe söylemi yoğun ifadelerle yaklaşıldığı' anlatıldı Kararda "Kutlular'ın halkın
bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği anlaşıldığından 312/2 fıkrasında tanımlanan
suçun oluştuğuna ilişkin kabulde isabetsizlik yoktur." denildi. Aynı Ceza Dairesi, 3 Ekim 1999 tarihli 'Satanizm
ya da Kemalizm' başlıklı yazısı nedeniyle Selam gazetesi yazarı Nurettin Şirin'e yine TCK'nın 312/2 ma
uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onayladı. Dairenin kararında, "Kemalist düşünceyi benimseyenleri
satanistlere benzettiği ve satanistlerin Kemalist kisveyle ortaya çıktığını belirtmek suretiyle halkı birbirine karşı

olarak düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır" denildi. Yargıtay'ın cezalarını
onayladığı Mehmet Kutlular ve Nurettin Şirin'le yargı sürecinde iki olasılık daha var. Kutlular ve Şirin, karar
düzeltme isteminde bulunabilecek. Ancak bunun öncelikle Yargıtay Başsavcılığı'nca kabul edilmesi gerekiyor.
Başsavcılığın da mahkûmiyete itiraz hakkı bulunuyor. Bu yolların sonuç vermemesi halinde Kutlular, kalan
cezasını çekmek için yeniden hapse konulacak. Şirin ise halen hapiste olduğundan, mecvut cezaları bit
yeni cezasını da yatmak durumunda kalacak. Her iki ceza kararına muhalefet eden tek yargıç ise daire başkanı
Zeki Aslan oldu. Aslan'ın Kutlular'a ceza yerine beraat istediği karşıoy gerekçeleri şöyle: "İnsanların devlet

unluğunun söylenmesi halkı direnişe ve şiddete teşvik olarak düşünülemez. Susmanın
karşılığı konuşmaktır, ki bu da en doğal insan hakkıdır. Dağıtılan kitapçıkta, Saidi Nursi'nin deprem ve
insanların davranışlarının karşılığı dini inancına göre açıklanmıştır, bunların akla ve ilme uygun olup olmaması
önemli değildir. Düşünce özgürlüğü, demokratik toplumun başlıca temel taşlarından biridir. Bu özgürlük sadece
itibar gören veya zararsız sayılan fikirler için değil, devlet veya halkın bir bölümü için aykırı, şa
verici cinsten olanlar için de olabilir. Vatandaşların devletin başörtüsü gibi uygulamalarını eleştirmek en doğal

Ali Müfit Gürtuna döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına "belediyeyi eleştirdi
gerekçesiyle Prof. Dr. Arif Esin hakkında açılan davada, yerel mahkemenin kararı bozuldu. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi, Finansal Forum dergisinde yayımlanan "İstanbul'da belediye rezaleti" başlıklı ve Arif Esin imzalı dava

ı. Söz konusu yazıda, "toplumun çıkarları doğrultusunda ve objektif sınırlar
içinde kalarak eleştiri yapıldığı" görüşüne varan 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin belediyeye tazminat
ödenmesine ilişkin verdiği kararın, oybirliği ile bozulmasını kararlaştırdı. (Yeni Şafak-01.11.2004)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

edilmişlerdi. Yeniden yargılama sonucunda Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi, sanıkları yeniden aynı cezaya mahkum etmişti. DGM savcısı, F tipi cezaevlerini protesto yönündeki

k amacıyla 'bazı örgütlerin
silahlı çete elemanlarının' sokakta başlattıkları gösterilerin, devamlı TSİP merkez binası önünde 'start' aldığı
tespitine yer verilen iddianamede, ayrıca parti binasında yapılan aramada ele geçirilen suç unsurları da şöyle

lanmıştı: "Binanın salon duvarlarına asılı olan ve üzerinde 'Yaşasın ölüm orucu direnişimizin zaferi', 'Buca,
Ümraniye, Ulucanlar evlatlarımız hiç teslim olmadı ki', 'Hücreler ölümdür, karşı çıkalım' yazılı bez pankartlar ile

14.10.04) (İHD İstanbul)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu olduğu öne sürülen Teslim Töre
aire, Töre'ye TCK'nın “Yasadışı

örgüt yöneticiliği yapmak” suçunu düzenleyen 168/1. maddesinden verilen 18 yıl 9 ay ağır hapis cezasına ilişkin
kararı bozdu. TKEP'in 3. kongre programı ve tüzüğünde nihai hedefin, “TC Anayasası'nı ortadan kaldırmak ve

mentoyu dağıtmak” olduğunu dile getiren daire, Teslim Töre'nin terör örgütünün kurucusu ve lideri
olduğunu kaydetti. Daire, Töre'nin TCK'nın “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek”

i kapsamında değerlendirilmesini istedi. Daire, sanık
Mehmet Ali Ayhan'a verilen idam cezasını müebbet ağır hapis cezasına dönüştürerek onadı. Yusuf Ergin Adaklı
ve Hüseyin Bakır'a verilen 18 yıl 9'ar ay ile, Kemal Bilgeç verilen 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına ilişkin karara

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 312. maddedeki uyum değişikliğine rağmen 17 Ağustos depremi ile 28 Şubat süreci
e Kemalizm ile satanizmi

ilişkilendirdiği gerekçesiyle gazeteci Nurettin Şirin'e verilen 1 yıl 8 aylık cezaları onayladı. Cezalara karşı çıkan
tek yargıç ise Daire Başkanı Zeki Aslan oldu. Aslan, suskun toplum yerine özgürlük istedi. 'Nur cemaati'nin

gelen isimlerinden Kutlular, Saidi Nursi'nin ölüm yıldönümünde (10 Ekim 1999) okutulan mevlidin
ardından dağıttığı 'İlahi İkaz' başlıklı kitapçıkta deprem ile 28 Şubat süreci arasında bağ kurunca DGM'lik

ası uyarınca 2 yıl 1 gün hapse çarptırmıştı. Cezası
onanınca hapse konulan Kutlular, 312. maddedeki değişiklik üzerine cezasının bitimine 15 gün kala tahliye
edilmiş, yeniden yargılandığı DGM'de beraat etmişti. Ancak, Yargıtay bu kararı da bozmuş, bunun üzerine
Kutlular'a bir kez daha 2 yıl 1 gün hapis verilmişti. 8. Ceza Dairesi, Kutlular'ın bu cezasını oyçokluğuyla
onayladı. Onama gerekçesinde, dava konusu kitapçıkta, Saidi Nursi'den derlenen yazılarla 17 Ağustos depremine

msel gerçekle bağdaşmayan ve Nur risalelerini kabul etmeyenlerin deprem
felaketine maruz kaldığı' gibi hurafe söylemi yoğun ifadelerle yaklaşıldığı' anlatıldı Kararda "Kutlular'ın halkın

aşıldığından 312/2 fıkrasında tanımlanan
suçun oluştuğuna ilişkin kabulde isabetsizlik yoktur." denildi. Aynı Ceza Dairesi, 3 Ekim 1999 tarihli 'Satanizm
ya da Kemalizm' başlıklı yazısı nedeniyle Selam gazetesi yazarı Nurettin Şirin'e yine TCK'nın 312/2 maddesi
uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onayladı. Dairenin kararında, "Kemalist düşünceyi benimseyenleri
satanistlere benzettiği ve satanistlerin Kemalist kisveyle ortaya çıktığını belirtmek suretiyle halkı birbirine karşı

olarak düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır" denildi. Yargıtay'ın cezalarını
onayladığı Mehmet Kutlular ve Nurettin Şirin'le yargı sürecinde iki olasılık daha var. Kutlular ve Şirin, karar

rgıtay Başsavcılığı'nca kabul edilmesi gerekiyor.
Başsavcılığın da mahkûmiyete itiraz hakkı bulunuyor. Bu yolların sonuç vermemesi halinde Kutlular, kalan
cezasını çekmek için yeniden hapse konulacak. Şirin ise halen hapiste olduğundan, mecvut cezaları bittiğinde bu
yeni cezasını da yatmak durumunda kalacak. Her iki ceza kararına muhalefet eden tek yargıç ise daire başkanı
Zeki Aslan oldu. Aslan'ın Kutlular'a ceza yerine beraat istediği karşıoy gerekçeleri şöyle: "İnsanların devlet

unluğunun söylenmesi halkı direnişe ve şiddete teşvik olarak düşünülemez. Susmanın
karşılığı konuşmaktır, ki bu da en doğal insan hakkıdır. Dağıtılan kitapçıkta, Saidi Nursi'nin deprem ve

r, bunların akla ve ilme uygun olup olmaması
önemli değildir. Düşünce özgürlüğü, demokratik toplumun başlıca temel taşlarından biridir. Bu özgürlük sadece
itibar gören veya zararsız sayılan fikirler için değil, devlet veya halkın bir bölümü için aykırı, şaşırtıcı, endişe
verici cinsten olanlar için de olabilir. Vatandaşların devletin başörtüsü gibi uygulamalarını eleştirmek en doğal

Ali Müfit Gürtuna döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına "belediyeyi eleştirdiği"
gerekçesiyle Prof. Dr. Arif Esin hakkında açılan davada, yerel mahkemenin kararı bozuldu. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi, Finansal Forum dergisinde yayımlanan "İstanbul'da belediye rezaleti" başlıklı ve Arif Esin imzalı dava

ı. Söz konusu yazıda, "toplumun çıkarları doğrultusunda ve objektif sınırlar
içinde kalarak eleştiri yapıldığı" görüşüne varan 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin belediyeye tazminat

01.11.2004)
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Genel Kurul, 8. Ceza Dairesi’nin aksi yöndeki onama kararını kaldırdı. Kapatılan İstanbul 6 No’lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi, yazar Aydar’ın “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım’’ başlıklı yazısında suç unsuru buldu.
Mahkeme, söz konusu yazı nedeniyle Aydar’ı TCK’nın fikir suçlarını düzenleyen 312. maddesi uyarınca 1 yıl 8
ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde mahkumiyet kararının
onanmasını istedi. Temyiz istemini görüşen 8. Ceza Dairesi, kararı
kez 312. madde yapılan değişiklikler nedeniyle Ceza Genel Kurulu’na itiraz etti. Başsavcılık, 8. Ceza Dairesi’nin
kararının kaldırılarak, sanığın mahkumiyetine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasını talep e
Ceza Genel Kurulu, itirazı kabul etti ve yazı şiddet içermediği için yerel mahkemenin mahkumiyet kararını
bozdu. Genel Kurul kararı, Aydar’ın beraat etmesi gerektiğine işaret etti. (Zaman
24.11.2004) (Hürriyet-25.11.2004)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’ın Kürtçe propaganda yapmaktan
aldığı cezanın bozulmasını istedi. Başsavcılık, tebliğnamesinde İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu ve 11’inci
maddelerine atıfta bulunarak, Türkçe d
hazırladığı tebliğnamede, “Eğer seçmen Türkçe dışında bir dilden anlıyorsa siyasi partiler onlara bu dilde
seslenebilir” dedi. HADEP’li Bozlak, Muş ziyaretinde parti otobüsünde ç
hapse mahkum olmuştu. Bozlak bu kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da
dosyayla ilgili bağlayıcı nitelik taşımayan tebliğnamesini tamamlayarak, daireye gönderdi.

Yargıtay, kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, Erbakan'ın 312 mahkûmiyetinin 'vaki
olmamış sayılması' istemini reddeden mahkeme kararını bozdu. Kaldırılan Diyarbakır 1 No'lu DGM, Erbakan'ı
TCK'nın 312/2 fıkrası uyarınca 'halkı din
yıl hapse mahkûm etmiş, ceza Yargıtay'ca onanmıştı. Erbakan hapse girmekten basın affıyla kurtulmuş, infaz üç
yıllığına ertelenmişti. Erbakan daha sonra DGM'ye başvurup, 'geçmiş hük
sayılmasına' karar verilmesini istemişti. Mahkeme istemi reddetmiş, Erbakan, kararı Yargıtay'da temyiz etmişti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Erbakan'ın istemini reddeden DGM kararını oybirliğiyle bozdu. Dosya, kaldırılan
DGM yerine Diyarbakır'da kurulan mahkemede yeniden görülecek. (Radikal

III.8. İnanç Özgürlüğü
Ukrayna uyruklu Olena Aratemur’un, İstanbul Ümraniye'de kayıtlı olduğu bir spor merkezindeki üyeliği
Hıristiyan olması nedeni ile iptal edildi. Spor merkezi yetkil
buraya uygun değilsiniz” diyerek üyeliğini iptal ettiklerini belirten Aratemur, kendisine “Siz Hıristiyanmışsınız.
Bazı müşterilerimiz gayrimüslim bir kadınla aynı yerde olmak istemiyorlar” denildiğini belirt
tüketici kuruluşları ve Ümraniye Belediyesi'ni arayarak spor merkezi hakkında şikayette bulunurken, olayın
yaşandığı spor merkezinin müdürü Ertan Tüfekçioğlu da olayı doğrulayarak şu beyanda bulundu: “Spor
merkezimizde dini duyarlılığı yüksek
gelen şikayetleri değerlendirerek bu yönde karar verdik. Ancak bu kararın verilmesinde yine şikayetçi kadınların
kaynak gösterdikleri, bir din aliminin 'Gayrimüslim kadınlar da erkekler
inanışlarına saygı göstermek için bu karara vardık.”

Bir süredir "Selefiler üstad Usame Bin Ladin" ibareli tehditler alan ve olayı yargıya taşıyan Mor Petrus ve Mor
Pavlus Süryani Kadim Kilisesi Rahibi ve Metrolit Vekili Melki Ürek, 25 Mart günü gittiği adliyede,
gardiyanların hakaretlerine maruz kaldı. Ocak
seni uyardık. Git misyonerliğini başka yerde yap. Burada eğer devam edersen gerisini sen düşün. Senin ne zaman
tuvalete, dışarıya, kiliseye gittiğini biliyoruz. Sen polise haber verdiğin and
içinde git” yazılı ve Selefi Salih imzasını taşıyan el yazılı bir not atıldı. 7 Ocak tarihinde internet aracılığı ile de
“Selamunaleyküm ben Selefi Salih. Ben Adıyaman temsilciniz olan keşişi uyardım. İki gün kaldı. Eğer i
sonra gitmez ise onu kilise ile birlikte havaya uçururuz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır” yazılı mail atıldı.
Son olarak “Selefiler üstad Usame Bin Ladin emir onundur” yazılı mail alan Ürek, suç duyurusunda bulundu.
Yapılan araştırmalar sonucunda Latif Gürbüz isimli şahıs, tehdit suçundan gözaltına alındı.25 Mart günü
Adıyaman Adliyesi'ne giden Melki Ürek ve avukatı Faruk Şan, adliyede bulunan gardiyanlardan birinin, “Bu
gavur sizden mi, bizden mi” dediğini ve ardından küfretmeye başladığının
üzerine kendisine yumruk atmaya çalıştığını, saldırganların arasında, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi İkinci
Müdürü’nün de bulunduğunu belirtti.

6 Nisan günü, 6 Nokta Körler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hatice Akçil, ba
binasına giremediğini belirtti. Akçil, "Biz 4 yıldır bu binada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bina üniversite
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Genel Kurul, 8. Ceza Dairesi’nin aksi yöndeki onama kararını kaldırdı. Kapatılan İstanbul 6 No’lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi, yazar Aydar’ın “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım’’ başlıklı yazısında suç unsuru buldu.

yazı nedeniyle Aydar’ı TCK’nın fikir suçlarını düzenleyen 312. maddesi uyarınca 1 yıl 8
ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde mahkumiyet kararının
onanmasını istedi. Temyiz istemini görüşen 8. Ceza Dairesi, kararı onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu
kez 312. madde yapılan değişiklikler nedeniyle Ceza Genel Kurulu’na itiraz etti. Başsavcılık, 8. Ceza Dairesi’nin
kararının kaldırılarak, sanığın mahkumiyetine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasını talep e
Ceza Genel Kurulu, itirazı kabul etti ve yazı şiddet içermediği için yerel mahkemenin mahkumiyet kararını
bozdu. Genel Kurul kararı, Aydar’ın beraat etmesi gerektiğine işaret etti. (Zaman-25.11.2004) (aa) (Hürriyet

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’ın Kürtçe propaganda yapmaktan
aldığı cezanın bozulmasını istedi. Başsavcılık, tebliğnamesinde İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu ve 11’inci
maddelerine atıfta bulunarak, Türkçe dışında bir dille de siyasi propaganda yapılabileceğini belirtti. Başsavcılık,
hazırladığı tebliğnamede, “Eğer seçmen Türkçe dışında bir dilden anlıyorsa siyasi partiler onlara bu dilde
seslenebilir” dedi. HADEP’li Bozlak, Muş ziyaretinde parti otobüsünde çalınan Kürtçe şarkı nedeniyle beş ay
hapse mahkum olmuştu. Bozlak bu kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da
dosyayla ilgili bağlayıcı nitelik taşımayan tebliğnamesini tamamlayarak, daireye gönderdi.

kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, Erbakan'ın 312 mahkûmiyetinin 'vaki
olmamış sayılması' istemini reddeden mahkeme kararını bozdu. Kaldırılan Diyarbakır 1 No'lu DGM, Erbakan'ı
TCK'nın 312/2 fıkrası uyarınca 'halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek'ten bir
yıl hapse mahkûm etmiş, ceza Yargıtay'ca onanmıştı. Erbakan hapse girmekten basın affıyla kurtulmuş, infaz üç
yıllığına ertelenmişti. Erbakan daha sonra DGM'ye başvurup, 'geçmiş hükümlülüğünün vaki olmamış
sayılmasına' karar verilmesini istemişti. Mahkeme istemi reddetmiş, Erbakan, kararı Yargıtay'da temyiz etmişti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Erbakan'ın istemini reddeden DGM kararını oybirliğiyle bozdu. Dosya, kaldırılan

yarbakır'da kurulan mahkemede yeniden görülecek. (Radikal-10.11.2004)

Ukrayna uyruklu Olena Aratemur’un, İstanbul Ümraniye'de kayıtlı olduğu bir spor merkezindeki üyeliği
Hıristiyan olması nedeni ile iptal edildi. Spor merkezi yetkililerinin 15 Mart günü “Formunuzu inceledik. Siz
buraya uygun değilsiniz” diyerek üyeliğini iptal ettiklerini belirten Aratemur, kendisine “Siz Hıristiyanmışsınız.
Bazı müşterilerimiz gayrimüslim bir kadınla aynı yerde olmak istemiyorlar” denildiğini belirt
tüketici kuruluşları ve Ümraniye Belediyesi'ni arayarak spor merkezi hakkında şikayette bulunurken, olayın
yaşandığı spor merkezinin müdürü Ertan Tüfekçioğlu da olayı doğrulayarak şu beyanda bulundu: “Spor
merkezimizde dini duyarlılığı yüksek çok sayıda kadın müşterimiz var. Çok muhafazakár bir kesim. Onlardan
gelen şikayetleri değerlendirerek bu yönde karar verdik. Ancak bu kararın verilmesinde yine şikayetçi kadınların
kaynak gösterdikleri, bir din aliminin 'Gayrimüslim kadınlar da erkekler gibidir' sözünü de dikkate alarak dini
inanışlarına saygı göstermek için bu karara vardık.”

Bir süredir "Selefiler üstad Usame Bin Ladin" ibareli tehditler alan ve olayı yargıya taşıyan Mor Petrus ve Mor
Pavlus Süryani Kadim Kilisesi Rahibi ve Metrolit Vekili Melki Ürek, 25 Mart günü gittiği adliyede,
gardiyanların hakaretlerine maruz kaldı. Ocak ayı başlarında kilisenin bahçesine, “Rahip, Selamaleyküm bak biz
seni uyardık. Git misyonerliğini başka yerde yap. Burada eğer devam edersen gerisini sen düşün. Senin ne zaman
tuvalete, dışarıya, kiliseye gittiğini biliyoruz. Sen polise haber verdiğin anda bizim de haberimiz olur. Üç gün
içinde git” yazılı ve Selefi Salih imzasını taşıyan el yazılı bir not atıldı. 7 Ocak tarihinde internet aracılığı ile de
“Selamunaleyküm ben Selefi Salih. Ben Adıyaman temsilciniz olan keşişi uyardım. İki gün kaldı. Eğer i
sonra gitmez ise onu kilise ile birlikte havaya uçururuz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır” yazılı mail atıldı.
Son olarak “Selefiler üstad Usame Bin Ladin emir onundur” yazılı mail alan Ürek, suç duyurusunda bulundu.

cunda Latif Gürbüz isimli şahıs, tehdit suçundan gözaltına alındı.25 Mart günü
Adıyaman Adliyesi'ne giden Melki Ürek ve avukatı Faruk Şan, adliyede bulunan gardiyanlardan birinin, “Bu
gavur sizden mi, bizden mi” dediğini ve ardından küfretmeye başladığının, Şan’ın avukat olduğunu belirtmesi
üzerine kendisine yumruk atmaya çalıştığını, saldırganların arasında, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi İkinci
Müdürü’nün de bulunduğunu belirtti.

6 Nisan günü, 6 Nokta Körler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hatice Akçil, başörtülü olduğu için dernek
binasına giremediğini belirtti. Akçil, "Biz 4 yıldır bu binada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bina üniversite
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Genel Kurul, 8. Ceza Dairesi’nin aksi yöndeki onama kararını kaldırdı. Kapatılan İstanbul 6 No’lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi, yazar Aydar’ın “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım’’ başlıklı yazısında suç unsuru buldu.

yazı nedeniyle Aydar’ı TCK’nın fikir suçlarını düzenleyen 312. maddesi uyarınca 1 yıl 8
ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde mahkumiyet kararının

onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu
kez 312. madde yapılan değişiklikler nedeniyle Ceza Genel Kurulu’na itiraz etti. Başsavcılık, 8. Ceza Dairesi’nin
kararının kaldırılarak, sanığın mahkumiyetine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasını talep etti. Yargıtay
Ceza Genel Kurulu, itirazı kabul etti ve yazı şiddet içermediği için yerel mahkemenin mahkumiyet kararını

25.11.2004) (aa) (Hürriyet-

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’ın Kürtçe propaganda yapmaktan
aldığı cezanın bozulmasını istedi. Başsavcılık, tebliğnamesinde İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu ve 11’inci

ışında bir dille de siyasi propaganda yapılabileceğini belirtti. Başsavcılık,
hazırladığı tebliğnamede, “Eğer seçmen Türkçe dışında bir dilden anlıyorsa siyasi partiler onlara bu dilde

alınan Kürtçe şarkı nedeniyle beş ay
hapse mahkum olmuştu. Bozlak bu kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da
dosyayla ilgili bağlayıcı nitelik taşımayan tebliğnamesini tamamlayarak, daireye gönderdi. (Hürriyet-09.10.04)

kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, Erbakan'ın 312 mahkûmiyetinin 'vaki
olmamış sayılması' istemini reddeden mahkeme kararını bozdu. Kaldırılan Diyarbakır 1 No'lu DGM, Erbakan'ı

ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek'ten bir
yıl hapse mahkûm etmiş, ceza Yargıtay'ca onanmıştı. Erbakan hapse girmekten basın affıyla kurtulmuş, infaz üç

ümlülüğünün vaki olmamış
sayılmasına' karar verilmesini istemişti. Mahkeme istemi reddetmiş, Erbakan, kararı Yargıtay'da temyiz etmişti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Erbakan'ın istemini reddeden DGM kararını oybirliğiyle bozdu. Dosya, kaldırılan

Ukrayna uyruklu Olena Aratemur’un, İstanbul Ümraniye'de kayıtlı olduğu bir spor merkezindeki üyeliği
ilerinin 15 Mart günü “Formunuzu inceledik. Siz

buraya uygun değilsiniz” diyerek üyeliğini iptal ettiklerini belirten Aratemur, kendisine “Siz Hıristiyanmışsınız.
Bazı müşterilerimiz gayrimüslim bir kadınla aynı yerde olmak istemiyorlar” denildiğini belirtti. Aratemur,
tüketici kuruluşları ve Ümraniye Belediyesi'ni arayarak spor merkezi hakkında şikayette bulunurken, olayın
yaşandığı spor merkezinin müdürü Ertan Tüfekçioğlu da olayı doğrulayarak şu beyanda bulundu: “Spor

çok sayıda kadın müşterimiz var. Çok muhafazakár bir kesim. Onlardan
gelen şikayetleri değerlendirerek bu yönde karar verdik. Ancak bu kararın verilmesinde yine şikayetçi kadınların

gibidir' sözünü de dikkate alarak dini

Bir süredir "Selefiler üstad Usame Bin Ladin" ibareli tehditler alan ve olayı yargıya taşıyan Mor Petrus ve Mor
Pavlus Süryani Kadim Kilisesi Rahibi ve Metrolit Vekili Melki Ürek, 25 Mart günü gittiği adliyede,

ayı başlarında kilisenin bahçesine, “Rahip, Selamaleyküm bak biz
seni uyardık. Git misyonerliğini başka yerde yap. Burada eğer devam edersen gerisini sen düşün. Senin ne zaman

a bizim de haberimiz olur. Üç gün
içinde git” yazılı ve Selefi Salih imzasını taşıyan el yazılı bir not atıldı. 7 Ocak tarihinde internet aracılığı ile de
“Selamunaleyküm ben Selefi Salih. Ben Adıyaman temsilciniz olan keşişi uyardım. İki gün kaldı. Eğer iki gün
sonra gitmez ise onu kilise ile birlikte havaya uçururuz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır” yazılı mail atıldı.
Son olarak “Selefiler üstad Usame Bin Ladin emir onundur” yazılı mail alan Ürek, suç duyurusunda bulundu.

cunda Latif Gürbüz isimli şahıs, tehdit suçundan gözaltına alındı.25 Mart günü
Adıyaman Adliyesi'ne giden Melki Ürek ve avukatı Faruk Şan, adliyede bulunan gardiyanlardan birinin, “Bu

, Şan’ın avukat olduğunu belirtmesi
üzerine kendisine yumruk atmaya çalıştığını, saldırganların arasında, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi İkinci

şörtülü olduğu için dernek
binasına giremediğini belirtti. Akçil, "Biz 4 yıldır bu binada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bina üniversite
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yapılırken, biri bedensel engellilere, biri de 6 Nokta Körler Derneği'ne olmak üzere 2 oda tahsis edilmesi şartı
konmuştu. Üniversite de bu şarta uymuştu. Ancak bir haftadır, başörtülü olduğum için beni binadan içeri
almıyorlar. Vatandaşları içeri alıyorlar, ama benim girmem yasak. Tek suçum ise başımı kapatıyor olmam.
'Başını aç, içeri gir' diyorlar " dedi. Başkan, der
yapılacak işlerle ilgili talimatlar veriyor. (Yeni Şafak

10 Nisan günü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), yedek subay eğitimi sırasında namaz kılan bir kişiyi, "siyasi, ideolojik
görüşleri benimsediği" gerekçesiyle askeri mahkemece er olarak kıtaya sevkini uygun buldu.
müvekkilinin hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını, irticanın karşısında olduğunu, sadece sınıf okulunda namaz kıldığını ve

vecibelerini yerine getirdiğini, bunun amirlerince yanlış anlaşıldığını savundu.

12 Nisan günü Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İzmir Şubesi üyeleri, Denizli 11. Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamit Tekkanat ve Ege Ordu
Valiliği ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Sarık ve cüppeli erkeklerle başından topuğuna kadar kara
çarşaflı kadınların idari ve adli makamlardan hiçbir müdahale görmeksizin halk içinde serbestçe dola
hayret ve esefle müşahede edilmektedir.” beyanı bulunan yazı göndermelerinden dolayı, İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mazlum
Anayasa’nın 24. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesi ile TCK’nin 175. maddesine aykırı olduğunu belirtti. (Zaman
13.04.2004

Şanlıurfa’nın 11 Nisan Şehir stadyumu’ndaki 19 Mayıs kutlamalarında, protokol içi
Öğretmen isimli kadın, türbanlı olduğu gerekçesiyle protokol bölümünden dışarı çıkarıldı. (Birgün

Erzurum’da 19 Mayıs törenlerine katılmak üzere Cemal Gürsel Stadı’na gelen Kız Bar ekibi, kızların başındaki
oyalı yazma nedeniyle törene alınmadı. Ekibin, Kolordu Komutanı Korgeneral Recai Öztürk ve milli Eğitim
Müdürlüğü’nün talimatı ile salona alınmadığını belirtildi. (Birgün

24 Mayıs günü Siirt'in Pervari İlçesi’nde güvenlik gerekçesiyle kadınların ilçe merk
dolaşmaları yasaklandı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçe merkezinde kadınların peçeyle
dolaşmalarının yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı bildirildi. (Hürriyet
25.05.2004)

17 Haziran günü gerçekleştirilen Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 43. dönem mezuniyet törenine katılmak
türbanlı öğrenci yakınları salona alınmadı. (Radikal

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Düzce'den sevkli olarak gelen Güler Kib
olduğu için muayene olamadı. Düzce devlet hastanesinde ağız eti ve diş iltihabı teşhisi konularak ameliyat
olacağı gerekçesiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümüne sevk edilen Güler
Kibar, 21 Haziran günü eşi Harun H
Hastane yetkilileriyle görüşmek isteyen Kibar'la Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu
muhatap oldu. Hastayı ve refakatçısını hastaneye sokturmayan Kazazoğlu, "Biz
almıyoruz. Siz niçin problem çıkartıyorusunuz" dedi. Kibar'ın tedavi edilmeyecekse gerekcesinin yazılmasını
istemesi üzerine, Kazazoğlu hastanın sevkine, "Bu hastanın tedavisi şu anda mümkün değildir" yazarak Marmara
Üniversitesi 2783 diploma numaralı kaşesini bastı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından Cemevi açmak amacıyla İstanbul Kartal Kaymakamlığı'na
yapılan başvuru reddedildi. Dernek, kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. (09.

Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir binbaşı, bir
yüzbaşı, üç üsteğmen, bir teğmen ve altı astsubay olmak üzere toplam 12 personel meslekten ihraç edildi. 12
asker adına bir açıklamada bulunan Fethi Özmen, herhangi bir suç işlediklerinden değil, dini inanç ve
yaşantılarından ötürü meslekten ihraç edildiklerini savundu. Kendilerine daha önce hep şahsi ve ailevi dini inanç
ve yaşantılarıyla ilgili sorular yöneltildiğine dikkat çeken Feth
yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı hiçbir suç işlemedik; tam tersine 12 arkadaşımız, yüzde doksan dokuzu
muhafazakar bir yapıya sahip olan milletimizin fertleri olarak dindar bir aile yapısına sahip ol
edildiğimiz kanaatindeyiz" dedi. (Zaman
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yapılırken, biri bedensel engellilere, biri de 6 Nokta Körler Derneği'ne olmak üzere 2 oda tahsis edilmesi şartı
muştu. Üniversite de bu şarta uymuştu. Ancak bir haftadır, başörtülü olduğum için beni binadan içeri

almıyorlar. Vatandaşları içeri alıyorlar, ama benim girmem yasak. Tek suçum ise başımı kapatıyor olmam.
'Başını aç, içeri gir' diyorlar " dedi. Başkan, dernek üyeleriyle, demir parmaklıklar arkasından konuşarak,
yapılacak işlerle ilgili talimatlar veriyor. (Yeni Şafak-07.04.2004)

10 Nisan günü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), yedek subay eğitimi sırasında namaz kılan bir kişiyi, "siyasi, ideolojik
üşleri benimsediği" gerekçesiyle askeri mahkemece er olarak kıtaya sevkini uygun buldu. Bu kişinin dilekçesinde avukatı,

müvekkilinin hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını, irticanın karşısında olduğunu, sadece sınıf okulunda namaz kıldığını ve

cibelerini yerine getirdiğini, bunun amirlerince yanlış anlaşıldığını savundu. (Milliyet-11.04.2004)

12 Nisan günü Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İzmir Şubesi üyeleri, Denizli 11. Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamit Tekkanat ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon hakkında, Denizli
Valiliği ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Sarık ve cüppeli erkeklerle başından topuğuna kadar kara
çarşaflı kadınların idari ve adli makamlardan hiçbir müdahale görmeksizin halk içinde serbestçe dola
hayret ve esefle müşahede edilmektedir.” beyanı bulunan yazı göndermelerinden dolayı, İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mazlum-Der, bunun din ve vicdan hürriyetini düzenleyen
Anayasa’nın 24. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi ve Birleşmiş Milletler Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesi ile TCK’nin 175. maddesine aykırı olduğunu belirtti. (Zaman

Şanlıurfa’nın 11 Nisan Şehir stadyumu’ndaki 19 Mayıs kutlamalarında, protokol için ayrılan yere oturan Gönül
Öğretmen isimli kadın, türbanlı olduğu gerekçesiyle protokol bölümünden dışarı çıkarıldı. (Birgün

Erzurum’da 19 Mayıs törenlerine katılmak üzere Cemal Gürsel Stadı’na gelen Kız Bar ekibi, kızların başındaki
a nedeniyle törene alınmadı. Ekibin, Kolordu Komutanı Korgeneral Recai Öztürk ve milli Eğitim

Müdürlüğü’nün talimatı ile salona alınmadığını belirtildi. (Birgün-20.05.04)

24 Mayıs günü Siirt'in Pervari İlçesi’nde güvenlik gerekçesiyle kadınların ilçe merkezinde yüzlerinde peçeyle
dolaşmaları yasaklandı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçe merkezinde kadınların peçeyle
dolaşmalarının yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı bildirildi. (Hürriyet

günü gerçekleştirilen Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 43. dönem mezuniyet törenine katılmak
türbanlı öğrenci yakınları salona alınmadı. (Radikal-18.06.2004)

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Düzce'den sevkli olarak gelen Güler Kib
olduğu için muayene olamadı. Düzce devlet hastanesinde ağız eti ve diş iltihabı teşhisi konularak ameliyat
olacağı gerekçesiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümüne sevk edilen Güler
Kibar, 21 Haziran günü eşi Harun Hibar ile gittiği hastaneye kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından sokulmadı.
Hastane yetkilileriyle görüşmek isteyen Kibar'la Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu
muhatap oldu. Hastayı ve refakatçısını hastaneye sokturmayan Kazazoğlu, "Biz bu hastaneye kapalıları
almıyoruz. Siz niçin problem çıkartıyorusunuz" dedi. Kibar'ın tedavi edilmeyecekse gerekcesinin yazılmasını
istemesi üzerine, Kazazoğlu hastanın sevkine, "Bu hastanın tedavisi şu anda mümkün değildir" yazarak Marmara

783 diploma numaralı kaşesini bastı. (Yeni Şafak-22.06.2004)

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından Cemevi açmak amacıyla İstanbul Kartal Kaymakamlığı'na
yapılan başvuru reddedildi. Dernek, kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. (09.09.2004

Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir binbaşı, bir
yüzbaşı, üç üsteğmen, bir teğmen ve altı astsubay olmak üzere toplam 12 personel meslekten ihraç edildi. 12

a bulunan Fethi Özmen, herhangi bir suç işlediklerinden değil, dini inanç ve
yaşantılarından ötürü meslekten ihraç edildiklerini savundu. Kendilerine daha önce hep şahsi ve ailevi dini inanç
ve yaşantılarıyla ilgili sorular yöneltildiğine dikkat çeken Fethi Özmen, "Bizler askeri meslek hayatımız boyunca
yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı hiçbir suç işlemedik; tam tersine 12 arkadaşımız, yüzde doksan dokuzu
muhafazakar bir yapıya sahip olan milletimizin fertleri olarak dindar bir aile yapısına sahip ol
edildiğimiz kanaatindeyiz" dedi. (Zaman-12.09.2004)
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yapılırken, biri bedensel engellilere, biri de 6 Nokta Körler Derneği'ne olmak üzere 2 oda tahsis edilmesi şartı
muştu. Üniversite de bu şarta uymuştu. Ancak bir haftadır, başörtülü olduğum için beni binadan içeri

almıyorlar. Vatandaşları içeri alıyorlar, ama benim girmem yasak. Tek suçum ise başımı kapatıyor olmam.
nek üyeleriyle, demir parmaklıklar arkasından konuşarak,

10 Nisan günü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), yedek subay eğitimi sırasında namaz kılan bir kişiyi, "siyasi, ideolojik
Bu kişinin dilekçesinde avukatı,

müvekkilinin hiçbir yasadışı faaliyete karışmadığını, irticanın karşısında olduğunu, sadece sınıf okulunda namaz kıldığını veya dini

12 Nisan günü Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İzmir Şubesi üyeleri, Denizli 11. Piyade
Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon hakkında, Denizli

Valiliği ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Sarık ve cüppeli erkeklerle başından topuğuna kadar kara
çarşaflı kadınların idari ve adli makamlardan hiçbir müdahale görmeksizin halk içinde serbestçe dolaştıkları
hayret ve esefle müşahede edilmektedir.” beyanı bulunan yazı göndermelerinden dolayı, İzmir Cumhuriyet

Der, bunun din ve vicdan hürriyetini düzenleyen
Sözleşmesi’nin 9. maddesi ve Birleşmiş Milletler Kişisel ve

Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesi ile TCK’nin 175. maddesine aykırı olduğunu belirtti. (Zaman-

n ayrılan yere oturan Gönül
Öğretmen isimli kadın, türbanlı olduğu gerekçesiyle protokol bölümünden dışarı çıkarıldı. (Birgün-20.05.04)

Erzurum’da 19 Mayıs törenlerine katılmak üzere Cemal Gürsel Stadı’na gelen Kız Bar ekibi, kızların başındaki
a nedeniyle törene alınmadı. Ekibin, Kolordu Komutanı Korgeneral Recai Öztürk ve milli Eğitim

ezinde yüzlerinde peçeyle
dolaşmaları yasaklandı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçe merkezinde kadınların peçeyle
dolaşmalarının yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı bildirildi. (Hürriyet-

günü gerçekleştirilen Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 43. dönem mezuniyet törenine katılmak

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Düzce'den sevkli olarak gelen Güler Kibar, örtülü
olduğu için muayene olamadı. Düzce devlet hastanesinde ağız eti ve diş iltihabı teşhisi konularak ameliyat
olacağı gerekçesiyle Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümüne sevk edilen Güler

ibar ile gittiği hastaneye kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından sokulmadı.
Hastane yetkilileriyle görüşmek isteyen Kibar'la Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu

bu hastaneye kapalıları
almıyoruz. Siz niçin problem çıkartıyorusunuz" dedi. Kibar'ın tedavi edilmeyecekse gerekcesinin yazılmasını
istemesi üzerine, Kazazoğlu hastanın sevkine, "Bu hastanın tedavisi şu anda mümkün değildir" yazarak Marmara

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından Cemevi açmak amacıyla İstanbul Kartal Kaymakamlığı'na
09.2004-DIHA)

Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir binbaşı, bir
yüzbaşı, üç üsteğmen, bir teğmen ve altı astsubay olmak üzere toplam 12 personel meslekten ihraç edildi. 12

a bulunan Fethi Özmen, herhangi bir suç işlediklerinden değil, dini inanç ve
yaşantılarından ötürü meslekten ihraç edildiklerini savundu. Kendilerine daha önce hep şahsi ve ailevi dini inanç

i Özmen, "Bizler askeri meslek hayatımız boyunca
yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı hiçbir suç işlemedik; tam tersine 12 arkadaşımız, yüzde doksan dokuzu
muhafazakar bir yapıya sahip olan milletimizin fertleri olarak dindar bir aile yapısına sahip olduğumuz için ihraç
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Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos ile dönemin Sen Sinod Meclisi'nin 11 üyesi, “dinlerden birine ait dini
işleri, ibadet veya ayinin yapılmasını men etmek” suçundan yargılandıkları
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık günü görülen duruşmada, savcı, sanıklar için birer yıl hapis cezası istedi.
Sanıkların avukatı Kezban Hatemi ise, "Dinin belli ritüel ve kuralları vardır. Laik bir devlet, bunlara m
etmemeli" diyerek, sanıkların beraatını istedi. Hâkim, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların
beraatına karar verdi. (Radikal-21.12.04)

Hadi Yüksel (1957) adlı kişi 23 Aralık günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, kendisinin ye
bağlı olduğunu ve çocuklarının okullarında din derslerinden muaf tutulmalarını istediğini, gereken yerlere
başvuruda bulunduğunu, ancak yetkililerden aldığı cevaplarda anayasaya göre din derslerinin zorunlu olduğunu
belirtiklerini belirtti.

Ankara Barosu, Ekim ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmaya başörtülü gelen avukatlar
hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak, avukatların mesleki faaliyetleri sırasında başörtüsü
takamayacaklarına ilişkin Türkiye Barolar
seçimlerin mesleki faaliyet sayılamayacağını ifade etti. Bu mantığa göre pazar günü yapılan seçimde, üzerinde
eşofman, kucağında bebek ya da köpekle gelip oy kullananların da disipline sevk ed
Ankara Barosu başkanlığı seçiminde Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olan Hüseyin Biçen, başörtülü
avukatların oy kullanılmasını yasaklayan hiçbir kural olmadığını belirtti. Baro eski başkan adaylarından
Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya; “Eğer seçimde oy kullanmak mesleki faaliyet olarak
değerlendirilecekse, avukatların oy vermeye cübbeleriyle gitmesi gerekir.” dedi. (Zaman
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Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos ile dönemin Sen Sinod Meclisi'nin 11 üyesi, “dinlerden birine ait dini
işleri, ibadet veya ayinin yapılmasını men etmek” suçundan yargılandıkları davada beraat etti. İstanbul Fatih 3.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık günü görülen duruşmada, savcı, sanıklar için birer yıl hapis cezası istedi.
Sanıkların avukatı Kezban Hatemi ise, "Dinin belli ritüel ve kuralları vardır. Laik bir devlet, bunlara m
etmemeli" diyerek, sanıkların beraatını istedi. Hâkim, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların

21.12.04)

Hadi Yüksel (1957) adlı kişi 23 Aralık günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, kendisinin ye
bağlı olduğunu ve çocuklarının okullarında din derslerinden muaf tutulmalarını istediğini, gereken yerlere
başvuruda bulunduğunu, ancak yetkililerden aldığı cevaplarda anayasaya göre din derslerinin zorunlu olduğunu

kara Barosu, Ekim ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmaya başörtülü gelen avukatlar
hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak, avukatların mesleki faaliyetleri sırasında başörtüsü
takamayacaklarına ilişkin Türkiye Barolar Birliği’nin kararı gösterildi. Bu duruma karşı çıkan avukatlar,
seçimlerin mesleki faaliyet sayılamayacağını ifade etti. Bu mantığa göre pazar günü yapılan seçimde, üzerinde
eşofman, kucağında bebek ya da köpekle gelip oy kullananların da disipline sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ankara Barosu başkanlığı seçiminde Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olan Hüseyin Biçen, başörtülü
avukatların oy kullanılmasını yasaklayan hiçbir kural olmadığını belirtti. Baro eski başkan adaylarından

ği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya; “Eğer seçimde oy kullanmak mesleki faaliyet olarak
değerlendirilecekse, avukatların oy vermeye cübbeleriyle gitmesi gerekir.” dedi. (Zaman-
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Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos ile dönemin Sen Sinod Meclisi'nin 11 üyesi, “dinlerden birine ait dini
davada beraat etti. İstanbul Fatih 3.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık günü görülen duruşmada, savcı, sanıklar için birer yıl hapis cezası istedi.
Sanıkların avukatı Kezban Hatemi ise, "Dinin belli ritüel ve kuralları vardır. Laik bir devlet, bunlara müdahale
etmemeli" diyerek, sanıkların beraatını istedi. Hâkim, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların

Hadi Yüksel (1957) adlı kişi 23 Aralık günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, kendisinin yezidi dinine
bağlı olduğunu ve çocuklarının okullarında din derslerinden muaf tutulmalarını istediğini, gereken yerlere
başvuruda bulunduğunu, ancak yetkililerden aldığı cevaplarda anayasaya göre din derslerinin zorunlu olduğunu

kara Barosu, Ekim ayında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmaya başörtülü gelen avukatlar
hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak, avukatların mesleki faaliyetleri sırasında başörtüsü

Birliği’nin kararı gösterildi. Bu duruma karşı çıkan avukatlar,
seçimlerin mesleki faaliyet sayılamayacağını ifade etti. Bu mantığa göre pazar günü yapılan seçimde, üzerinde

ilmesi gerektiğini vurguladı.
Ankara Barosu başkanlığı seçiminde Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olan Hüseyin Biçen, başörtülü
avukatların oy kullanılmasını yasaklayan hiçbir kural olmadığını belirtti. Baro eski başkan adaylarından

ği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya; “Eğer seçimde oy kullanmak mesleki faaliyet olarak
-26.11.2004)
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IV. TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

IV.1. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve
Gösteriler
Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi için tanınan süre dolarken “Mesai saati bitti” denilerek geri çevrilenlerin
5 Ocak günü Van İl Seçim Kurulu önünde düzenledikleri protesto gös
müdahale ettiği gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından, 10 Ocak günü, Abdullah Öcalan’a ve diğer siyasi tutuklulara
uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla yapılan basın a

Diyarbakır Dicle Gençlik Derneği tarafından, 14 Ocak günü saat 15.00’da yapılmak istenen basın açıklamasına
güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında, halktan kimsenin topluluk içeri
alınmadığı ve basın açıklaması metnini yırtılarak karanfillerin parçalandığı belirtildi.

Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek
vermek için 17 Ocak günü Siirt’e gelerek DÖO
yürüyüşle protesto etmek isteyen Siirt Eğitim Fakültesi öğrencilerine polis müdahale etti.

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye güvenlik kuvvetleri müdahale ett

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından, bazı üniversitelerdeki öğrencilere açılan soruşturmaları
protesto etmek amacıyla 22 Ocak günü yapılan basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale
edildi.

11 Ocak günü, Marmara ve Yıldız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş Meydanı'nda toplanmak isteyen öğrenci grubuna
polis gaz bombaları ile müdahale etti.

Haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplanan çok sayıda öğrenciye cop ve
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü Beyazıt Tramvay durağında
basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubu çembere alan polis
müdahale etti.

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş Dergisi Okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruşturmaları ve
verilen cezaları protesto etmek için 19 Ocak günü Unkapanı'ndan Taksim'e yürümek i
eden polis, grubun tamamını gözaltına aldı.

26 Ocak günü Kamu Yönetimi Yasası Tasarısı ile ilgili Başbakanlık Merkez Binası'nın önünde açıklama yapmak
isteyen Sami Evren ve KESK üyesi grup, emniyet güçleri tarafından engellendi.

28 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı George Bush ile buluşmasını
protesto etmek isteyen Halkevi üyelerine polis cop ve biber gazıyla müdahale etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin, KDP ve KYB binalarına y
etmek amacıyla 3 Şubat günü düzenlediği oturma eylemi sonrası Balıkçılar Pasajı'na kadar sloganlar eşliğinde
yürümeye devam eden bir gruba, polis ekipleri gaz bombaları ve coplarla gruba müdahale etti.

F Tipi Cezaevleri'ni protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda açıklama yapmak
isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri ile aynı gün Gümüşsuyu’nda
açıklama yapmak isteyen bir gruba polisler müdahale

17 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale
etti.

19 Şubat günü İzmir Kemeraltı Çarşı girişinde cezaevlerindeki tecritle ilgili basın açıklaması yapmak isteyen
TAYAD’lı ailelere polis müdahale etti.
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IV. TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

IV.1. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve

Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi için tanınan süre dolarken “Mesai saati bitti” denilerek geri çevrilenlerin
5 Ocak günü Van İl Seçim Kurulu önünde düzenledikleri protesto gösterisine polis müdahale etti. Polisin
müdahale ettiği gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından, 10 Ocak günü, Abdullah Öcalan’a ve diğer siyasi tutuklulara
uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

Diyarbakır Dicle Gençlik Derneği tarafından, 14 Ocak günü saat 15.00’da yapılmak istenen basın açıklamasına
güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında, halktan kimsenin topluluk içeri
alınmadığı ve basın açıklaması metnini yırtılarak karanfillerin parçalandığı belirtildi.

Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek
vermek için 17 Ocak günü Siirt’e gelerek DÖO-DER üyesi öğrencilere yapılan saldırıyı Güreş caddesinde sessiz
yürüyüşle protesto etmek isteyen Siirt Eğitim Fakültesi öğrencilerine polis müdahale etti.

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye güvenlik kuvvetleri müdahale ett

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından, bazı üniversitelerdeki öğrencilere açılan soruşturmaları
protesto etmek amacıyla 22 Ocak günü yapılan basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale

ız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş Meydanı'nda toplanmak isteyen öğrenci grubuna
polis gaz bombaları ile müdahale etti.

urmaları protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplanan çok sayıda öğrenciye cop ve
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü Beyazıt Tramvay durağında
basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grubu çembere alan polis, gözyaşartıcı sprey ve gaz bombaları ile gruba

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş Dergisi Okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruşturmaları ve
verilen cezaları protesto etmek için 19 Ocak günü Unkapanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale
eden polis, grubun tamamını gözaltına aldı.

26 Ocak günü Kamu Yönetimi Yasası Tasarısı ile ilgili Başbakanlık Merkez Binası'nın önünde açıklama yapmak
isteyen Sami Evren ve KESK üyesi grup, emniyet güçleri tarafından engellendi.

8 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı George Bush ile buluşmasını
protesto etmek isteyen Halkevi üyelerine polis cop ve biber gazıyla müdahale etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin, KDP ve KYB binalarına yapılan bombalı saldırıları protesto
etmek amacıyla 3 Şubat günü düzenlediği oturma eylemi sonrası Balıkçılar Pasajı'na kadar sloganlar eşliğinde
yürümeye devam eden bir gruba, polis ekipleri gaz bombaları ve coplarla gruba müdahale etti.

F Tipi Cezaevleri'ni protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda açıklama yapmak
isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri ile aynı gün Gümüşsuyu’nda
açıklama yapmak isteyen bir gruba polisler müdahale etti.

17 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale

19 Şubat günü İzmir Kemeraltı Çarşı girişinde cezaevlerindeki tecritle ilgili basın açıklaması yapmak isteyen
lis müdahale etti.
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IV. TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

IV.1. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve

Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi için tanınan süre dolarken “Mesai saati bitti” denilerek geri çevrilenlerin
terisine polis müdahale etti. Polisin

DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından, 10 Ocak günü, Abdullah Öcalan’a ve diğer siyasi tutuklulara
çıklamasına güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

Diyarbakır Dicle Gençlik Derneği tarafından, 14 Ocak günü saat 15.00’da yapılmak istenen basın açıklamasına
güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında, halktan kimsenin topluluk içerisine

Siirt Eğitim Fakültesi öğrencileri haklarında soruşturma açılan ve okulundan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek
R üyesi öğrencilere yapılan saldırıyı Güreş caddesinde sessiz

14 Ocak günü, Siirt ili Conkbayır mahallesinde yapılan bir gösteriye güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından, bazı üniversitelerdeki öğrencilere açılan soruşturmaları
protesto etmek amacıyla 22 Ocak günü yapılan basın açıklamasına güvenlik kuvvetleri tarafından müdahale

ız Teknik üniversitelerinde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
disiplin soruşturmaları açılmasını protesto amacıyla Beşiktaş Meydanı'nda toplanmak isteyen öğrenci grubuna

urmaları protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplanan çok sayıda öğrenciye cop ve
gaz bombalarıyla müdahale edilmesini protesto eden bir grup öğrenci, 15 Ocak günü Beyazıt Tramvay durağında

, gözyaşartıcı sprey ve gaz bombaları ile gruba

Kendilerine “Özgürlüğe Yürüyüş Dergisi Okurları” adını veren ve öğrenciler hakkında açılan soruşturmaları ve
steyen gruba müdahale

26 Ocak günü Kamu Yönetimi Yasası Tasarısı ile ilgili Başbakanlık Merkez Binası'nın önünde açıklama yapmak

8 Ocak günü İstanbul Taksim’de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı George Bush ile buluşmasını

apılan bombalı saldırıları protesto
etmek amacıyla 3 Şubat günü düzenlediği oturma eylemi sonrası Balıkçılar Pasajı'na kadar sloganlar eşliğinde
yürümeye devam eden bir gruba, polis ekipleri gaz bombaları ve coplarla gruba müdahale etti.

F Tipi Cezaevleri'ni protesto etmek amacıyla 6 Şubat günü İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda açıklama yapmak
isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri ile aynı gün Gümüşsuyu’nda

17 Şubat günü İzmir Ticaret Borsası önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı ailelere polis müdahale

19 Şubat günü İzmir Kemeraltı Çarşı girişinde cezaevlerindeki tecritle ilgili basın açıklaması yapmak isteyen
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21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”na ilişkin mitinge
güvenlik kuvvetlerin müdahale etti.

İzmir 8 Mart Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile yapmak istediği m
yürüyüş eylemi polis tarafından engellendi.

DEHAP Şırnak Kadın Kolları'nın yaklaşan “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle Dicle nehrine
barış çiçekleri atmak istemesi polis tarafından engellendi.

Siirt’te, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
DEHAP'lı kadınlara jandarma müdahale etti. Yerliahçe Köyü yakınlarında durduralan kadınlara Jandarmalar,
“Terör örgütü mensuplarının sızacağı ve provake edileceği” gerekçesi ile Siirt Sulh
arama kararını gerekçe gösterilerek kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı. Burada yaklaşık 4 saat bekletilen
kadınların, “Hiçbir Kürtçe metin okunmaması ve slogan atılmaması şartı” ile Botan Nehri'ne doğru hareket
etmelerine izin verildi.

25 Şubat günü KESK’e bağlı Adıyaman bileşenlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Kamu Yasa Tasarısına
Yönelik” yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik kuvvetleri tarafından engellendi.

26 Şubat günü KESK’e bağlı Adıyaman bileşenlerin
Yönelik” yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik kuvvetleri tarafından engellendi.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlaması için İstanbul Kadıköy'de toplanan ve Atatürk Anıtı'na
yürümek isteyen kadınlara, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri kadınları kordon içine alarak durdurdu.
Yürüyüşün yasal olmadığını kaydeden emniyet yetkilileri, kadınlardan ellerindeki çiçek ve balonları yere
bırakarak tek tek dağılmalarını istedi. Yürüyüşün amacın
kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk devreye girmesine rağmen çevik kuvvet yetkilileri yoldan
geçen toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup kadınları zorla araçlara bindirerek uzaklaştırdı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla 4 Mart günü Marmara Üniversitesi'ne (MÜ) afiş asmak
isteyen öğrencilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle 8 Mart gün
kampusta kutlama yapmak isteyen gruba jandarma müdahale etti.

Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan 8 baraj ve hidroelektrik santralin yapılmasını protesto eden Munzur
Çevre, Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 14 Mart günü İstanbul Galatasaray P
basın açıklaması sonrası yanlarında getirdikleri çöp kutularıyla çevre temizliği yapmak istedi ancak polis
“temizlik” eylemine müdahale etti.

15 Mart günü SHP’nin Yerel Seçimler dolayısıyla İstasyon Meydanında düzenlediği mitin

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe katliamını protesto etmek için Koşuyolu Parkı’nda
yaptığı basın açıklamasından sonra gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

16 Mart 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyo protesto etmek ve
yine 16 Mart 1988'deki Halepçe katliamını anmak üzere İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen
gruba polis müdahale etti.

Suriye'nin Qamişlo İlçesi'nde yaşanan olayları protesto etmek için 18 Mart günü sınır kapısında açıklama
yapmak isteyen Nusaybin DEHAP Kadın Kolları üylerine polis müdahale etti.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekl
etkinliğine Jandarma tarafından müdahale edildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı
İstanbul Ümraniye'deki Seda adlı fabrikanın önünde işten atılan işçilere destek amacı
toplantısı, güvenlik güçleri tarafından engellenmek istendi. Çelebi'nin açıklamasını sürerken bölgeye gelen
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21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”na ilişkin mitinge
güvenlik kuvvetlerin müdahale etti.

İzmir 8 Mart Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile yapmak istediği m
yürüyüş eylemi polis tarafından engellendi.

DEHAP Şırnak Kadın Kolları'nın yaklaşan “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle Dicle nehrine
barış çiçekleri atmak istemesi polis tarafından engellendi.

Siirt’te, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında Botan Nehri'ne karanfil atmak isteyen
DEHAP'lı kadınlara jandarma müdahale etti. Yerliahçe Köyü yakınlarında durduralan kadınlara Jandarmalar,
“Terör örgütü mensuplarının sızacağı ve provake edileceği” gerekçesi ile Siirt Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan
arama kararını gerekçe gösterilerek kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı. Burada yaklaşık 4 saat bekletilen
kadınların, “Hiçbir Kürtçe metin okunmaması ve slogan atılmaması şartı” ile Botan Nehri'ne doğru hareket

25 Şubat günü KESK’e bağlı Adıyaman bileşenlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Kamu Yasa Tasarısına
Yönelik” yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik kuvvetleri tarafından engellendi.

26 Şubat günü KESK’e bağlı Adıyaman bileşenlerinin 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde “Kamu Yasa Tasarısına
Yönelik” yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik kuvvetleri tarafından engellendi.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlaması için İstanbul Kadıköy'de toplanan ve Atatürk Anıtı'na
n kadınlara, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri kadınları kordon içine alarak durdurdu.

Yürüyüşün yasal olmadığını kaydeden emniyet yetkilileri, kadınlardan ellerindeki çiçek ve balonları yere
bırakarak tek tek dağılmalarını istedi. Yürüyüşün amacının sadece Atatürk Anıtı'na çelenk konulması olduğunu
kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk devreye girmesine rağmen çevik kuvvet yetkilileri yoldan
geçen toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup kadınları zorla araçlara bindirerek uzaklaştırdı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla 4 Mart günü Marmara Üniversitesi'ne (MÜ) afiş asmak
isteyen öğrencilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle 8 Mart gün
kampusta kutlama yapmak isteyen gruba jandarma müdahale etti.

Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan 8 baraj ve hidroelektrik santralin yapılmasını protesto eden Munzur
Çevre, Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 14 Mart günü İstanbul Galatasaray Postanesi önünde yaptıkları
basın açıklaması sonrası yanlarında getirdikleri çöp kutularıyla çevre temizliği yapmak istedi ancak polis

15 Mart günü SHP’nin Yerel Seçimler dolayısıyla İstasyon Meydanında düzenlediği mitin

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe katliamını protesto etmek için Koşuyolu Parkı’nda
yaptığı basın açıklamasından sonra gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

16 Mart 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyo protesto etmek ve
yine 16 Mart 1988'deki Halepçe katliamını anmak üzere İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen

işlo İlçesi'nde yaşanan olayları protesto etmek için 18 Mart günü sınır kapısında açıklama
yapmak isteyen Nusaybin DEHAP Kadın Kolları üylerine polis müdahale etti.

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekl
etkinliğine Jandarma tarafından müdahale edildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin
İstanbul Ümraniye'deki Seda adlı fabrikanın önünde işten atılan işçilere destek amacı
toplantısı, güvenlik güçleri tarafından engellenmek istendi. Çelebi'nin açıklamasını sürerken bölgeye gelen
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21 Şubat günü KESK tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”na ilişkin mitinge

İzmir 8 Mart Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile yapmak istediği meşaleli

DEHAP Şırnak Kadın Kolları'nın yaklaşan “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle Dicle nehrine

Günü” etkinlikleri kapsamında Botan Nehri'ne karanfil atmak isteyen
DEHAP'lı kadınlara jandarma müdahale etti. Yerliahçe Köyü yakınlarında durduralan kadınlara Jandarmalar,

Ceza Mahkemesi'nden alınan
arama kararını gerekçe gösterilerek kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı. Burada yaklaşık 4 saat bekletilen
kadınların, “Hiçbir Kürtçe metin okunmaması ve slogan atılmaması şartı” ile Botan Nehri'ne doğru hareket

25 Şubat günü KESK’e bağlı Adıyaman bileşenlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Kamu Yasa Tasarısına

in 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde “Kamu Yasa Tasarısına

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlaması için İstanbul Kadıköy'de toplanan ve Atatürk Anıtı'na
n kadınlara, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri kadınları kordon içine alarak durdurdu.

Yürüyüşün yasal olmadığını kaydeden emniyet yetkilileri, kadınlardan ellerindeki çiçek ve balonları yere
ın sadece Atatürk Anıtı'na çelenk konulması olduğunu

kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk devreye girmesine rağmen çevik kuvvet yetkilileri yoldan
geçen toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup kadınları zorla araçlara bindirerek uzaklaştırdı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla 4 Mart günü Marmara Üniversitesi'ne (MÜ) afiş asmak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle 8 Mart günü

Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan 8 baraj ve hidroelektrik santralin yapılmasını protesto eden Munzur
ostanesi önünde yaptıkları

basın açıklaması sonrası yanlarında getirdikleri çöp kutularıyla çevre temizliği yapmak istedi ancak polis

15 Mart günü SHP’nin Yerel Seçimler dolayısıyla İstasyon Meydanında düzenlediği mitinge polis müdahale etti.

Diyarbakır Demokrasi Platformunun 16 Mart günü Halepçe katliamını protesto etmek için Koşuyolu Parkı’nda

16 Mart 1978'de Eczacılık Fakültesi önünde yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyo protesto etmek ve
yine 16 Mart 1988'deki Halepçe katliamını anmak üzere İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen

işlo İlçesi'nde yaşanan olayları protesto etmek için 18 Mart günü sınır kapısında açıklama

19 Mart günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampus alanı içerisinde gerçekleştirdiği kutlama

Süleyman Çelebi’nin 30 Mart günü
İstanbul Ümraniye'deki Seda adlı fabrikanın önünde işten atılan işçilere destek amacıyla düzenlediği basın
toplantısı, güvenlik güçleri tarafından engellenmek istendi. Çelebi'nin açıklamasını sürerken bölgeye gelen
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güvenlik güçleri, izin alınmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamayacağını, grubun dağılmasını istedi. Çelebi’nin
basın toplantısı için izin gerekmediğini belirtmesi üzerine güvenlik güçleri işçilerin önünde set oluşturdu.

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
gitmek için yola çıkan yaklaşık beş bin ki
uyarı yapılmadan müdahale edildi. (İHD Şanlıurfa)

5-6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere polis müdahale etti. (İHD İzmir)

5 Nisan günü, Ege Üniversitesi Rektörlü
Türkiye'nin Durumu" konulu paneli protesto eden gruba polis müdahale etti.
Cumhuriyet)

12 Nisan günü NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla Cebeci'den Kızılay'
müdahale etti. (Radikal-14.04.2004)

26 Nisan günü, Almanya’nın KONGRE
siyah çelenk bırakmak isteyen DEHAP, Özgür Parti, SDP ve EMEP üyelerine polis müdahale etti. (

BİN-DEP-Der’ginin, 30 Nisan günü, depremde yaşamını yitirenleri anmak üzere düzenlemiş olduğu mum
yakma ve bir gece uyumama etkinliği polis tarafından engellendi. (İHD Bingöl)

Diyarbakır’da, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması için Dağkapı Meydanı'
aralarında avukat, insan hakları savunucusu, sendika ve siyasi parti başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu
gruba polis müdahale etti. Diyarbakır Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av.
Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda
bulundular. (DIHA-2004.05.04)

Halkevleri Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Uçar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında şüpheli paket
taşıdıkları gerekçesi ile, yer aldıkları gruba polis tarafından müdahale edildiğini belirtti. Gruptaki gençlerin, boş
kola kutusundan yaptıkları içi fasulye taneleri ile dolu olan kalem şeklindeki müzik aletini taşıdıklarını söyleyen
Uçar, polisler hakkında suç duyurusunda

4 Mayıs günü Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin
ülkücü bir grup tarafından dövülmesi üzerine kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere
jandarma müdahale etti. (DIHA-2004.05.04)

7 Mayıs günü İstanbul üniversitesinde gerçekleştirilen Demokratik Üniversite Kurultayı sonrası şenliğe gitmek
üzere Hukuk Fakültesinde sabahlamak isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

9 Mayıs günü, YÖK Yasa tasarısını protesto amacıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusu’nda 15 ilden gelen
öğrencilerin katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere polis müdahale etti. (Yeni Şafak
2004.05.10) (İHD İstanbul)

Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyelerine polis müdahale etti. (DİHA

18 Mayıs günü İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde, Munzur nehri üzerine baraj ya
protesto gösterisine polis müdahale etti. (İHD İstanbul) (DİHA

20 Mayıs günü, Munzur Nehri üzerine yapılmak istenen barajların finansörlerinden Ata Holding'in, "Kariyer
Günleri" kapsamında 18 Mayıs günü Boğaziçi Üniversi
öğrencinin polis taraından gözaltına alınmasını kınayan bir grup öğrenciye Çevik Kuvvet biber gazı ile müdahale
etti. (DİHA-20.05.04)

21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, Abdullah Öcalan'ın poster
öğrencilere polis ve jandarma müdahale etti. (DİHA

IV. TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

güvenlik güçleri, izin alınmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamayacağını, grubun dağılmasını istedi. Çelebi’nin
sı için izin gerekmediğini belirtmesi üzerine güvenlik güçleri işçilerin önünde set oluşturdu.

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
gitmek için yola çıkan yaklaşık beş bin kişiye, Ömerli Köyü yolundaki bir noktada, güvenlik güçleri tarafından
uyarı yapılmadan müdahale edildi. (İHD Şanlıurfa)

6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere polis müdahale etti. (İHD İzmir)

5 Nisan günü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve NATO işbirliği ile düzenlenen "NATO'nun Değişim Süreci ve
Türkiye'nin Durumu" konulu paneli protesto eden gruba polis müdahale etti. (Özgür Gündem

12 Nisan günü NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla Cebeci'den Kızılay'
14.04.2004)

26 Nisan günü, Almanya’nın KONGRE-GEL’i terör listesine alması ile ilgili, Alman Başkonsolosluğu önüne
siyah çelenk bırakmak isteyen DEHAP, Özgür Parti, SDP ve EMEP üyelerine polis müdahale etti. (

Der’ginin, 30 Nisan günü, depremde yaşamını yitirenleri anmak üzere düzenlemiş olduğu mum
yakma ve bir gece uyumama etkinliği polis tarafından engellendi. (İHD Bingöl)

Diyarbakır’da, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması için Dağkapı Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen ve
aralarında avukat, insan hakları savunucusu, sendika ve siyasi parti başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu
gruba polis müdahale etti. Diyarbakır Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av.

hattin Demirtaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda

Halkevleri Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Uçar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında şüpheli paket
çesi ile, yer aldıkları gruba polis tarafından müdahale edildiğini belirtti. Gruptaki gençlerin, boş

kola kutusundan yaptıkları içi fasulye taneleri ile dolu olan kalem şeklindeki müzik aletini taşıdıklarını söyleyen
Uçar, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. (DIHA-2004.05.04)

4 Mayıs günü Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin
ülkücü bir grup tarafından dövülmesi üzerine kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere

2004.05.04)

7 Mayıs günü İstanbul üniversitesinde gerçekleştirilen Demokratik Üniversite Kurultayı sonrası şenliğe gitmek
üzere Hukuk Fakültesinde sabahlamak isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

tasarısını protesto amacıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusu’nda 15 ilden gelen
öğrencilerin katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere polis müdahale etti. (Yeni Şafak

düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyelerine polis müdahale etti. (DİHA

18 Mayıs günü İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde, Munzur nehri üzerine baraj yapacak olan Ata Holding’i
protesto gösterisine polis müdahale etti. (İHD İstanbul) (DİHA-19.05.04)

20 Mayıs günü, Munzur Nehri üzerine yapılmak istenen barajların finansörlerinden Ata Holding'in, "Kariyer
Günleri" kapsamında 18 Mayıs günü Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini yaptıkları eylemlerle protesto eden 29
öğrencinin polis taraından gözaltına alınmasını kınayan bir grup öğrenciye Çevik Kuvvet biber gazı ile müdahale

21 Mayıs günü Trakya Üniversitesi'nde, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile NATO karşıtı afişlerin asan
öğrencilere polis ve jandarma müdahale etti. (DİHA-22.05.2004)
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güvenlik güçleri, izin alınmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamayacağını, grubun dağılmasını istedi. Çelebi’nin
sı için izin gerekmediğini belirtmesi üzerine güvenlik güçleri işçilerin önünde set oluşturdu.

4 Nisan günü, çeşitli illerden barış taleplerini dile getirmek üzere, Şanlıurfa Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne
şiye, Ömerli Köyü yolundaki bir noktada, güvenlik güçleri tarafından

6 Nisan günlerinde İzmir’de yapılan NATO karşıtı gösterilere polis müdahale etti. (İHD İzmir)

ğü ve NATO işbirliği ile düzenlenen "NATO'nun Değişim Süreci ve
(Özgür Gündem-06.04.004-

12 Nisan günü NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla Cebeci'den Kızılay'a yürüyen gruba polis

GEL’i terör listesine alması ile ilgili, Alman Başkonsolosluğu önüne
siyah çelenk bırakmak isteyen DEHAP, Özgür Parti, SDP ve EMEP üyelerine polis müdahale etti. (İHD İzmir)

Der’ginin, 30 Nisan günü, depremde yaşamını yitirenleri anmak üzere düzenlemiş olduğu mum

nda basın açıklaması yapmak isteyen ve
aralarında avukat, insan hakları savunucusu, sendika ve siyasi parti başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu
gruba polis müdahale etti. Diyarbakır Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av.

hattin Demirtaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hakkında "Görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda

Halkevleri Derneği Adana Şube Başkanı Ahmet Uçar, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında şüpheli paket
çesi ile, yer aldıkları gruba polis tarafından müdahale edildiğini belirtti. Gruptaki gençlerin, boş

kola kutusundan yaptıkları içi fasulye taneleri ile dolu olan kalem şeklindeki müzik aletini taşıdıklarını söyleyen

4 Mayıs günü Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Sami Yerebakan isimli öğrencinin
ülkücü bir grup tarafından dövülmesi üzerine kampus içerisinde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere

7 Mayıs günü İstanbul üniversitesinde gerçekleştirilen Demokratik Üniversite Kurultayı sonrası şenliğe gitmek

tasarısını protesto amacıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusu’nda 15 ilden gelen
öğrencilerin katılımıyla, “24 saat okulu terk etmeme” eylemi yapan öğrencilere polis müdahale etti. (Yeni Şafak-

düzenlendiği İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nun önünde 15 Mayıs günü “111
insan öldü duydunuz mu?” yazılı pankart açan TAYAD üyelerine polis müdahale etti. (DİHA-2004.05.17)

pacak olan Ata Holding’i

20 Mayıs günü, Munzur Nehri üzerine yapılmak istenen barajların finansörlerinden Ata Holding'in, "Kariyer
tesi'ne gelmesini yaptıkları eylemlerle protesto eden 29

öğrencinin polis taraından gözaltına alınmasını kınayan bir grup öğrenciye Çevik Kuvvet biber gazı ile müdahale

leri ile NATO karşıtı afişlerin asan
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22 Mayıs günü Antalya Limanı girişinde,
(Cumhuriyet-23.05.2004)

23 Mayıs günü Çorum'da, Kültür Düğün Salonu'nda EMEP Gençlik Kolları'nca düzenlenen ''Deniz'lerden 28
Haziran'a Gençlik Şöleni''ne müdahale eden sivil ve resmi giyimli polis memurları, salon toplantılarının saat
23.00'te sona ermesi gerektiğini iddia ederek, partilileri dışarı çı

29 Mayıs günü İstanbul Taksim'de, NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde basın
açıklaması yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. (DİHA

31 Mayıs günü İstanbul’da, '57. Dünya Gazeteler Birliği Kongresi'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı'nda protesto gösterisi yapmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD)
üyelerine Çevik Kuvvet müdahale etti. (DİHA

1 Haziran günü Diyarbakır'ın Kaynartepe ve Bayramoğlu mahallelerinde "Diyarbakır Halk İnsiyatifi" adı altında
bir araya gelen ve Abdullah Öcalan lehine gösteri yapan gruba polis müdahale etti. ( DİHA

Adana'da 28 Mayıs günü polis tarafından öldü
cenaze törenine katılan kitleye, Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.(DİHA

4 Haziran günü, İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir gruba polis,
izinsiz açıldığını belirterek müdahale etti. (DİHA

5 Haziran günü Mersin 'de NATO karşıtı yürüyüş yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.
(Cumhuriyet-06.06.2004-radikal-dha

5 Haziran günü Diyarbakır Ofis Ekinciler caddesinde, 28
toplantısını protesto eden ve basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. (06.06.2004
Cumhuriyet)

7 Haziran günü, Mardin Tahiro Köprüsü üzerinde bir ara
müdahale etti. (DİHA-08.06.2004)

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve çoğunluğu
DEHAP’lılardan oluşan gruba polis müdahale etti. (İHD Elazığ)

İstanbul’da 10 Haziran günü, NATO zirvesini protesto etmek için kendilerini Girne Amerikan Üniversitesi
binasının girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba polis müdahale
etti. (DİHA-10.06.04)

12 Haziran günü NATO karşıtı eylem yapmak için çeşitli illerinden Ankara’ya gelerek Kurtuluş Parkı'nda
toplanan ve ABD Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen gençlere polis müdahale etti. (DİHA

13 Haziran günü Kars Şehir Stadyumu'nda Ferhat Tunç'un konseri sırasında pankart aça
etti. (DİHA-14.6.04)

Zonguldak’ta NATO ve Bush Karşıtı Birliğin 14 Haziran günü Madenci Heykeli önünde yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahale etti. (Özgür Gündem

15 Haziran günü İzmir’de, Ezilenlerin Sosyali
eyleme polis müdahale etti. (DİHA-15.6.04)

16 Haziran günü Beyoğlu'nda, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
NATO Zirvesi'ni protesto eden 30 kişili
(İHD İstanbul)

Çorum’da 17 haziran günü, 2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında dava açılan
öğretmenlere destek olmak için Adliye önünde basın açıklaması ya
18.06.2004)
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22 Mayıs günü Antalya Limanı girişinde, NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba polis müdahale etti.

Kültür Düğün Salonu'nda EMEP Gençlik Kolları'nca düzenlenen ''Deniz'lerden 28
Haziran'a Gençlik Şöleni''ne müdahale eden sivil ve resmi giyimli polis memurları, salon toplantılarının saat
23.00'te sona ermesi gerektiğini iddia ederek, partilileri dışarı çıkardılar. (Cumhuriyet-23.05.2004)

29 Mayıs günü İstanbul Taksim'de, NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde basın
açıklaması yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. (DİHA

nü İstanbul’da, '57. Dünya Gazeteler Birliği Kongresi'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı'nda protesto gösterisi yapmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD)
üyelerine Çevik Kuvvet müdahale etti. (DİHA-31.05.2004)

Haziran günü Diyarbakır'ın Kaynartepe ve Bayramoğlu mahallelerinde "Diyarbakır Halk İnsiyatifi" adı altında
bir araya gelen ve Abdullah Öcalan lehine gösteri yapan gruba polis müdahale etti. ( DİHA

Adana'da 28 Mayıs günü polis tarafından öldürülen Şiar Perinçek için, 3 Haziran günü vurulduğu yerde yapılan
cenaze törenine katılan kitleye, Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.(DİHA-03.06.2004)

4 Haziran günü, İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir gruba polis,
izinsiz açıldığını belirterek müdahale etti. (DİHA-05.06.2004)

'de NATO karşıtı yürüyüş yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.
dha-aa)

Ofis Ekinciler caddesinde, 28-29 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılacak NATO
toplantısını protesto eden ve basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. (06.06.2004

7 Haziran günü, Mardin Tahiro Köprüsü üzerinde bir araya gelen ve köprüye pankart asan gruba sivil polisler

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve çoğunluğu
DEHAP’lılardan oluşan gruba polis müdahale etti. (İHD Elazığ)

’da 10 Haziran günü, NATO zirvesini protesto etmek için kendilerini Girne Amerikan Üniversitesi
binasının girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba polis müdahale

ı eylem yapmak için çeşitli illerinden Ankara’ya gelerek Kurtuluş Parkı'nda
toplanan ve ABD Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen gençlere polis müdahale etti. (DİHA-12

13 Haziran günü Kars Şehir Stadyumu'nda Ferhat Tunç'un konseri sırasında pankart açan kişilere polis müdahale

Zonguldak’ta NATO ve Bush Karşıtı Birliğin 14 Haziran günü Madenci Heykeli önünde yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahale etti. (Özgür Gündem-16.06.04)

15 Haziran günü İzmir’de, Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun (ESP) Çiğli Güzeltepe'de yaptığı NATO karşıtı
15.6.04)

, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
NATO Zirvesi'ni protesto eden 30 kişilik gruba polis müdahale etti. (DİHA-16.06.04) (Radikal

Çorum’da 17 haziran günü, 2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında dava açılan
öğretmenlere destek olmak için Adliye önünde basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etti. (Birgün
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NATO zirvesi ve ABD’yi protesto eden gruba polis müdahale etti.

Kültür Düğün Salonu'nda EMEP Gençlik Kolları'nca düzenlenen ''Deniz'lerden 28
Haziran'a Gençlik Şöleni''ne müdahale eden sivil ve resmi giyimli polis memurları, salon toplantılarının saat

23.05.2004)

29 Mayıs günü İstanbul Taksim'de, NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde basın
açıklaması yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. (DİHA-29.05.2004)

nü İstanbul’da, '57. Dünya Gazeteler Birliği Kongresi'nin yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı'nda protesto gösterisi yapmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD)

Haziran günü Diyarbakır'ın Kaynartepe ve Bayramoğlu mahallelerinde "Diyarbakır Halk İnsiyatifi" adı altında
bir araya gelen ve Abdullah Öcalan lehine gösteri yapan gruba polis müdahale etti. ( DİHA-02.06.2004)

rülen Şiar Perinçek için, 3 Haziran günü vurulduğu yerde yapılan

4 Haziran günü, İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ESP üyesi bir gruba polis, standın

'de NATO karşıtı yürüyüş yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.

29 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılacak NATO
toplantısını protesto eden ve basın açıklaması yapmak isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. (06.06.2004-

ya gelen ve köprüye pankart asan gruba sivil polisler

9 Haziran günü Elazığ Merkez Postanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve çoğunluğu

’da 10 Haziran günü, NATO zirvesini protesto etmek için kendilerini Girne Amerikan Üniversitesi
binasının girişindeki demirlere zincirleyen Sosyalist Gençlik Derneği üyelerinden oluşan gruba polis müdahale

ı eylem yapmak için çeşitli illerinden Ankara’ya gelerek Kurtuluş Parkı'nda
12-06-04)

n kişilere polis müdahale

Zonguldak’ta NATO ve Bush Karşıtı Birliğin 14 Haziran günü Madenci Heykeli önünde yapmak istediği basın

st Platformu'nun (ESP) Çiğli Güzeltepe'de yaptığı NATO karşıtı

, kendilerini 'Anarşistanbul' olarak tanıtan ve yüzlerine 'uzaylı' maskesi takarak
16.06.04) (Radikal-17.06.2004)

Çorum’da 17 haziran günü, 2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında dava açılan
pan gruba polis müdahale etti. (Birgün-
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19 Haziran günü Adana Emperyalizm ve NATO karşıtı platformun, NATO’yu ve Irak işgalini protesto etmek
için İncirlik üssü önünde yapmak istediği basın açıklamasına jandarma müdahale etti. (İHD Adana) (19.0
DİHA)

21 Haziran günü Adana’da, ESP üyelerinin İncirlik üssü önünde yapmak istediği eylemine jandarma müdahale
etti. (İHD Adana) (21.06.2004-DİHA)

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) ve Emekçi Hareket Partisi üyesi bir grup kadının, 23 Haziran günü NATO
Zirvesi'ni protesto amacıyla Lütfü Kırdar Kongre Salonu önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis
müdahale etti. (23.06.2004-DİHA)

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvveti Komutanlığı önünde 24 Haziran günü NATO karşıtı basın açıklaması yapmak
isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. (24.06.2004

Ankara’da 24 Haziran günü, “Sosyalist Gençlik Derneği” yazılı pankart açarak Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe
kapatan NATO karşıtı öğrencilere polis müdahale etti. (24.06.2004

25 Haziran günü İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan
Mücadele Birliği üyelerine polis müdahale etti.

25 Haziran günü Bursa'da, cuma namazı sonrası NATO karşıtı eylem yapan vata
(Yeni Şafak-26.06.2004)

28 Haziran günü, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul'un Eyüp İlçesi'nde yürüyüş yapan
EMEP'lilere polis coplarla müdahale etti. (28.06.2004

27 Haziran günü ESP’nin, kendilerine yöne
basın açıklamasına izin verilmedi. (İHD Ankara)

28 Haziran günü İstanbul’da, NATO'yu protesto etmek için Taksim Meydanı'na yürüyüş yapmak isteyen Türkiye
Komünist Partisi (TKP) üyelerine polis izin vermedi. (28.06.2004

28 Haziran günü İstanbul Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Mücadele Birliği
üyelerine polis müdahale etti. (28.06.2004

28 haziran günü İstanbul Taksim Meydanı'nda NATO Zirvesi'ni prote
müdahale etti. (28.06.2004-DİHA)

28 Haziran günü NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de bir araya
gelen gruplara polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (28.06.2004

28 Haziran günü NATO Zirvesi'ni protesto için Boğaz Köprüsü'ne “NATO'nun nükleer füzelerine hayır” yazılı
dev pankart asan Greenpeace üyelerine polis müdahale etti. (28.06.2004

29 Haziran günü İstanbul’da, NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Galatasaray Li
yapmak isteyen KESK, Limter-İş, EMEP, Kaldıraç ve Halkevleri'nden oluşan gruba polis müdahale etti.
(29.06.2004-DİHA)

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
açıklamasına polis müdahale etti. (Evrensel

15 Temmuz günü Aydın’da Kongresini gerçekleştirilen Aydın Gençlik Derneği’nde, kongrede bulunan polis
Gökhan Aslan’ın kimi üyeleri gözaltına almak istendi. Polis müdahalesinde Sezgin Zengin kafasından darb
alması sonucu hastaneye kaldırılırken, Barış Aras, Cihan Çınar, Gülşen Merin saldırı sonucu çeşitli yerlerinden
yaralanmıştır. Yaralı olarak gözaltına alınan 4 kişi, 16 Temmuz günü savcılığa sevk edilmiştir. İfadeleri alınan 5
kişi, tutuklanarak Aydın Cezaevi’ne konulmuştur. (HÖP
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19 Haziran günü Adana Emperyalizm ve NATO karşıtı platformun, NATO’yu ve Irak işgalini protesto etmek
için İncirlik üssü önünde yapmak istediği basın açıklamasına jandarma müdahale etti. (İHD Adana) (19.0

21 Haziran günü Adana’da, ESP üyelerinin İncirlik üssü önünde yapmak istediği eylemine jandarma müdahale
DİHA)

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) ve Emekçi Hareket Partisi üyesi bir grup kadının, 23 Haziran günü NATO
Zirvesi'ni protesto amacıyla Lütfü Kırdar Kongre Salonu önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvveti Komutanlığı önünde 24 Haziran günü NATO karşıtı basın açıklaması yapmak
elerine polis müdahale etti. (24.06.2004-DİHA)

Ankara’da 24 Haziran günü, “Sosyalist Gençlik Derneği” yazılı pankart açarak Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe
kapatan NATO karşıtı öğrencilere polis müdahale etti. (24.06.2004-DİHA)

25 Haziran günü İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan
Mücadele Birliği üyelerine polis müdahale etti. (Yeni Şafak-26.06.2004)

25 Haziran günü Bursa'da, cuma namazı sonrası NATO karşıtı eylem yapan vatandaşlara polis müdahale etti.

28 Haziran günü, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul'un Eyüp İlçesi'nde yürüyüş yapan
EMEP'lilere polis coplarla müdahale etti. (28.06.2004-DİHA)

27 Haziran günü ESP’nin, kendilerine yönelik polis ablukasını ve göz altıları kınamak üzere yapılmak istdiği
basın açıklamasına izin verilmedi. (İHD Ankara)

28 Haziran günü İstanbul’da, NATO'yu protesto etmek için Taksim Meydanı'na yürüyüş yapmak isteyen Türkiye
polis izin vermedi. (28.06.2004-DİHA)

28 Haziran günü İstanbul Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Mücadele Birliği
üyelerine polis müdahale etti. (28.06.2004-DİHA)

28 haziran günü İstanbul Taksim Meydanı'nda NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen ÖDP'li gruba polis

28 Haziran günü NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de bir araya
gelen gruplara polis, gaz bombaları ile müdahale etti. (28.06.2004-DİHA)

an günü NATO Zirvesi'ni protesto için Boğaz Köprüsü'ne “NATO'nun nükleer füzelerine hayır” yazılı
dev pankart asan Greenpeace üyelerine polis müdahale etti. (28.06.2004-DİHA)

29 Haziran günü İstanbul’da, NATO Zirvesi'ni protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması
İş, EMEP, Kaldıraç ve Halkevleri'nden oluşan gruba polis müdahale etti.

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın
masına polis müdahale etti. (Evrensel-05.07.2004)

15 Temmuz günü Aydın’da Kongresini gerçekleştirilen Aydın Gençlik Derneği’nde, kongrede bulunan polis
Gökhan Aslan’ın kimi üyeleri gözaltına almak istendi. Polis müdahalesinde Sezgin Zengin kafasından darb
alması sonucu hastaneye kaldırılırken, Barış Aras, Cihan Çınar, Gülşen Merin saldırı sonucu çeşitli yerlerinden
yaralanmıştır. Yaralı olarak gözaltına alınan 4 kişi, 16 Temmuz günü savcılığa sevk edilmiştir. İfadeleri alınan 5

Cezaevi’ne konulmuştur. (HÖP- Aydın İHD)
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19 Haziran günü Adana Emperyalizm ve NATO karşıtı platformun, NATO’yu ve Irak işgalini protesto etmek
için İncirlik üssü önünde yapmak istediği basın açıklamasına jandarma müdahale etti. (İHD Adana) (19.06.2004-

21 Haziran günü Adana’da, ESP üyelerinin İncirlik üssü önünde yapmak istediği eylemine jandarma müdahale

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) ve Emekçi Hareket Partisi üyesi bir grup kadının, 23 Haziran günü NATO
Zirvesi'ni protesto amacıyla Lütfü Kırdar Kongre Salonu önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvveti Komutanlığı önünde 24 Haziran günü NATO karşıtı basın açıklaması yapmak

Ankara’da 24 Haziran günü, “Sosyalist Gençlik Derneği” yazılı pankart açarak Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe

25 Haziran günü İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde NATO zirvesini protesto etmek için pankart asarak eylem yapan

ndaşlara polis müdahale etti.

28 Haziran günü, NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul'un Eyüp İlçesi'nde yürüyüş yapan

lik polis ablukasını ve göz altıları kınamak üzere yapılmak istdiği

28 Haziran günü İstanbul’da, NATO'yu protesto etmek için Taksim Meydanı'na yürüyüş yapmak isteyen Türkiye

28 Haziran günü İstanbul Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Mücadele Birliği

sto etmek isteyen ÖDP'li gruba polis

28 Haziran günü NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de bir araya

an günü NATO Zirvesi'ni protesto için Boğaz Köprüsü'ne “NATO'nun nükleer füzelerine hayır” yazılı

sesi önünde basın açıklaması
İş, EMEP, Kaldıraç ve Halkevleri'nden oluşan gruba polis müdahale etti.

DEHAP, Özgür Parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin 4 Temmuz günü Aksaray Metro önünde yaptığı basın

15 Temmuz günü Aydın’da Kongresini gerçekleştirilen Aydın Gençlik Derneği’nde, kongrede bulunan polis
Gökhan Aslan’ın kimi üyeleri gözaltına almak istendi. Polis müdahalesinde Sezgin Zengin kafasından darbe
alması sonucu hastaneye kaldırılırken, Barış Aras, Cihan Çınar, Gülşen Merin saldırı sonucu çeşitli yerlerinden
yaralanmıştır. Yaralı olarak gözaltına alınan 4 kişi, 16 Temmuz günü savcılığa sevk edilmiştir. İfadeleri alınan 5
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15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

19 Temmuz günü saat 11.30’da, Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
oturma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti.
(İHD Diyarbakır - 21 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres)

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
tarafından işten çıkarılmak istenen DİSK'e bağlı Genel
açıklamasına polis müdahale etti. (26.07.2004

TAYAD tarafından 28 Temmuz günü yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz günü Tekirdağ F Tipi'nde hayatını
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı
ailelere izin vermeyen jandarmanın 40 pro

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. (2 Ağustos 2004/ Zaman) (Radikal
(Milliyet-02.08.04)

“Mücadele Birliği” dergisi okurları, ölüm orucu eyleminde 400 günü geride bırakan tutuklu Remzi Aydın’ın
durumuna dikkat çekmek amacıyla 29 Temmuz günü İstanbul Taksim’de meşaleli yürüyüş yapan “Devrimci
Tutsak Aileleri Birliği (DETAK)” üyelerine polisin müdahale ettiğini belirtti. (Evrensel

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
serbest bırakılması içi 2 Ağustos günü Tunceli Adliye Binası önünde oturma eylemi
müdahale etti. (Cumhuriyet-03.08.04)

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartıldıktan sonra Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi yapan işçilere polis
müdahale etti. (Hürriyet-30.07.2004) (Birgün

6 Ağustos günü Balıkçılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına güvenlik
kuvvetlerince müdahale edildi. (İHD Diyarbakır)

İstanbul’da Devrimci Tutukluları Komiteleri adına 15 Ağustos günü Boğaziçi köprüsünde basın açıklaması
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. (Evrensel

Barış Platformu tarafından “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle İstanbul Taksim'de yapılmak istenen “İnsan
Zinciri” eylemine polis müdahale ederek izin vermedi. (01
02.09.2004)

DEHAP Silopi Kadın Kolları tarafından, “Sınırların kaldırılması” için 2 Eylül günü Habur Sınır Kapısı'nda
düzenlenmek istenen “Barış Zinciri” etkinliğine jandarma izin vermedi. (02.09.2004

4 Eylül günü Van Belediye Garajı arkasında düzenlenen “Barış ve Demokrasi Mitingi”nin ardından il merkezine
doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (04.09.2004

“Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması kararını” protesto amacıyla 5 Eylül günü İstanb
Rum Patrikhanesi önünde gösteri düzenlemek isteyen İstanbul Ülkü Ocakları üyelerine polis müdahale etti.
(İHD İstanbul)

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 22 Eylül günü Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmak isteyen gruba polis
gaz kullanarak müdahale etti. (Milliyet

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye polis biber
gazıyla müdahale etti. (İHD İstanbul) (Sabah

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
sonrası slogan atarak protesto eyleminde bulunan öğrencilere polis müdahale etti.
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15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
trafiğine kapatan bir grup çiftçiye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. (Sabah-16.07.2004)

günü saat 11.30’da, Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
oturma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

21 Temmuz 2004/Diyarbakır Ekspres)

irdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
tarafından işten çıkarılmak istenen DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi işçilerin 26 Temmuz günü yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahale etti. (26.07.2004-DİHA)

TAYAD tarafından 28 Temmuz günü yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz günü Tekirdağ F Tipi'nde hayatını
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı
ailelere izin vermeyen jandarmanın 40 protestocuyu döverek gözaltına aldığı belirtildi.

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. (2 Ağustos 2004/ Zaman) (Radikal

“Mücadele Birliği” dergisi okurları, ölüm orucu eyleminde 400 günü geride bırakan tutuklu Remzi Aydın’ın
durumuna dikkat çekmek amacıyla 29 Temmuz günü İstanbul Taksim’de meşaleli yürüyüş yapan “Devrimci

K)” üyelerine polisin müdahale ettiğini belirtti. (Evrensel-03.08.04)

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
serbest bırakılması içi 2 Ağustos günü Tunceli Adliye Binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis

03.08.04)

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartıldıktan sonra Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi yapan işçilere polis
30.07.2004) (Birgün-31.07.2004)

çılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına güvenlik
kuvvetlerince müdahale edildi. (İHD Diyarbakır)

İstanbul’da Devrimci Tutukluları Komiteleri adına 15 Ağustos günü Boğaziçi köprüsünde basın açıklaması
gruba polis müdahale etti. (Evrensel-16.08.04) (Radikal-15.08.04) (Cumhuriyet

Barış Platformu tarafından “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle İstanbul Taksim'de yapılmak istenen “İnsan
Zinciri” eylemine polis müdahale ederek izin vermedi. (01.09.2004-DIHA) (İHD İstanbul) (Cumhuriyet

DEHAP Silopi Kadın Kolları tarafından, “Sınırların kaldırılması” için 2 Eylül günü Habur Sınır Kapısı'nda
düzenlenmek istenen “Barış Zinciri” etkinliğine jandarma izin vermedi. (02.09.2004-DIHA)

lül günü Van Belediye Garajı arkasında düzenlenen “Barış ve Demokrasi Mitingi”nin ardından il merkezine
doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (04.09.2004-DIHA)

“Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması kararını” protesto amacıyla 5 Eylül günü İstanb
Rum Patrikhanesi önünde gösteri düzenlemek isteyen İstanbul Ülkü Ocakları üyelerine polis müdahale etti.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 22 Eylül günü Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmak isteyen gruba polis
narak müdahale etti. (Milliyet-23.09.2004)

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye polis biber
gazıyla müdahale etti. (İHD İstanbul) (Sabah-26.09.2004)

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
sonrası slogan atarak protesto eyleminde bulunan öğrencilere polis müdahale etti. (Sabah-
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15 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden ve karayolunu araç
16.07.2004)

günü saat 11.30’da, Ofis semtinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla
oturma eylemi yapmak isteyen DEHAP Diyarbakır Kadın Kolları üyelerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti.

irdağ Çerkezköy Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti'li Belediye Başkanı Ali Ertem
İş üyesi işçilerin 26 Temmuz günü yapmak istediği basın

TAYAD tarafından 28 Temmuz günü yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz günü Tekirdağ F Tipi'nde hayatını
kaybeden Salih Sevinel'in kalp kriziyle değil öldürüldüğünü iddia ederek gösteri yapmak isteyen TAYAD'lı

Tunceli’nde gerçekleşen 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin son günü olan 30 Temmuz tarihinde F Tipi
Cezaevlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. (2 Ağustos 2004/ Zaman) (Radikal-01.08.04)

“Mücadele Birliği” dergisi okurları, ölüm orucu eyleminde 400 günü geride bırakan tutuklu Remzi Aydın’ın
durumuna dikkat çekmek amacıyla 29 Temmuz günü İstanbul Taksim’de meşaleli yürüyüş yapan “Devrimci

03.08.04)

30 Temmuz günü 5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde çıkan olaylarda gözaltına alınan TAYAD üyelerinin
yapmak isteyen gruba polis

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartıldıktan sonra Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi yapan işçilere polis

çılarbaşı semtinde Hevsel olaylarına ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına güvenlik

İstanbul’da Devrimci Tutukluları Komiteleri adına 15 Ağustos günü Boğaziçi köprüsünde basın açıklaması
15.08.04) (Cumhuriyet-24.09.2004)

Barış Platformu tarafından “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle İstanbul Taksim'de yapılmak istenen “İnsan
DIHA) (İHD İstanbul) (Cumhuriyet-

DEHAP Silopi Kadın Kolları tarafından, “Sınırların kaldırılması” için 2 Eylül günü Habur Sınır Kapısı'nda
DIHA)

lül günü Van Belediye Garajı arkasında düzenlenen “Barış ve Demokrasi Mitingi”nin ardından il merkezine

“Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması kararını” protesto amacıyla 5 Eylül günü İstanbul Balat’taki Fener
Rum Patrikhanesi önünde gösteri düzenlemek isteyen İstanbul Ülkü Ocakları üyelerine polis müdahale etti.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 22 Eylül günü Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmak isteyen gruba polis

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun 25 Eylül günü Saraçhane parkında düzenlediği gösteriye polis biber

Ankara Üniversitesi’nin 27 Eylül günü yapılan açılışı sırasında, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras'ın konuşması
-28.09.2004)
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27 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Nisan ayınd
düzenleyen Gençlik Derneği üyelerine polis müdahale etti. (Evrensel

1 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucu sonucu cezaevinde
yaşamını yitiren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto
etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini
belirtti. (İHD İzmir)

Yeni Ceza İnfaz Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi için 1 Ekim günü Celal Bayar Köprüsü'ne pankart asan ve basın
açıklaması yapan Adana Emekçi Kadınlar Birliği üyelerine polis müdahale etti. (DİHA

Ege Üniversitesi’nin 7 Ekim günü gerçekleştirilen yeni dönem açılışı esnasında
güvenlik güçleri müdahale etti. (İHD İzmir)

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet
meydanında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

25 Ekim günü çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Diyarbakır Mardinkapı mezarlığında
düzenlenen cenaze töreni sırasında bir gruba güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi. (İHD Diyarbakır)

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 25 Ekim günü Van
Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (Radikal

Diyarbakır merkeze bağlı Ofis semti Sanat Sokağında 2 Kasım günü YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak
isteyen ESP üyelerine polis müdahale etti. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

İzmir’de 6 Kasım günü, YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla DEHAP önünde toplanarak
basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. (Cumhuriyet07.11.2004)

YÖK'ü kuruluşunun 23. yılında protesto etmek amacıyla 6 Kasım günü Ankara Kurtuluş Parkı'nda
Kızılay'a doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (Radikal

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
polis müdahale etti (Hürriyet-10.11.2004)

KESK’in 19 Kasım günü Adana’da gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.
(Evrensel-20.11.2004)

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi
üyelerine güvenlik kuvvetleri müdahale e

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti. (İHD
Mardin)

28 Kasım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen
gruba polis müdahale etti. (Hürriyet-

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma
açılması öğrencilerin 6 Aralık günü “soruşturmalara son” pankartı açarak Görükle Kampüsü’ne doğru yürümesi
jandarma tarafından engellendi. (BİRGÜN

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskel
Meydanı'nda toplanan ve aralarında Eğitim
bulunduğu Eğitim-Sen üyelerinin, basın açıklaması sonrası Altıyol'daki otobüslerine binmek için yürüyüşe
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27 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Nisan ayında yapılan operasyonları protesto etmek için basın açıklaması
düzenleyen Gençlik Derneği üyelerine polis müdahale etti. (Evrensel-28.09.2004)

1 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucu sonucu cezaevinde
ren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto

etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini

ın geri çekilmesi için 1 Ekim günü Celal Bayar Köprüsü'ne pankart asan ve basın
açıklaması yapan Adana Emekçi Kadınlar Birliği üyelerine polis müdahale etti. (DİHA-01.10.2004)

Ege Üniversitesi’nin 7 Ekim günü gerçekleştirilen yeni dönem açılışı esnasında rektörü protesto eden öğrencilere
güvenlik güçleri müdahale etti. (İHD İzmir)

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet
meydanında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Diyarbakır Mardinkapı mezarlığında
düzenlenen cenaze töreni sırasında bir gruba güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi. (İHD Diyarbakır)

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 25 Ekim günü Van Valiliği'ne dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet
Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (Radikal-26.10.04)

Diyarbakır merkeze bağlı Ofis semti Sanat Sokağında 2 Kasım günü YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak
n ESP üyelerine polis müdahale etti. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan
öğrencilere polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

ünü, YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla DEHAP önünde toplanarak
basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. (Cumhuriyet07.11.2004)

YÖK'ü kuruluşunun 23. yılında protesto etmek amacıyla 6 Kasım günü Ankara Kurtuluş Parkı'nda
Kızılay'a doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. (Radikal-07.11.2004)

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba
10.11.2004)

Kasım günü Adana’da gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi
üyelerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti. (25 kasım 2004/Ülkede Özgür Gündem)

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti. (İHD

asım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen
-28.11.2004)

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma
ılması öğrencilerin 6 Aralık günü “soruşturmalara son” pankartı açarak Görükle Kampüsü’ne doğru yürümesi

jandarma tarafından engellendi. (BİRGÜN-07.12.04)

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskel
Meydanı'nda toplanan ve aralarında Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve çok sayıda yöneticinin

Sen üyelerinin, basın açıklaması sonrası Altıyol'daki otobüslerine binmek için yürüyüşe
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a yapılan operasyonları protesto etmek için basın açıklaması

1 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Karaçam (1978), ölüm orucu sonucu cezaevinde
ren Hüseyin Kayacı’nın Asarlık Irmak Mahallesinde bulunan mezarının tahrip edilmesini protesto

etmek üzere 23 Eylül günü mezarı başında yapılmak istenen basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini

ın geri çekilmesi için 1 Ekim günü Celal Bayar Köprüsü'ne pankart asan ve basın
01.10.2004)

rektörü protesto eden öğrencilere

Ölüm oruçlarının başlamasının yıldönümü (Ekim 2000) nedeniyle 20 Ekim günü İstanbul Sultanahmet

çatışmada yaşamını yitiren Cihan Dündar’ın cenazesi için Diyarbakır Mardinkapı mezarlığında
düzenlenen cenaze töreni sırasında bir gruba güvenlik kuvvetlerince müdahale edildi. (İHD Diyarbakır)

Valiliği'ne dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet
26.10.04)

Diyarbakır merkeze bağlı Ofis semti Sanat Sokağında 2 Kasım günü YÖK ile ilgili basın açıklamasını yapmak
n ESP üyelerine polis müdahale etti. (3 Kasım 2004/Diyarbakır Olay) (İHD Diyarbakır)

6 Kasım günü Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) protesto amacıyla İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan

ünü, YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla DEHAP önünde toplanarak

YÖK'ü kuruluşunun 23. yılında protesto etmek amacıyla 6 Kasım günü Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplanan ve

İstanbul Taksim'de 9 Kasım günü F Tipi cezaevlerini protesto için pankart açarak yürüyüş yapmak isteyen gruba

Kasım günü Adana’da gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.

25 Kasım günü Valiliğe dilekçe verdikten sonra Cumhuriyet Caddesinde yürüyen Van Özgür Yurttaş Hareketi

Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmelerini protesto etmek amacıyla 29 Kasım günü Kızıltepe
Hükümet Konağı önünde toplanan ilkokul öğrencileri ve velilerine güvenlik kuvvetleri müdahale etti. (İHD

asım günü Taksim'de “ölüm orucu” eylemlerine ilişkin pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen

6 Kasım günü YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında üniversite yönetimi tarafından soruşturma
ılması öğrencilerin 6 Aralık günü “soruşturmalara son” pankartı açarak Görükle Kampüsü’ne doğru yürümesi

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü İstanbul Kadıköy İskele
Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve çok sayıda yöneticinin

Sen üyelerinin, basın açıklaması sonrası Altıyol'daki otobüslerine binmek için yürüyüşe
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geçtikleri sırada polis biber gazı ve copla gru
isteyen gruba polis ikinci kez müdahale etti. (İHD İstanbul)

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü Sinop Uğur Mumcu
Meydanı'ndaki sendika binasının önünde toplanan Eğitim

7 Aralık günü Ankara Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li gruba polis
müdahale etti. (İHD Ankara)

Ölüm oruçlarını desteklemek ve yeni ceza i
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) üyelerine polis
müdahale etti. (İHD İstanbul)

Muğla'da 15 Aralık günü ev kiraları ve ulaşıma yönelik talepleri
öğrencisine polis müdahale etti. (Milliyet

Cezaevleri operasyonunu protesto amacıyla 19 Aralık günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. (İHD İstanb

20 Aralık günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları
protesto eden Halk ve Özgürlükler Cephesi üyelerine polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

Şanlıurfa'dan gelen ve başörtüsü yasağına karşı Abdi İp
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek için TBMM'ye yürümek isteyen gruba polis tarafından
müdahale edildi. (Yeni Şafak-29.12.04)

IV.2. İzin Verilmeyen Etkinlikler
DEHAP Batman İl Gençlik Kolları'nın Erbil'deki KDP ve YNK binalarına düzenlenen saldırıları kınamak
amacıyla 4 Şubat günü yapmak istediği basın açıklamasına Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Siz
zararlısınız” gerekçesiyle izin verilmedi.

19 Şubat günü DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Büyük Postane önünde, Fransa Lisans Kuruluş kararıyla
Medya Tv’ nin lisansının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla, bir basın açıklaması yapmak isteyen grup
güvenlik kuvvetlerince engellenerek açıkl

Batman Kadın Platformu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, düzenlenecek etkinlikleri
tanıtmak üzere, 29 Şubat günü Hasankeyf’te yapılmak istenen basın açıklamasına Valilik tarafından izin
verilmedi.

8 Nisan günü, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları tarafından 3 Nisan günü düzenlenen Kıbrıs Mitingi’ne İnönü
Üniversitesi’nden 4000 öğrencinin yetersiz katılımını gerekçe gösteren Rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, öğrencilerin bahar ş
iptal etti. Hilmioğlu: "Böylesine ulusal bir soruna yeterince sahip çıkmayan üniversite gençliğimizin 2004 Mayıs Bahar Şenliğini hak
etmediği düşüncesi ile şenlikler iptal edilmiştir. Üniversite gençliğimiz eğlenmeden önce, Türk ulusunun varlığının devamı aç
yaşamsal önemi olan ulusal sorunlara sahip çıkmayı öğrenmesi gerekir. Bunun da yolu, düşünmektir, olayları izlemektir, okumak
bu konuyu aranızda tartışmaktır. Olayları düşünmeyen, tartışmayan, sorgulamayan ve okumayan bir gençliğin hak ettiği iyi bi
yoktur" dedi. (Milliyet-09.04.2004)

Haklar ve Özgürlükler Partisi (HAK
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Kürtler konulu kapalı salon toplantısına, Valilik tarafından, 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ‘Bildirim Verilmesi’ başlıklı 10. maddesi gereğince izin verilmedi.
(İHD Diyarbakır)

Ankara Valiliği, Eğitim-Sen üyelerinin sendika hakkında açılan kapatma davasını protesto etmek amacıyla
Temmuz ayı başında Güvenpark’ta çadır kurmalarına izin vermedi. Valilik, yapılmak istenen etkinliğin Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı olduğunu belirtti. (Milliyet

Mersin'de 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında Liman A Kapısı'ndan Mersi
Yenişehir Kampusu'na kadar Barış Zinciri oluşturmak ve Atatürk Parkı'nda Barış Çadırı kurmak isteğine izin
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geçtikleri sırada polis biber gazı ve copla gruba müdahale etti. Daha sonra yeniden toplanarak Altıyol'a yürümek
isteyen gruba polis ikinci kez müdahale etti. (İHD İstanbul)

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü Sinop Uğur Mumcu
nünde toplanan Eğitim-Sen üyelerine polis müdahale etti. (Radikal

7 Aralık günü Ankara Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li gruba polis

Ölüm oruçlarını desteklemek ve yeni ceza infaz yasasını protesto etmek için 12 Aralık günü Taksim
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) üyelerine polis

Muğla'da 15 Aralık günü ev kiraları ve ulaşıma yönelik talepleri için yürümek isteyen bir grup üniversite
öğrencisine polis müdahale etti. (Milliyet-16.12.04)

Cezaevleri operasyonunu protesto amacıyla 19 Aralık günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

20 Aralık günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları
protesto eden Halk ve Özgürlükler Cephesi üyelerine polis müdahale etti. (İHD İstanbul)

Şanlıurfa'dan gelen ve başörtüsü yasağına karşı Abdi İpekçi Parkı'nda topladıkları 100 bin imzayı 28 Aralık günü
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek için TBMM'ye yürümek isteyen gruba polis tarafından

29.12.04)

IV.2. İzin Verilmeyen Etkinlikler
DEHAP Batman İl Gençlik Kolları'nın Erbil'deki KDP ve YNK binalarına düzenlenen saldırıları kınamak
amacıyla 4 Şubat günü yapmak istediği basın açıklamasına Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Siz
zararlısınız” gerekçesiyle izin verilmedi.

19 Şubat günü DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Büyük Postane önünde, Fransa Lisans Kuruluş kararıyla
Medya Tv’ nin lisansının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla, bir basın açıklaması yapmak isteyen grup
güvenlik kuvvetlerince engellenerek açıklama yapmalarına izin verilmedi.

Batman Kadın Platformu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, düzenlenecek etkinlikleri
tanıtmak üzere, 29 Şubat günü Hasankeyf’te yapılmak istenen basın açıklamasına Valilik tarafından izin

8 Nisan günü, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları tarafından 3 Nisan günü düzenlenen Kıbrıs Mitingi’ne İnönü
Üniversitesi’nden 4000 öğrencinin yetersiz katılımını gerekçe gösteren Rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, öğrencilerin bahar ş

tti. Hilmioğlu: "Böylesine ulusal bir soruna yeterince sahip çıkmayan üniversite gençliğimizin 2004 Mayıs Bahar Şenliğini hak
etmediği düşüncesi ile şenlikler iptal edilmiştir. Üniversite gençliğimiz eğlenmeden önce, Türk ulusunun varlığının devamı aç
yaşamsal önemi olan ulusal sorunlara sahip çıkmayı öğrenmesi gerekir. Bunun da yolu, düşünmektir, olayları izlemektir, okumak
bu konuyu aranızda tartışmaktır. Olayları düşünmeyen, tartışmayan, sorgulamayan ve okumayan bir gençliğin hak ettiği iyi bi

Haklar ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Diyarbakır İl Örgütü tarafından 11 Nisan günü yapılmak istenen,
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Kürtler konulu kapalı salon toplantısına, Valilik tarafından, 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ‘Bildirim Verilmesi’ başlıklı 10. maddesi gereğince izin verilmedi.

Sen üyelerinin sendika hakkında açılan kapatma davasını protesto etmek amacıyla
Güvenpark’ta çadır kurmalarına izin vermedi. Valilik, yapılmak istenen etkinliğin Toplantı

ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı olduğunu belirtti. (Milliyet-10.07.2004)

Mersin'de 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında Liman A Kapısı'ndan Mersi
Yenişehir Kampusu'na kadar Barış Zinciri oluşturmak ve Atatürk Parkı'nda Barış Çadırı kurmak isteğine izin
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ba müdahale etti. Daha sonra yeniden toplanarak Altıyol'a yürümek

Sendikaları hakkındaki kapatma davasını protesto etmek amacıyla 7 Aralık günü Sinop Uğur Mumcu
Sen üyelerine polis müdahale etti. (Radikal-09.12.04)

7 Aralık günü Ankara Yüksel caddesi girişinde ceza infaz yasasını protesto etmek isteyen ESP’li gruba polis

nfaz yasasını protesto etmek için 12 Aralık günü Taksim
Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri (DETAK) üyelerine polis

için yürümek isteyen bir grup üniversite

Cezaevleri operasyonunu protesto amacıyla 19 Aralık günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması

20 Aralık günü AB Komiserliği önünde toplanan ve hapishanelere yönelik 2000 yılında yapılan operasyonları

ekçi Parkı'nda topladıkları 100 bin imzayı 28 Aralık günü
Meclis İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'na götürmek için TBMM'ye yürümek isteyen gruba polis tarafından

DEHAP Batman İl Gençlik Kolları'nın Erbil'deki KDP ve YNK binalarına düzenlenen saldırıları kınamak
amacıyla 4 Şubat günü yapmak istediği basın açıklamasına Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Siz

19 Şubat günü DEHAP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Büyük Postane önünde, Fransa Lisans Kuruluş kararıyla
Medya Tv’ nin lisansının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla, bir basın açıklaması yapmak isteyen grup

Batman Kadın Platformu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, düzenlenecek etkinlikleri
tanıtmak üzere, 29 Şubat günü Hasankeyf’te yapılmak istenen basın açıklamasına Valilik tarafından izin

8 Nisan günü, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları tarafından 3 Nisan günü düzenlenen Kıbrıs Mitingi’ne İnönü
Üniversitesi’nden 4000 öğrencinin yetersiz katılımını gerekçe gösteren Rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, öğrencilerin bahar şenliğini

tti. Hilmioğlu: "Böylesine ulusal bir soruna yeterince sahip çıkmayan üniversite gençliğimizin 2004 Mayıs Bahar Şenliğini hak
etmediği düşüncesi ile şenlikler iptal edilmiştir. Üniversite gençliğimiz eğlenmeden önce, Türk ulusunun varlığının devamı açısından
yaşamsal önemi olan ulusal sorunlara sahip çıkmayı öğrenmesi gerekir. Bunun da yolu, düşünmektir, olayları izlemektir, okumaktır,
bu konuyu aranızda tartışmaktır. Olayları düşünmeyen, tartışmayan, sorgulamayan ve okumayan bir gençliğin hak ettiği iyi bir şey

PAR) Diyarbakır İl Örgütü tarafından 11 Nisan günü yapılmak istenen,
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Kürtler konulu kapalı salon toplantısına, Valilik tarafından, 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ‘Bildirim Verilmesi’ başlıklı 10. maddesi gereğince izin verilmedi.

Sen üyelerinin sendika hakkında açılan kapatma davasını protesto etmek amacıyla
Güvenpark’ta çadır kurmalarına izin vermedi. Valilik, yapılmak istenen etkinliğin Toplantı

Mersin'de 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında Liman A Kapısı'ndan Mersin Üniversitesi
Yenişehir Kampusu'na kadar Barış Zinciri oluşturmak ve Atatürk Parkı'nda Barış Çadırı kurmak isteğine izin
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verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı İbrahim Polat, İHD Mersin Şubesi’nde yaptığı açıklamada, “Barış zinciri
için emniyet yetkililerinden izin alamadık. Barış çadırı ve Şölen için ise Büyükşehir Belediyesi’nden izin
almamız gerektiğini belirttiler. Belediyeye başvurduğumuzda ise emniyet yetkililerinin izin verilmemesini
istediğini ifade ettiler” dedi. (Evrensel

Diyarbakır'da 5 Eylül'de yapılması planlanan 1 Eylül Barış Mitingi Diyarbakır Valiliği tarafından Açık Öğretim
Sınavları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı Hayrettin Altun, emniyet görevlilerinin
miting saatinin sınav sonrasına alınmasına dahi müsaade etmediğini, 4
herhangi bir etkinliğe izin verilmediğini belirtti. (Evrensel

IV.3. Açılan ve Sonuçlanan
KESK’in Türkiye genelinde “2004 bütçesi ve
gerçekleştirdiği vizite ve 11 Aralık 2003 tarihindeki iş bırakma eylemlerinden dolayı, bu eylemlere katılan 450
kişi hakkında Adıyaman Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Adıyaman DEHAP il binası önünde yapılan basın açıklamasına katılmaktan dolayı Eğitim
ve diğer 12 üyeye 1 yıl kademe durdurma cezası verildi.

Bingöl Eğitim-Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever (50) ve Şahap Boklan’a (30), KESK’in mitingin
katıldıkları için “kınama” cezası, Abdurahman Sav (34) ve Elmas Yurtsever’e (40) ise, iş bırakma eylemine
katıldıkları için 1/30 maaş kesim cezası verildi. (İHD Bingöl)

29 Ekim 2003 tarihinde DEHAP İl Örgütünün İl binası önünde yaptığı basın açıklamasın
12 kamu emekçisine 1 yıl kademe durdurma cezası veril

16 Nisan günü Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’na karşı eylem yapan 7
Eğitim-Sen üyesi, “mazeretsiz bir gün göreve
Sendika temsilcisi, cezanın “ceberrut anlayışın tezahürü” olduğu belirtilerek, Bölge İdare mahkemesi’ne
başvurulacağı bildirildi. (Evrensel-17.04.03)

Zongulkak’ın Çaycuma ilçesinde,
Eğitim-Sen üyesi 39 kamu emekçisine 1/30 oranında maaş kesme cezası verildi. Sendikanın avukatı Süleyman
Aktaş, kararın durdurulması için Zonguldak İdare Mahkemesi’ne başvurdu. (Evrensel

DEHAP yöneticileri ve TUHAD-DER yöneticilerinin aralarında bulunduğu 52 kişiye, cezaevlerinde uygulanan
"tecrit"e ilişkin 2003 yılı sonlarında DEHAP Merkez İlçe Teşkilatı binasında yaptıkları açlık grevi sırasında
halaylar ve zılgıtlar çekerek "gürültü" yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 86'şar milyon lira para
cezası para cezası kesildi. Ceza makbuzları 23 Haziran günü ceza alan kişilere ulaştırıldı. (25.06.2004

“İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonların durdurulması”
taleplerini ifade etmek üzere Diyarbakır'dan yola çıkan Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerini taşıyan 5
Evler Polis Noktası'nda durduruldu. Kimlik kontrolleri yapan polisler, otobüslerin içini kamera ile görüntüledi.
Trafik Ekipleri tarafından da kontrol evrakları incelenen otobüs şoförlerine, eksik evrak olduğu gerekçesiyle 50
ile 200 milyon lira arasında değişen ceza verildi. (11.07.2004

Van İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şevket Akdemir hakkında, 7 Ekim 2003 tarihinde, Irak’a asker
gönderilmesini protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katılarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
Kanunu’na” muhalefet ettiği gerekçesiyle Ocak ayı içerisinde soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Savcılığı, Van Kadın Platformu tarafından, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının
düzeltilmesi için 7 Ekim 2003 tarihinde yapılan basın açıklaması ile aynı ta
DİSK ve TMMOB tarafından AKP binası önünde Irak’a asker gönderilmesinin protesto için yapılan basın
açıklamasına ilişkin olarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet” edildiği
gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Savcılık, KESK Van Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Işık, SES Şube Başkanı Rıdvan Çifçi, Kadın Platformu üyesi Semira Varlı ve
Saime Sürme’ye ifade vermeleri için çağrı kağıdı gönderdi.

IV. TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı İbrahim Polat, İHD Mersin Şubesi’nde yaptığı açıklamada, “Barış zinciri
n izin alamadık. Barış çadırı ve Şölen için ise Büyükşehir Belediyesi’nden izin

almamız gerektiğini belirttiler. Belediyeye başvurduğumuzda ise emniyet yetkililerinin izin verilmemesini
istediğini ifade ettiler” dedi. (Evrensel-02.09.2004) (Cumhuriyet-29.08.04)

Diyarbakır'da 5 Eylül'de yapılması planlanan 1 Eylül Barış Mitingi Diyarbakır Valiliği tarafından Açık Öğretim
Sınavları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı Hayrettin Altun, emniyet görevlilerinin

sına alınmasına dahi müsaade etmediğini, 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan
herhangi bir etkinliğe izin verilmediğini belirtti. (Evrensel-02.09.2004) (01.09.2004-DIHA)

ve Sonuçlanan Soruşturmalar
KESK’in Türkiye genelinde “2004 bütçesi ve Kamu Yönetim Yasa Tasarısına yönelik” 10 Aralık 2003 tarihinde
gerçekleştirdiği vizite ve 11 Aralık 2003 tarihindeki iş bırakma eylemlerinden dolayı, bu eylemlere katılan 450
kişi hakkında Adıyaman Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

n DEHAP il binası önünde yapılan basın açıklamasına katılmaktan dolayı Eğitim
ve diğer 12 üyeye 1 yıl kademe durdurma cezası verildi.

Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever (50) ve Şahap Boklan’a (30), KESK’in mitingin
katıldıkları için “kınama” cezası, Abdurahman Sav (34) ve Elmas Yurtsever’e (40) ise, iş bırakma eylemine
katıldıkları için 1/30 maaş kesim cezası verildi. (İHD Bingöl)

29 Ekim 2003 tarihinde DEHAP İl Örgütünün İl binası önünde yaptığı basın açıklamasın
12 kamu emekçisine 1 yıl kademe durdurma cezası verildi. (Kaynak: Adıyaman Eğitim-Sen)

16 Nisan günü Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’na karşı eylem yapan 7
Sen üyesi, “mazeretsiz bir gün göreve gelmeme” nedeniyle” 1/30 oranında maaş kesimi ile cezalandırıldı.

Sendika temsilcisi, cezanın “ceberrut anlayışın tezahürü” olduğu belirtilerek, Bölge İdare mahkemesi’ne
17.04.03)

Zongulkak’ın Çaycuma ilçesinde, KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda 11 Aralık 2003’te işbırakan
Sen üyesi 39 kamu emekçisine 1/30 oranında maaş kesme cezası verildi. Sendikanın avukatı Süleyman

Aktaş, kararın durdurulması için Zonguldak İdare Mahkemesi’ne başvurdu. (Evrensel-21.05.2004)

DER yöneticilerinin aralarında bulunduğu 52 kişiye, cezaevlerinde uygulanan
"tecrit"e ilişkin 2003 yılı sonlarında DEHAP Merkez İlçe Teşkilatı binasında yaptıkları açlık grevi sırasında

"gürültü" yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 86'şar milyon lira para
cezası para cezası kesildi. Ceza makbuzları 23 Haziran günü ceza alan kişilere ulaştırıldı. (25.06.2004

“İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamalarına son verilmesi ve
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonların durdurulması”
taleplerini ifade etmek üzere Diyarbakır'dan yola çıkan Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerini taşıyan 5
Evler Polis Noktası'nda durduruldu. Kimlik kontrolleri yapan polisler, otobüslerin içini kamera ile görüntüledi.
Trafik Ekipleri tarafından da kontrol evrakları incelenen otobüs şoförlerine, eksik evrak olduğu gerekçesiyle 50

arasında değişen ceza verildi. (11.07.2004-DİHA)

Van İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şevket Akdemir hakkında, 7 Ekim 2003 tarihinde, Irak’a asker
gönderilmesini protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katılarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüş

nu’na” muhalefet ettiği gerekçesiyle Ocak ayı içerisinde soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Savcılığı, Van Kadın Platformu tarafından, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının
düzeltilmesi için 7 Ekim 2003 tarihinde yapılan basın açıklaması ile aynı tarihte KESK Van Şubeler Platformu,
DİSK ve TMMOB tarafından AKP binası önünde Irak’a asker gönderilmesinin protesto için yapılan basın
açıklamasına ilişkin olarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet” edildiği

ı içinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Savcılık, KESK Van Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Işık, SES Şube Başkanı Rıdvan Çifçi, Kadın Platformu üyesi Semira Varlı ve
Saime Sürme’ye ifade vermeleri için çağrı kağıdı gönderdi.
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verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı İbrahim Polat, İHD Mersin Şubesi’nde yaptığı açıklamada, “Barış zinciri
n izin alamadık. Barış çadırı ve Şölen için ise Büyükşehir Belediyesi’nden izin

almamız gerektiğini belirttiler. Belediyeye başvurduğumuzda ise emniyet yetkililerinin izin verilmemesini

Diyarbakır'da 5 Eylül'de yapılması planlanan 1 Eylül Barış Mitingi Diyarbakır Valiliği tarafından Açık Öğretim
Sınavları gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Tertip Komitesi Başkanı Hayrettin Altun, emniyet görevlilerinin

5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan
DIHA)

Kamu Yönetim Yasa Tasarısına yönelik” 10 Aralık 2003 tarihinde
gerçekleştirdiği vizite ve 11 Aralık 2003 tarihindeki iş bırakma eylemlerinden dolayı, bu eylemlere katılan 450

n DEHAP il binası önünde yapılan basın açıklamasına katılmaktan dolayı Eğitim-Sen Yönetim Kurulu

Sen Şube yöneticilerinden Hikmet Yurtsever (50) ve Şahap Boklan’a (30), KESK’in mitingine
katıldıkları için “kınama” cezası, Abdurahman Sav (34) ve Elmas Yurtsever’e (40) ise, iş bırakma eylemine

29 Ekim 2003 tarihinde DEHAP İl Örgütünün İl binası önünde yaptığı basın açıklamasına katılan KESK üyesi
Sen)

16 Nisan günü Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’na karşı eylem yapan 7
gelmeme” nedeniyle” 1/30 oranında maaş kesimi ile cezalandırıldı.

Sendika temsilcisi, cezanın “ceberrut anlayışın tezahürü” olduğu belirtilerek, Bölge İdare mahkemesi’ne

KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda 11 Aralık 2003’te işbırakan
Sen üyesi 39 kamu emekçisine 1/30 oranında maaş kesme cezası verildi. Sendikanın avukatı Süleyman

21.05.2004)

DER yöneticilerinin aralarında bulunduğu 52 kişiye, cezaevlerinde uygulanan
"tecrit"e ilişkin 2003 yılı sonlarında DEHAP Merkez İlçe Teşkilatı binasında yaptıkları açlık grevi sırasında

"gürültü" yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 86'şar milyon lira para
cezası para cezası kesildi. Ceza makbuzları 23 Haziran günü ceza alan kişilere ulaştırıldı. (25.06.2004-DİHA)

a yönelik tecrit uygulamalarına son verilmesi ve
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonların durdurulması”
taleplerini ifade etmek üzere Diyarbakır'dan yola çıkan Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerini taşıyan 5 otobüs 500
Evler Polis Noktası'nda durduruldu. Kimlik kontrolleri yapan polisler, otobüslerin içini kamera ile görüntüledi.
Trafik Ekipleri tarafından da kontrol evrakları incelenen otobüs şoförlerine, eksik evrak olduğu gerekçesiyle 50

Van İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Şevket Akdemir hakkında, 7 Ekim 2003 tarihinde, Irak’a asker
gönderilmesini protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasına katılarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüş

Van Cumhuriyet Savcılığı, Van Kadın Platformu tarafından, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının
rihte KESK Van Şubeler Platformu,

DİSK ve TMMOB tarafından AKP binası önünde Irak’a asker gönderilmesinin protesto için yapılan basın
açıklamasına ilişkin olarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet” edildiği

ı içinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Savcılık, KESK Van Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Işık, SES Şube Başkanı Rıdvan Çifçi, Kadın Platformu üyesi Semira Varlı ve
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Muş ili Malazgirt DEHAP ilçe örgütü ve TUHAD
sevkleri protesto etmek amacıyla, 31 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına ilişkin, aralarında
Malazgirt Belediye Başkanının Mehmet Tahir Kahramaner'
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma başlatıldı.

Muş ili Bulanık DEHAP İlçe yöneticileri M.Şah Karaçelik, Seyithan Akkaya, Ali Topçu, Kurban K
Taş, Nuriye Kayaalp ile 24 kişi hakkında, cezaevlerindeki uygulamalar ve Abdullah Öcalan’ın sağlık
koşullarının düzeltilmesine ilişkin, 29 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında ilişkin olarak “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma
başlatıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesinin 38 üyesi hakkında, 10
11 Aralık 2003 tarihleri arasında, sosyal hakların verilme
ilişkin yapılan etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle Mart ayı başında idari soruşturma açıldı. (3 Mart 2004/
Diyarbakır Gün)

Muş ili Bulanık ilçe Savcılığı, DEHAP Bulanık ilçe örgütü tarafından D ve F
günü düzenlenen kitlesel basın açıklaması sonrası, 45 kişi hakkında soruşturma başlattı.

EMEP Amasya İl Örgütü tarafından 26 Ekim günü düzenlenen bir salon toplantısına katıldıkları gerekçesiyle 4’ü
Eğitim-Sen yöneticisi 5 öğretmen hakkında soruşturma açıldı. İlköğretim müfettişlerince ifadeleri alınan eğitim
emekçileri, toplantının herkese açık olduğunu, Kamu Reformu, 2004 Bütçesi gibi konuların tartışıldığını
belirttiler.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Personel
“hizmet durdurma” eylemi yapan Eğitim
soruşturma açtı. Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Zülfükâr Akkar, 1 Aralık günü Zonguldak'ta yap
bırakma eylemine ilişkin Danıştay'ın verdiği kararda eylemin “işe gitmeme” diye değil sendikal bir talep ve
sendikal bir faaliyet kapsamında ele aldığını, ancak Milli Eğitim'in bu kararı gözardı ettiğini belirtti.

Diyarbakır’da 2003 yılında gerçekleştirilen “Barış İçin Derse Geç Girme” eylemine katılan öğretmenlere idari
soruşturma başlatıldı.

16 Ocak günü Adıyaman’da gerçekleştirilen KESK’in “Yarım saatlik iş bırakma eylemi” gerekçe gösterilerek
Eğitim-Sen üyelerinden bir kısmı hakkında idari s

Antalya Valisi Alaattin Yüksel, 10 Aralık Vizite ve 11 Aralık işbırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
Antalya Defterdarlığı’nda çalışan 117 BES üyesi hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili olarak Vali ile
görüşmek isteyen BES Genel Başkanı Bü
edilmedi.

Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde, DEHAP Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında, Demokratik
Çözüm Kampanyası çerçevesinde, 1, 6 ve 8 Kasım 2003 tarihlerinde faili meç
yitirenlerin mezarlarına yapılan ziyaret nedeniyle, Şubat ayı içinde, soruşturma başlatıldı.

31 Mart günü Çorum’un Sungurlu ilçesinde 11 Aralık’taki işbırakma eylemine katılan 17 Eğitim
hakkında, “göreve gelmedikleri g
Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Sungurlu Adliyesi’nde 29 Mart günü ifade veren üyeler, 11 Aralık
günü KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda işe gitmediklerini, bunun mazaretsi
değerlendirilemeyeceğini belirterek, yaptıkları eylemin demokratik, sendikal bir tepki olduğunu belirttiler.
Eğitimciler, 2004 Bütçesi’ne ve ‘kamu reformu’na karşı sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda
demokratik bir tepki gösterdiklerini söylediler.

7 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart 2004 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde yasadışı
slogan atıldığı gerekçesiyle tertip komitesi üyesi; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa gürbüz, DEHAP
Karakoçan İlçe Yöneticileri Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ile üyeleri; Zülküf Açıkgöz, Veysel Çelikkol,
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azgirt DEHAP ilçe örgütü ve TUHAD-DER Muş Şubesi tarafından D ve F Tipi cezaevlerine yapılan
sevkleri protesto etmek amacıyla, 31 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına ilişkin, aralarında
Malazgirt Belediye Başkanının Mehmet Tahir Kahramaner'in de bulunduğu 62 kişi hakkında, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma başlatıldı.

Muş ili Bulanık DEHAP İlçe yöneticileri M.Şah Karaçelik, Seyithan Akkaya, Ali Topçu, Kurban K
Taş, Nuriye Kayaalp ile 24 kişi hakkında, cezaevlerindeki uygulamalar ve Abdullah Öcalan’ın sağlık
koşullarının düzeltilmesine ilişkin, 29 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında ilişkin olarak “2911

üşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesinin 38 üyesi hakkında, 10
11 Aralık 2003 tarihleri arasında, sosyal hakların verilmesi ve “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”nın çekilmesine
ilişkin yapılan etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle Mart ayı başında idari soruşturma açıldı. (3 Mart 2004/

Muş ili Bulanık ilçe Savcılığı, DEHAP Bulanık ilçe örgütü tarafından D ve F Tipi Cezaevlerine ilişkin, 9 Ocak
günü düzenlenen kitlesel basın açıklaması sonrası, 45 kişi hakkında soruşturma başlattı.

EMEP Amasya İl Örgütü tarafından 26 Ekim günü düzenlenen bir salon toplantısına katıldıkları gerekçesiyle 4’ü
5 öğretmen hakkında soruşturma açıldı. İlköğretim müfettişlerince ifadeleri alınan eğitim

emekçileri, toplantının herkese açık olduğunu, Kamu Reformu, 2004 Bütçesi gibi konuların tartışıldığını

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Personel Rejim Yasa Tasarısı'nı protesto etmek için 11 Aralık 2003'te
“hizmet durdurma” eylemi yapan Eğitim-Sen Malatya Şubesi üyesi 55 öğretmen hakkında Ocak ayı içinde

Sen Malatya Şube Başkanı Zülfükâr Akkar, 1 Aralık günü Zonguldak'ta yap
bırakma eylemine ilişkin Danıştay'ın verdiği kararda eylemin “işe gitmeme” diye değil sendikal bir talep ve
sendikal bir faaliyet kapsamında ele aldığını, ancak Milli Eğitim'in bu kararı gözardı ettiğini belirtti.

kleştirilen “Barış İçin Derse Geç Girme” eylemine katılan öğretmenlere idari

16 Ocak günü Adıyaman’da gerçekleştirilen KESK’in “Yarım saatlik iş bırakma eylemi” gerekçe gösterilerek
Sen üyelerinden bir kısmı hakkında idari soruşturma açıldı.

Antalya Valisi Alaattin Yüksel, 10 Aralık Vizite ve 11 Aralık işbırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
Antalya Defterdarlığı’nda çalışan 117 BES üyesi hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili olarak Vali ile
görüşmek isteyen BES Genel Başkanı Bülent Kaya’nın talebi “iş yoğunluğu” gerekçe gösterilerek kabul

Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde, DEHAP Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında, Demokratik
Çözüm Kampanyası çerçevesinde, 1, 6 ve 8 Kasım 2003 tarihlerinde faili meçhul cinayetlerde yaşamını
yitirenlerin mezarlarına yapılan ziyaret nedeniyle, Şubat ayı içinde, soruşturma başlatıldı.

31 Mart günü Çorum’un Sungurlu ilçesinde 11 Aralık’taki işbırakma eylemine katılan 17 Eğitim
hakkında, “göreve gelmedikleri gerekçesiyle” Türk Ceza Kanunu’nun 236. maddesi uyarınca Sungurlu
Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Sungurlu Adliyesi’nde 29 Mart günü ifade veren üyeler, 11 Aralık
günü KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda işe gitmediklerini, bunun mazaretsi
değerlendirilemeyeceğini belirterek, yaptıkları eylemin demokratik, sendikal bir tepki olduğunu belirttiler.
Eğitimciler, 2004 Bütçesi’ne ve ‘kamu reformu’na karşı sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda

diklerini söylediler.

7 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart 2004 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde yasadışı
slogan atıldığı gerekçesiyle tertip komitesi üyesi; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa gürbüz, DEHAP

Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ile üyeleri; Zülküf Açıkgöz, Veysel Çelikkol,
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DER Muş Şubesi tarafından D ve F Tipi cezaevlerine yapılan
sevkleri protesto etmek amacıyla, 31 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına ilişkin, aralarında

in de bulunduğu 62 kişi hakkında, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma başlatıldı.

Muş ili Bulanık DEHAP İlçe yöneticileri M.Şah Karaçelik, Seyithan Akkaya, Ali Topçu, Kurban Kaya, Mahinur
Taş, Nuriye Kayaalp ile 24 kişi hakkında, cezaevlerindeki uygulamalar ve Abdullah Öcalan’ın sağlık
koşullarının düzeltilmesine ilişkin, 29 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen basın açıklamasında ilişkin olarak “2911

üşleri yasasına muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Ocak ayı içinde soruşturma

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesinin 38 üyesi hakkında, 10-13 Eylül 2002 ve
si ve “Kamu Reformu Yasa Tasarısı”nın çekilmesine

ilişkin yapılan etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle Mart ayı başında idari soruşturma açıldı. (3 Mart 2004/

Tipi Cezaevlerine ilişkin, 9 Ocak

EMEP Amasya İl Örgütü tarafından 26 Ekim günü düzenlenen bir salon toplantısına katıldıkları gerekçesiyle 4’ü
5 öğretmen hakkında soruşturma açıldı. İlköğretim müfettişlerince ifadeleri alınan eğitim

emekçileri, toplantının herkese açık olduğunu, Kamu Reformu, 2004 Bütçesi gibi konuların tartışıldığını

Rejim Yasa Tasarısı'nı protesto etmek için 11 Aralık 2003'te
Sen Malatya Şubesi üyesi 55 öğretmen hakkında Ocak ayı içinde

Sen Malatya Şube Başkanı Zülfükâr Akkar, 1 Aralık günü Zonguldak'ta yapılan iş
bırakma eylemine ilişkin Danıştay'ın verdiği kararda eylemin “işe gitmeme” diye değil sendikal bir talep ve
sendikal bir faaliyet kapsamında ele aldığını, ancak Milli Eğitim'in bu kararı gözardı ettiğini belirtti.

kleştirilen “Barış İçin Derse Geç Girme” eylemine katılan öğretmenlere idari

16 Ocak günü Adıyaman’da gerçekleştirilen KESK’in “Yarım saatlik iş bırakma eylemi” gerekçe gösterilerek

Antalya Valisi Alaattin Yüksel, 10 Aralık Vizite ve 11 Aralık işbırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
Antalya Defterdarlığı’nda çalışan 117 BES üyesi hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili olarak Vali ile

lent Kaya’nın talebi “iş yoğunluğu” gerekçe gösterilerek kabul

Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde, DEHAP Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında, Demokratik
hul cinayetlerde yaşamını

yitirenlerin mezarlarına yapılan ziyaret nedeniyle, Şubat ayı içinde, soruşturma başlatıldı.

31 Mart günü Çorum’un Sungurlu ilçesinde 11 Aralık’taki işbırakma eylemine katılan 17 Eğitim-Sen üyesi
erekçesiyle” Türk Ceza Kanunu’nun 236. maddesi uyarınca Sungurlu

Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Sungurlu Adliyesi’nde 29 Mart günü ifade veren üyeler, 11 Aralık
günü KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda işe gitmediklerini, bunun mazaretsiz işe gelmeme olarak
değerlendirilemeyeceğini belirterek, yaptıkları eylemin demokratik, sendikal bir tepki olduğunu belirttiler.
Eğitimciler, 2004 Bütçesi’ne ve ‘kamu reformu’na karşı sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda

7 Nisan günü, SHP’nin 16 Mart 2004 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesinde düzenlediği mitingde yasadışı
slogan atıldığı gerekçesiyle tertip komitesi üyesi; DEHAP Sarıcan Belde Başkanı İsa gürbüz, DEHAP

Mecit Yıldız, İbrahim Selçuk ile üyeleri; Zülküf Açıkgöz, Veysel Çelikkol,
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Ramazan Güngör ve Ahmet Akgül hakkında, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı. (7 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

23 Nisan günü Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, 21 Mart günü yapılan Newroz kutlaması için Kaymakamlığa
başvuran Tertip Komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert, Kenan
Ayas ve Arafat Aydın hakkında Çukurca Savcılığı'nca 2911 sayılı T
muhalefetten soruşturma başlatıldı. Tertip Komitesi üyeleri kutlama geç bittiği gerekçesiyle açılan soruşturma
kapsamında savcılığa ifade verdi. (DIHA

25 Nisan da, 21 Mart günü Hakkari ili Çukurca ilçesi
gerekçesiyle, tertip komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert,
Kenan Ayas ve Arafat Aydın hakkında, 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve yürüyüş Yasası’na muhalefet ettikle
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (25 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

27 Nisan günü, DEHAP ve Özgür Partisi üyesi bir grubun Halepçe ve Beyazıt katliamlarını kınamak amacıyla
16 Mart'ta Beyazıt Meydanı'nda yapmak istediği, ancak polisin göz yaşartıc
19 kişinin yaralanması, 60 kişinin de gözaltına alınmasıyla sonuçlanan basın açıklamasına katılan; DEHAP
İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Sebehat Tuncel, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Murat Yazıtekin, DEHAP
Üyesi Yusuf Çinik, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Yıldız Aktaş, DEHAP Eminönü İlçe Başkanı Abdulkadir
Akdağ, DEHAP Eminönü İlçe Yöneticisi Meliha Varışlı, Özgür Toplum Partisi (Özgür Parti) İstanbul İl Başkanı
Kemal Seven ve SHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Medeni Kı
Savcılığı, 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten soruşturma açtı. (DIHA
28.04.04)

10 Mayıs günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “Saraçhane’den Yenikapı’ya yapılan
yürüyüşün izinsiz olduğu” gerekçesiyle; DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami
Evren ile bazı siyasi parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 kişilik tertip komitesi hakkında suç
duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, to
yönünde uyarıldıkları ve dağılmaları istendiği belirtildi. (İHD İstanbul)

“Ekmeğimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı için” sloganıyla 5
Bahçesi’nde bir araya gelen ve buradan Sağlık Bakanlığı’na yürüyen hekimler hakkında bakanlığın emri ile
başlatılan ve Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, 42 hekimden 7’sine
otuzda bir maaş kesme, 10’una kınama ve 25’ine ise uyarı cezası

6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahin Elkaan; 13 Ağustos 2004 tarihinde KESK’in
Diyarbakır’da düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, Diyarbakır Valiliği tarafından
hakkında idari soruşturma başlatıldığ

11 Aralık 2003 tarihinde KESK’in verdiği karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılan Eğitim
Abdullah Demir, Haydar Deniz, Bekir Gürbüz, Mehmet Çalgan, Halime Ayık, Yasin Öztürkoğlu, Müslüm
Atasoy, Mazlum Kızıldağ, Hilmi Kara, Mustafa Ünal, Rıza Ergin, Naci Engin İldan, Abdurrahman Ersönmez,
Erdal Bozkurt, Semra Karadağ, İzzet Karadağ, Zöhre Taş, Kemal Tuncay, Ahmet Korkmaz, Celal Kurt, Suna
Ayazçetin, M. Ali Zengin, Doğan Karakuş, Sami Polattaş, Kadir Yıldırım
tarafından 1/30 aylıktan para kesme cezası verildi. (İHD Adıyaman)

Aydın’ın Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Bozkurt’un Tunceli’nin Pülümür ilçesine atanmasına karşı
imza kampanyası başlatan 100 öğretmen hakkında so

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı'na karşı 2 yıl önce 11 Aralık'ta yapılan bir günlük
iş bırakma eylemine katıldıkları için Eğitim
öğretmen, 50 öğretmen adına “yürütmenin durdurulması” istemiyle dava açtı. (Cumhuriyet

Türk Telekom, kurumun uygulamaya sokacağı yeni tarifelerle ilgili basın açıklamasına katılan EMO Adana
Şube yöneticisi ve Türk Telekom çalışanı İbra

Eğitim-Sen Diyarbakır eski Şube Başkanı Abdullah Demirbaş, Sivas’ın Suşehri ilçesinde yapılan bir eyleme
katıldığı gerekçesiyle uyarı cezası aldı. Demirbaş, aynı dönemde sürgün edildiği için rapor alarak Suşehri’ne
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Ramazan Güngör ve Ahmet Akgül hakkında, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı. (7 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

ari'nin Çukurca İlçesi'nde, 21 Mart günü yapılan Newroz kutlaması için Kaymakamlığa
başvuran Tertip Komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert, Kenan
Ayas ve Arafat Aydın hakkında Çukurca Savcılığı'nca 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefetten soruşturma başlatıldı. Tertip Komitesi üyeleri kutlama geç bittiği gerekçesiyle açılan soruşturma
kapsamında savcılığa ifade verdi. (DIHA-24.04.04)

25 Nisan da, 21 Mart günü Hakkari ili Çukurca ilçesinde yapılan Newroz kutlamalarının geç bittiği
gerekçesiyle, tertip komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert,
Kenan Ayas ve Arafat Aydın hakkında, 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve yürüyüş Yasası’na muhalefet ettikle
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (25 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

27 Nisan günü, DEHAP ve Özgür Partisi üyesi bir grubun Halepçe ve Beyazıt katliamlarını kınamak amacıyla
16 Mart'ta Beyazıt Meydanı'nda yapmak istediği, ancak polisin göz yaşartıcı sprey ve coplu müdahalesi sonucu
19 kişinin yaralanması, 60 kişinin de gözaltına alınmasıyla sonuçlanan basın açıklamasına katılan; DEHAP
İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Sebehat Tuncel, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Murat Yazıtekin, DEHAP

nik, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Yıldız Aktaş, DEHAP Eminönü İlçe Başkanı Abdulkadir
Akdağ, DEHAP Eminönü İlçe Yöneticisi Meliha Varışlı, Özgür Toplum Partisi (Özgür Parti) İstanbul İl Başkanı
Kemal Seven ve SHP Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Medeni Kırıcı hakkında, İstanbul Cumhuriyet
Savcılığı, 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten soruşturma açtı. (DIHA

10 Mayıs günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “Saraçhane’den Yenikapı’ya yapılan
yüşün izinsiz olduğu” gerekçesiyle; DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami

Evren ile bazı siyasi parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 kişilik tertip komitesi hakkında suç
duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, topluluğun “kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları”
yönünde uyarıldıkları ve dağılmaları istendiği belirtildi. (İHD İstanbul)

“Ekmeğimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı için” sloganıyla 5 Kasım’da işbırakarak Ankara Numune Hastanesi
araya gelen ve buradan Sağlık Bakanlığı’na yürüyen hekimler hakkında bakanlığın emri ile

başlatılan ve Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, 42 hekimden 7’sine
otuzda bir maaş kesme, 10’una kınama ve 25’ine ise uyarı cezası verildi.

6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahin Elkaan; 13 Ağustos 2004 tarihinde KESK’in
Diyarbakır’da düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, Diyarbakır Valiliği tarafından
hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Aralık 2003 tarihinde KESK’in verdiği karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılan Eğitim
Abdullah Demir, Haydar Deniz, Bekir Gürbüz, Mehmet Çalgan, Halime Ayık, Yasin Öztürkoğlu, Müslüm

ldağ, Hilmi Kara, Mustafa Ünal, Rıza Ergin, Naci Engin İldan, Abdurrahman Ersönmez,
Erdal Bozkurt, Semra Karadağ, İzzet Karadağ, Zöhre Taş, Kemal Tuncay, Ahmet Korkmaz, Celal Kurt, Suna
Ayazçetin, M. Ali Zengin, Doğan Karakuş, Sami Polattaş, Kadir Yıldırım ve Emin Dolaş’a, Adıyaman Valiliği
tarafından 1/30 aylıktan para kesme cezası verildi. (İHD Adıyaman)

Aydın’ın Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Bozkurt’un Tunceli’nin Pülümür ilçesine atanmasına karşı
imza kampanyası başlatan 100 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. (Özgür Gündem-

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı'na karşı 2 yıl önce 11 Aralık'ta yapılan bir günlük
iş bırakma eylemine katıldıkları için Eğitim-Sen üyesi 50 öğretmene maaş kesme ve kınama cezası ve
öğretmen, 50 öğretmen adına “yürütmenin durdurulması” istemiyle dava açtı. (Cumhuriyet

Türk Telekom, kurumun uygulamaya sokacağı yeni tarifelerle ilgili basın açıklamasına katılan EMO Adana
Şube yöneticisi ve Türk Telekom çalışanı İbrahim Bakmaz hakkında soruşturma açtı. (Evrensel

Sen Diyarbakır eski Şube Başkanı Abdullah Demirbaş, Sivas’ın Suşehri ilçesinde yapılan bir eyleme
katıldığı gerekçesiyle uyarı cezası aldı. Demirbaş, aynı dönemde sürgün edildiği için rapor alarak Suşehri’ne
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Ramazan Güngör ve Ahmet Akgül hakkında, “Siyasi Partiler Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle

ari'nin Çukurca İlçesi'nde, 21 Mart günü yapılan Newroz kutlaması için Kaymakamlığa
başvuran Tertip Komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert, Kenan

oplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefetten soruşturma başlatıldı. Tertip Komitesi üyeleri kutlama geç bittiği gerekçesiyle açılan soruşturma

nde yapılan Newroz kutlamalarının geç bittiği
gerekçesiyle, tertip komitesi üyeleri; Cihangir Yorgun, İsa Kava, Ahmet Duman, Halit Yaslı, Mustafa Mert,
Kenan Ayas ve Arafat Aydın hakkında, 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve yürüyüş Yasası’na muhalefet ettikleri

27 Nisan günü, DEHAP ve Özgür Partisi üyesi bir grubun Halepçe ve Beyazıt katliamlarını kınamak amacıyla
ı sprey ve coplu müdahalesi sonucu

19 kişinin yaralanması, 60 kişinin de gözaltına alınmasıyla sonuçlanan basın açıklamasına katılan; DEHAP
İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Sebehat Tuncel, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Murat Yazıtekin, DEHAP

nik, DEHAP İstanbul İl Yöneticisi Yıldız Aktaş, DEHAP Eminönü İlçe Başkanı Abdulkadir
Akdağ, DEHAP Eminönü İlçe Yöneticisi Meliha Varışlı, Özgür Toplum Partisi (Özgür Parti) İstanbul İl Başkanı

rıcı hakkında, İstanbul Cumhuriyet
Savcılığı, 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten soruşturma açtı. (DIHA-

10 Mayıs günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “Saraçhane’den Yenikapı’ya yapılan
yüşün izinsiz olduğu” gerekçesiyle; DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami

Evren ile bazı siyasi parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 kişilik tertip komitesi hakkında suç
pluluğun “kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları”

Kasım’da işbırakarak Ankara Numune Hastanesi
araya gelen ve buradan Sağlık Bakanlığı’na yürüyen hekimler hakkında bakanlığın emri ile

başlatılan ve Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, 42 hekimden 7’sine

6 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahin Elkaan; 13 Ağustos 2004 tarihinde KESK’in
Diyarbakır’da düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, Diyarbakır Valiliği tarafından

11 Aralık 2003 tarihinde KESK’in verdiği karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılan Eğitim-Sen üyeleri
Abdullah Demir, Haydar Deniz, Bekir Gürbüz, Mehmet Çalgan, Halime Ayık, Yasin Öztürkoğlu, Müslüm

ldağ, Hilmi Kara, Mustafa Ünal, Rıza Ergin, Naci Engin İldan, Abdurrahman Ersönmez,
Erdal Bozkurt, Semra Karadağ, İzzet Karadağ, Zöhre Taş, Kemal Tuncay, Ahmet Korkmaz, Celal Kurt, Suna

ve Emin Dolaş’a, Adıyaman Valiliği

Aydın’ın Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Bozkurt’un Tunceli’nin Pülümür ilçesine atanmasına karşı
-12.07.2004)

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı'na karşı 2 yıl önce 11 Aralık'ta yapılan bir günlük
Sen üyesi 50 öğretmene maaş kesme ve kınama cezası verildi. 10

öğretmen, 50 öğretmen adına “yürütmenin durdurulması” istemiyle dava açtı. (Cumhuriyet-07.08.04)

Türk Telekom, kurumun uygulamaya sokacağı yeni tarifelerle ilgili basın açıklamasına katılan EMO Adana
him Bakmaz hakkında soruşturma açtı. (Evrensel-07.08.04)

Sen Diyarbakır eski Şube Başkanı Abdullah Demirbaş, Sivas’ın Suşehri ilçesinde yapılan bir eyleme
katıldığı gerekçesiyle uyarı cezası aldı. Demirbaş, aynı dönemde sürgün edildiği için rapor alarak Suşehri’ne
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gitmediğini ve eylem günü Diyarbakır’da o
ortaya çıkmasına rağmen ceza kesinleştirildi. (Yeni Şafak

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yargısız infaz sonucu öldürüldükleri i
Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz’a Şırnak’ta ilişkin basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı İzzet Belge,
İl yöneticileri Mehmet Çakar, Emin İrmez, Merkez ilçe Başkanı Saadet Özbey, Merkez İlçe Yöneticisi Abdullah
Urgen, Kadın Kolları Başkanı Emine İnan, İl genel Meclis Üyesi M. Nezir Uyan, Belediye Meclis üyesi Songül
Ukan, Kadın Kolları üyesi Fidan Güler, Gençlik Kolları üyeleri Sıdık Kütler, Lokman Gökhan, Murat Akpınar,
parti üyeleri Halil İrmez, Mehmet Yumak ve Özgür Gündem Gazetes
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Emek Platformu’nun 2 Kasım günü eylem kararı çerçevesinde Bolu’da yapılan etkinliğe soruşturma açıldı.
Valilikçe belirlenen belirli noktal
genelgesine dayanılarak, Türk-İş İl Temsilcisi ve Belediye
Merkez Yöneticisi Hıdır Yavuz ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Özkan hakkında s
(Evrensel-26.11.2004)

Zonguldak Çaycuma’da, KESK’in 11 Aralık 2003’te ülke genelinde yaptığı eyleme katıldığı için haklarında
soruşturma açılan 39 kamu emekçisine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilen maaş kesintisi cezası İdare
Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkemesi “Sendika üyesi olmayı ve sendika genel merkezlerinin aldığı
kararı hayata geçirmeyi, savunma açısından geçerli bir mazeret kabul ederek” cezayı oybirliğiyle iptal etti.
(EVRENSEL-01.10.04)

IV.4. Açılan Davalar

31 kişi Özgür Toplum partisi ve DEHAP genel başkanlarının gözaltına alınması
üzerine DEHAP Van il yönetimi tarafından Van Sanat sokağında sivil toplum
örgütlerinin de katılımı ile düzenlenen basın açıklaması ile ilgili olarak, 2911
sayılı yasaya muhalefet ettik
Başkanı), Hamdi Demir (DEHAP İl Yöneticisi), Saime Sürme (DEHAP
Merkez İlçe Yöneticisi), Hatice Topluiçten (DEHAP Kadın Kolları
Yöneticisi), Mehmet Özköseoğlu (DEHAP İl Yöneticisi), Fadıl Barıştıran
(DEHAP İl Yöne
Salih Aral (Tuyad
Yöneticisi), Servet Aslan (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi), Turan
Özgüner (Serhat Sanat Kültür Merkezi Yöneticisi), Miran Kaval (D
Kadın Kolları Yöneticisi), Behiye Kaçak(DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi),
Semira Varlı (DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi), Hacer Acar (DEHAP Kadın
Kolları Yöneticisi), Tahir Bilen (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi),
A.Samet Aslan (Özgür Toplum Patisi M
(Özgür Toplum Partisi İl Başkanı), Reşit Emin Şahin (DEHAP Üyesi), Tahir
Duman (DEHAP Merkez İlçe Yöneticisi), Ümit Mermit (DEHAP Gençlik
Kolları Yöneticisi), Renas Kartal (Gençlik Kültür Merkezi Yöneticisi), Ayşe
Aydın, Gıyasettin Gültepe (Göç
Öğrenim Merkezi), Cafer Kaçak (DEHAP İl Yöneticisi), Mesut Özdemir
(DEHAP İl Başkan Yardımcısı), Selahattin Taş (DEHAP İl Yöneticisi),
Remziye Umar (DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi), Ferhat Ta
İl Yöneticisi), Bazi Aslan (DEHAP İl Yöneticisi) hakkında 15.01.2004
tarihinde 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

DEHAP üyesi
32 kişi

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Tok isimli vatandaşın
yakınlarına 5 Kasım 2003 tarihinde taziye ziyaretine giden ve aralarında
Özgür Parti İlçe Başkanı Fadıl Ati ile DEHAP İlçe Başkanı Hacı Üzer'in
bulunduğu 32 DEHAP'lı hakkında, “Toplu yürüyüp 2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri” ge
Silopi Cumhuriyet Savcısı Ayhan Önder tarafından hazırlanan iddianamede,
“05.11.2003 tarihinde taziye ziyaretine gidiyoruz gerekçesiyle önceden izin
alınmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın ikişerli ve üçerli gruplar halinde
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gitmediğini ve eylem günü Diyarbakır’da olduğunu belirtti. Demirbaş'ın söz konusu tarihte Diyarbakır'da olduğu
ortaya çıkmasına rağmen ceza kesinleştirildi. (Yeni Şafak-21. 08.2004) (Evrensel-19.08.2004)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yargısız infaz sonucu öldürüldükleri i
Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz’a Şırnak’ta ilişkin basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı İzzet Belge,
İl yöneticileri Mehmet Çakar, Emin İrmez, Merkez ilçe Başkanı Saadet Özbey, Merkez İlçe Yöneticisi Abdullah

kanı Emine İnan, İl genel Meclis Üyesi M. Nezir Uyan, Belediye Meclis üyesi Songül
Ukan, Kadın Kolları üyesi Fidan Güler, Gençlik Kolları üyeleri Sıdık Kütler, Lokman Gökhan, Murat Akpınar,
parti üyeleri Halil İrmez, Mehmet Yumak ve Özgür Gündem Gazetesi dağıtımcısı Sıdık Ötün hakkında, Şırnak
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Emek Platformu’nun 2 Kasım günü eylem kararı çerçevesinde Bolu’da yapılan etkinliğe soruşturma açıldı.
Valilikçe belirlenen belirli noktalar dışında basın açıklaması yapılmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı

İş İl Temsilcisi ve Belediye-İş Şube Başkanı Erdoğan Kefeli, Haber
Merkez Yöneticisi Hıdır Yavuz ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Özkan hakkında s

Zonguldak Çaycuma’da, KESK’in 11 Aralık 2003’te ülke genelinde yaptığı eyleme katıldığı için haklarında
soruşturma açılan 39 kamu emekçisine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilen maaş kesintisi cezası İdare

esi tarafından iptal edildi. Mahkemesi “Sendika üyesi olmayı ve sendika genel merkezlerinin aldığı
kararı hayata geçirmeyi, savunma açısından geçerli bir mazeret kabul ederek” cezayı oybirliğiyle iptal etti.

Özgür Toplum partisi ve DEHAP genel başkanlarının gözaltına alınması
üzerine DEHAP Van il yönetimi tarafından Van Sanat sokağında sivil toplum
örgütlerinin de katılımı ile düzenlenen basın açıklaması ile ilgili olarak, 2911
sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle Hasan Özgüneş (DEHAP İl
Başkanı), Hamdi Demir (DEHAP İl Yöneticisi), Saime Sürme (DEHAP
Merkez İlçe Yöneticisi), Hatice Topluiçten (DEHAP Kadın Kolları
Yöneticisi), Mehmet Özköseoğlu (DEHAP İl Yöneticisi), Fadıl Barıştıran
(DEHAP İl Yöneticisi), Naci Erkol (DEHAP Gençlik Kolları Yöneticisi),
Salih Aral (Tuyad-Der Yöneticisi), Haydar Acar (DEHAP Merkez İlçe
Yöneticisi), Servet Aslan (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi), Turan
Özgüner (Serhat Sanat Kültür Merkezi Yöneticisi), Miran Kaval (D
Kadın Kolları Yöneticisi), Behiye Kaçak(DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi),
Semira Varlı (DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi), Hacer Acar (DEHAP Kadın
Kolları Yöneticisi), Tahir Bilen (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi),
A.Samet Aslan (Özgür Toplum Patisi Merkez İlçe Yöneticisi), İbrahim Ete
(Özgür Toplum Partisi İl Başkanı), Reşit Emin Şahin (DEHAP Üyesi), Tahir
Duman (DEHAP Merkez İlçe Yöneticisi), Ümit Mermit (DEHAP Gençlik
Kolları Yöneticisi), Renas Kartal (Gençlik Kültür Merkezi Yöneticisi), Ayşe

Gıyasettin Gültepe (Göç-Der Yöneticisi), Hasan Güven (Kürt Dili
Öğrenim Merkezi), Cafer Kaçak (DEHAP İl Yöneticisi), Mesut Özdemir
(DEHAP İl Başkan Yardımcısı), Selahattin Taş (DEHAP İl Yöneticisi),
Remziye Umar (DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi), Ferhat Tahran (DEHAP
İl Yöneticisi), Bazi Aslan (DEHAP İl Yöneticisi) hakkında 15.01.2004
tarihinde 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Tok isimli vatandaşın

5 Kasım 2003 tarihinde taziye ziyaretine giden ve aralarında
Özgür Parti İlçe Başkanı Fadıl Ati ile DEHAP İlçe Başkanı Hacı Üzer'in
bulunduğu 32 DEHAP'lı hakkında, “Toplu yürüyüp 2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle dava açıldı.
Silopi Cumhuriyet Savcısı Ayhan Önder tarafından hazırlanan iddianamede,
“05.11.2003 tarihinde taziye ziyaretine gidiyoruz gerekçesiyle önceden izin
alınmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın ikişerli ve üçerli gruplar halinde

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

lduğunu belirtti. Demirbaş'ın söz konusu tarihte Diyarbakır'da olduğu
19.08.2004)

Mardin ili Kızıltepe ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yargısız infaz sonucu öldürüldükleri iddia edilen Ahmet
Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz’a Şırnak’ta ilişkin basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı İzzet Belge,
İl yöneticileri Mehmet Çakar, Emin İrmez, Merkez ilçe Başkanı Saadet Özbey, Merkez İlçe Yöneticisi Abdullah

kanı Emine İnan, İl genel Meclis Üyesi M. Nezir Uyan, Belediye Meclis üyesi Songül
Ukan, Kadın Kolları üyesi Fidan Güler, Gençlik Kolları üyeleri Sıdık Kütler, Lokman Gökhan, Murat Akpınar,

i dağıtımcısı Sıdık Ötün hakkında, Şırnak

Emek Platformu’nun 2 Kasım günü eylem kararı çerçevesinde Bolu’da yapılan etkinliğe soruşturma açıldı.
ar dışında basın açıklaması yapılmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı

İş Şube Başkanı Erdoğan Kefeli, Haber-Sen Genel
Merkez Yöneticisi Hıdır Yavuz ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak Çaycuma’da, KESK’in 11 Aralık 2003’te ülke genelinde yaptığı eyleme katıldığı için haklarında
soruşturma açılan 39 kamu emekçisine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilen maaş kesintisi cezası İdare

esi tarafından iptal edildi. Mahkemesi “Sendika üyesi olmayı ve sendika genel merkezlerinin aldığı
kararı hayata geçirmeyi, savunma açısından geçerli bir mazeret kabul ederek” cezayı oybirliğiyle iptal etti.

Özgür Toplum partisi ve DEHAP genel başkanlarının gözaltına alınması
üzerine DEHAP Van il yönetimi tarafından Van Sanat sokağında sivil toplum
örgütlerinin de katılımı ile düzenlenen basın açıklaması ile ilgili olarak, 2911

leri gerekçesiyle Hasan Özgüneş (DEHAP İl
Başkanı), Hamdi Demir (DEHAP İl Yöneticisi), Saime Sürme (DEHAP
Merkez İlçe Yöneticisi), Hatice Topluiçten (DEHAP Kadın Kolları
Yöneticisi), Mehmet Özköseoğlu (DEHAP İl Yöneticisi), Fadıl Barıştıran

ticisi), Naci Erkol (DEHAP Gençlik Kolları Yöneticisi),
Der Yöneticisi), Haydar Acar (DEHAP Merkez İlçe

Yöneticisi), Servet Aslan (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi), Turan
Özgüner (Serhat Sanat Kültür Merkezi Yöneticisi), Miran Kaval (DEHAP
Kadın Kolları Yöneticisi), Behiye Kaçak(DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi),
Semira Varlı (DEHAP Kadın Kolları Yöneticisi), Hacer Acar (DEHAP Kadın
Kolları Yöneticisi), Tahir Bilen (Özgür Toplum Partisi İl Yöneticisi),

erkez İlçe Yöneticisi), İbrahim Ete
(Özgür Toplum Partisi İl Başkanı), Reşit Emin Şahin (DEHAP Üyesi), Tahir
Duman (DEHAP Merkez İlçe Yöneticisi), Ümit Mermit (DEHAP Gençlik
Kolları Yöneticisi), Renas Kartal (Gençlik Kültür Merkezi Yöneticisi), Ayşe

Der Yöneticisi), Hasan Güven (Kürt Dili
Öğrenim Merkezi), Cafer Kaçak (DEHAP İl Yöneticisi), Mesut Özdemir
(DEHAP İl Başkan Yardımcısı), Selahattin Taş (DEHAP İl Yöneticisi),

hran (DEHAP
İl Yöneticisi), Bazi Aslan (DEHAP İl Yöneticisi) hakkında 15.01.2004
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Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Tok isimli vatandaşın
5 Kasım 2003 tarihinde taziye ziyaretine giden ve aralarında

Özgür Parti İlçe Başkanı Fadıl Ati ile DEHAP İlçe Başkanı Hacı Üzer'in
bulunduğu 32 DEHAP'lı hakkında, “Toplu yürüyüp 2911 Sayılı Toplantı ve

rekçesiyle dava açıldı.
Silopi Cumhuriyet Savcısı Ayhan Önder tarafından hazırlanan iddianamede,
“05.11.2003 tarihinde taziye ziyaretine gidiyoruz gerekçesiyle önceden izin
alınmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın ikişerli ve üçerli gruplar halinde
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Cudi Mahallesi Çiçek Sokak üzerindeki DEHAP Silopi İlçe Binası'ndan çıkıp
yürüyüşe başladıkları, 2. Caddeyi trafiğe kapatarak, Konak Caddesi'nde
yürüyüşlerine devam ettikleri, önlerine gelen 1. caddeyide trafiğe kapatarak,
Şehit Abdulkadir Öz Caddesi ve Vatan Cad
Caddesi 21 numaralı eve kadar yürüdükleri, yol boyunca emniyet
görevlilerine topluluğa bu şekilde yürüyüş yapamayacakları ikaz edilmesine
rağmen, sanık Hacı Üzen'in 'kendilerine kimsenin karışamayacağını
istedikleri gibi yürü
sanıkların dönüşte de aynı şekilde yürümek istemeleri üzerine emniyet
kuvvetlerince sanıkların yollarının kesilerek haklarında işlem yapıldığı bu
şekilde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri, o
tutanakları sanıkların savunmaları ve tüm hazırlık evrakı kapsamından
anlaşılmaktadır” denildi. Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 13
Nisan tarihinde görülecek.

80 kadın 22 Ekim 2003 tarihinde İstanbul Boğaziçi
otobüsten inerek köprüyü trafiğe kapatan 80 kadın hakkında “2911 sayılı
yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
açılan davanın ilk duruşması 12 Ocak günü 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan 80 kadından 35'i katıldı.
Sanıklar ifadelerinde, barış için bir araya geldiklerini dile getirerek, eylem
için yasal izinin alınıp alınmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade
ettiler. Sanıklar, eylem sırasında
gözaltına aldığını dile getirdiler. Sanık ifadelerinin ardından savunma yapan
avukatlardan Hayal Özenç, tüm sanıklardan savunma alınmasından vazgeçilip
beraat kararı verilmesini talep ederek, savunması alınanların da
vareste tutulmasını istedi. İfadesi alınan sanıkların vareste tutulması talebini
yerinde gören mahkeme başkanı, savunmaları alınmayan sanıkların
duruşmada hazır bulunmaları ve Fahriye Alkan isimli sanığın ise ihzaren
(polis zoruyla) duruşmada h
tarihe erteledi.

96 üniversite
öğrencisi

6 Kasım 2003'te Ankara Kızılay'da YÖK'ü protesto amacıyla düzenlenen ve
polisin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriyle ilgili Cumhuriyet Savcısı
Hamza Uçar tarafından açılan davada 1’i tutuklu 96 üniversitelinin toplam
840 yıl hapsini istedi. İddianamede sanıkların yasadışı gösteri yaptıkları,
“dağılın” uyarısını dinlemedikleri, bununla da yetinmeyerek güvenlik
görevlilerine saldırıp yaraladıkları, Emn
belediye otobüslerine de büyük zarar verdikleri anlatıldı. İddianame,
suçlamanın tümünün söz konusu olayda göstericileri döven polisin
kameramanlarının çektiği görüntülerle ses kayıtlarına dayandırıldı. Ek
araştırma yapm
isimleri sanık göstermekle yetinirken, sanıkların birçoğunun ifadesini
almadan dava açtığını hazırladığı iddianamede belirtti: “... Her ne kadar tüm
sanıkların savunmaları alınamamış ise de sanık K
olması ve tüm sanıkların celp ve savunmalarının alınmasının çok zaman
alabileceği kanaatine varılması nedeniyle söz konusu sanıkların
savunmalarının alınması tamamlanmadan kamu davasının açılması
gerektiği..” 2911 sayılı Toplantı v
suçladığı 96 sanıktan her biri hakkında önce 4.5 yıldan 8'er yıla kadar hapis
cezası istedi. Savcı daha sonra, bu sanıklardan 28'i hakkındaki cezanın üçte
bire kadar artırılmasını da
zamlı ceza talebini, bu kişileri “uslanmaz” görmesine dayandıran savcı, bu
sanıkların, “Bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdikleri, her olayda
yer aldıkları” ifadesine iddianamesinde yer verdi. Savcı Uçar, bunlardan 1
hakkında polisin gönderdiği “ek suç bildirme formu” bulunduğunu, dördü
hakkında ise yine benzer suçtan ve yine Ankara Başsavcılığı'nca başka dava
açıldığını kaydetti. Savcı ayrıca, bir sanığın ÖDP, bir sanığın Halkevleri, iki
sanığın Gençlik Derneği üy
yapılanması içinde yer aldığı” bilgilerini iddianamesinde kullandı. Davanın
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hallesi Çiçek Sokak üzerindeki DEHAP Silopi İlçe Binası'ndan çıkıp
yürüyüşe başladıkları, 2. Caddeyi trafiğe kapatarak, Konak Caddesi'nde
yürüyüşlerine devam ettikleri, önlerine gelen 1. caddeyide trafiğe kapatarak,
Şehit Abdulkadir Öz Caddesi ve Vatan Caddesi'ni geçtikten sonra Merkez
Caddesi 21 numaralı eve kadar yürüdükleri, yol boyunca emniyet
görevlilerine topluluğa bu şekilde yürüyüş yapamayacakları ikaz edilmesine
rağmen, sanık Hacı Üzen'in 'kendilerine kimsenin karışamayacağını
istedikleri gibi yürüyebileceklerini' beyan ederek, eyleme devam ettikleri,
sanıkların dönüşte de aynı şekilde yürümek istemeleri üzerine emniyet
kuvvetlerince sanıkların yollarının kesilerek haklarında işlem yapıldığı bu
şekilde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri, olay ve yakalama
tutanakları sanıkların savunmaları ve tüm hazırlık evrakı kapsamından
anlaşılmaktadır” denildi. Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 13
Nisan tarihinde görülecek.
22 Ekim 2003 tarihinde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağında
otobüsten inerek köprüyü trafiğe kapatan 80 kadın hakkında “2911 sayılı
yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
açılan davanın ilk duruşması 12 Ocak günü 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde

dü. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan 80 kadından 35'i katıldı.
Sanıklar ifadelerinde, barış için bir araya geldiklerini dile getirerek, eylem
için yasal izinin alınıp alınmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade
ettiler. Sanıklar, eylem sırasında polisin bir şey söylemeden kendilerini
gözaltına aldığını dile getirdiler. Sanık ifadelerinin ardından savunma yapan
avukatlardan Hayal Özenç, tüm sanıklardan savunma alınmasından vazgeçilip
beraat kararı verilmesini talep ederek, savunması alınanların da duruşmadan
vareste tutulmasını istedi. İfadesi alınan sanıkların vareste tutulması talebini
yerinde gören mahkeme başkanı, savunmaları alınmayan sanıkların
duruşmada hazır bulunmaları ve Fahriye Alkan isimli sanığın ise ihzaren
(polis zoruyla) duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir

6 Kasım 2003'te Ankara Kızılay'da YÖK'ü protesto amacıyla düzenlenen ve
polisin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriyle ilgili Cumhuriyet Savcısı

a Uçar tarafından açılan davada 1’i tutuklu 96 üniversitelinin toplam
840 yıl hapsini istedi. İddianamede sanıkların yasadışı gösteri yaptıkları,
“dağılın” uyarısını dinlemedikleri, bununla da yetinmeyerek güvenlik
görevlilerine saldırıp yaraladıkları, Emniyet'e ait çok sayıda araç ile bazı
belediye otobüslerine de büyük zarar verdikleri anlatıldı. İddianame,
suçlamanın tümünün söz konusu olayda göstericileri döven polisin
kameramanlarının çektiği görüntülerle ses kayıtlarına dayandırıldı. Ek
araştırma yapmayan Savcı, polisin çektiği fotoğrafların arkasına yazdığı
isimleri sanık göstermekle yetinirken, sanıkların birçoğunun ifadesini
almadan dava açtığını hazırladığı iddianamede belirtti: “... Her ne kadar tüm
sanıkların savunmaları alınamamış ise de sanık Kemal Kahraman'ın tutuklu
olması ve tüm sanıkların celp ve savunmalarının alınmasının çok zaman
alabileceği kanaatine varılması nedeniyle söz konusu sanıkların
savunmalarının alınması tamamlanmadan kamu davasının açılması
gerektiği..” 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetle
suçladığı 96 sanıktan her biri hakkında önce 4.5 yıldan 8'er yıla kadar hapis
cezası istedi. Savcı daha sonra, bu sanıklardan 28'i hakkındaki cezanın üçte
bire kadar artırılmasını da -üst sınır 10 yıl 6 aya çıkıyor- talep etti. 28 sanığa
zamlı ceza talebini, bu kişileri “uslanmaz” görmesine dayandıran savcı, bu
sanıkların, “Bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdikleri, her olayda
yer aldıkları” ifadesine iddianamesinde yer verdi. Savcı Uçar, bunlardan 1
hakkında polisin gönderdiği “ek suç bildirme formu” bulunduğunu, dördü
hakkında ise yine benzer suçtan ve yine Ankara Başsavcılığı'nca başka dava
açıldığını kaydetti. Savcı ayrıca, bir sanığın ÖDP, bir sanığın Halkevleri, iki
sanığın Gençlik Derneği üyesi olmasını, bir sanığın “öğrenci koordinasyonu
yapılanması içinde yer aldığı” bilgilerini iddianamesinde kullandı. Davanın
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hallesi Çiçek Sokak üzerindeki DEHAP Silopi İlçe Binası'ndan çıkıp
yürüyüşe başladıkları, 2. Caddeyi trafiğe kapatarak, Konak Caddesi'nde
yürüyüşlerine devam ettikleri, önlerine gelen 1. caddeyide trafiğe kapatarak,

desi'ni geçtikten sonra Merkez
Caddesi 21 numaralı eve kadar yürüdükleri, yol boyunca emniyet
görevlilerine topluluğa bu şekilde yürüyüş yapamayacakları ikaz edilmesine
rağmen, sanık Hacı Üzen'in 'kendilerine kimsenin karışamayacağını

yebileceklerini' beyan ederek, eyleme devam ettikleri,
sanıkların dönüşte de aynı şekilde yürümek istemeleri üzerine emniyet
kuvvetlerince sanıkların yollarının kesilerek haklarında işlem yapıldığı bu

lay ve yakalama
tutanakları sanıkların savunmaları ve tüm hazırlık evrakı kapsamından
anlaşılmaktadır” denildi. Silopi Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 13

Köprüsü'nün Ortaköy ayağında
otobüsten inerek köprüyü trafiğe kapatan 80 kadın hakkında “2911 sayılı
yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
açılan davanın ilk duruşması 12 Ocak günü 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde

dü. Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan 80 kadından 35'i katıldı.
Sanıklar ifadelerinde, barış için bir araya geldiklerini dile getirerek, eylem
için yasal izinin alınıp alınmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını ifade

polisin bir şey söylemeden kendilerini
gözaltına aldığını dile getirdiler. Sanık ifadelerinin ardından savunma yapan
avukatlardan Hayal Özenç, tüm sanıklardan savunma alınmasından vazgeçilip

duruşmadan
vareste tutulmasını istedi. İfadesi alınan sanıkların vareste tutulması talebini
yerinde gören mahkeme başkanı, savunmaları alınmayan sanıkların
duruşmada hazır bulunmaları ve Fahriye Alkan isimli sanığın ise ihzaren

azır edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir
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6 Kasım 2003'te Ankara Kızılay'da YÖK'ü protesto amacıyla düzenlenen ve
polisin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriyle ilgili Cumhuriyet Savcısı

a Uçar tarafından açılan davada 1’i tutuklu 96 üniversitelinin toplam
840 yıl hapsini istedi. İddianamede sanıkların yasadışı gösteri yaptıkları,
“dağılın” uyarısını dinlemedikleri, bununla da yetinmeyerek güvenlik

iyet'e ait çok sayıda araç ile bazı
belediye otobüslerine de büyük zarar verdikleri anlatıldı. İddianame,
suçlamanın tümünün söz konusu olayda göstericileri döven polisin
kameramanlarının çektiği görüntülerle ses kayıtlarına dayandırıldı. Ek

ayan Savcı, polisin çektiği fotoğrafların arkasına yazdığı
isimleri sanık göstermekle yetinirken, sanıkların birçoğunun ifadesini
almadan dava açtığını hazırladığı iddianamede belirtti: “... Her ne kadar tüm

emal Kahraman'ın tutuklu
olması ve tüm sanıkların celp ve savunmalarının alınmasının çok zaman
alabileceği kanaatine varılması nedeniyle söz konusu sanıkların
savunmalarının alınması tamamlanmadan kamu davasının açılması

e Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetle
suçladığı 96 sanıktan her biri hakkında önce 4.5 yıldan 8'er yıla kadar hapis
cezası istedi. Savcı daha sonra, bu sanıklardan 28'i hakkındaki cezanın üçte

talep etti. 28 sanığa
zamlı ceza talebini, bu kişileri “uslanmaz” görmesine dayandıran savcı, bu
sanıkların, “Bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdikleri, her olayda
yer aldıkları” ifadesine iddianamesinde yer verdi. Savcı Uçar, bunlardan 10'u
hakkında polisin gönderdiği “ek suç bildirme formu” bulunduğunu, dördü
hakkında ise yine benzer suçtan ve yine Ankara Başsavcılığı'nca başka dava
açıldığını kaydetti. Savcı ayrıca, bir sanığın ÖDP, bir sanığın Halkevleri, iki

esi olmasını, bir sanığın “öğrenci koordinasyonu
yapılanması içinde yer aldığı” bilgilerini iddianamesinde kullandı. Davanın
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sayılı
yasa
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ilk duruşması 23 Şubat günü Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya, 30 öğrenci ile şikayette bulunan 30 polisten 2
müdahil ve müşteki avukatlar katıldı. Şikayetçi polisler ile sanık öğrencilerin
kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, öğrenciler kendilerine yöneltilen
suçları reddederek, polislere taşla ya da sopayla bir saldırıda bulunmadıklarını
ve polisin gazlı saldırısından etkilendikleri için olay yerinden uzaklaşmaya
çalıştıklarını ifade etti. Öğrenciler, polislerin kendilerine, polis köpeği ve
gazlarla yaptığı müdahale sonucunda darp aldıklarını ve asıl mağdur olanın
polisler değil, kendileri old
polisler ise, öğrencilerin olay yerine kendilerine saldırmak için hazırlıklı
geldiğini ileri sürdü. Öğrencilerin saldırısı soncu yaralandığını ileri süren
Çevik Kuvvet Amiri Mehmet Yüksel, öğrencilerin sloga
bağırdıklarını, çeşitli flamalar taşıdıklarını ve kendilerine aniden sopalarla
saldırdığını iddia etti. Yüksel, kendisinin bunun karşısında emrindeki
polislere verdiği talimatla, saldırganları durdurmaları konusunda uyardığını
söyledi. Köpekler
doğrulayan Yüksel, bunu yapmak zorunda kaldıklarını savundu. Sanık
öğrencilerin avukatlarından Ender büyükçulha ise, kalabalığa karşı polis
saldırısının görüntülerde yer aldığını, bu olayla temel hak
korunması ilkesinin ihlal edildiğini savundu. Mahkemeye, aynı gün İstanbul
Beyazıt Meydanı ile Ankara Ziya Gökalp'te yapılan eylemlerden birer
fotoğraf sunan Büyükçulha, fotoğraflar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Mahkeme hakimi, tek t
tahliyesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

8 öğrenci Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto
etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen, an
karşılaşan 8 öğrenci hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefet suçundan dava açtı. İlk duruşma 3 Mart'ta görülecek.

Cafer Demir,
Ali Öztürk,
Emin Ali Ak,
Hüseyin Aktaş,
Ali Seçer ve
A.Cemal
Zülfikar

19 Aralık 2003 tarihinde Elazığ E Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması
yapan İHD Şube Başkanı Cafer Demir, İHD Yönetim Kurulu üyesi Ali
Öztürk, İHD Saymanı Emin Ali Ak, ÖTP il Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP
il Başkanı Ali Seçer ve EMEP İl
sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde
Şubat ayı içinde dava açıldı.

22 kişi 24 Şubat günü Adana’da Sugözü Termik Santralı'nın açılışını protesto eden
22 çevreci hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

89 kişi 10 Aralık 2003 Tarihinde KESK tarafından Kamu Yasa tasarısı ile ilgili
gerçekleştirilen bas
Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Köse, Şube Y.K. Yedek Üyesi Meral Ünal, GYK Üyesi Semra Sezgin
ile Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Mutlu’nun da
aralarında yer aldığı toplam 89 kişi hakkında “2911sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Davanın
ilk duruşması 1 Mart günü gerçekleştirildi.

52 kişi Sivas Katliamı nedeniyle 2
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasından dolayı İHD İzmir Şubesi Y.K
Üyesi Volkan Köse, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, İHD GYK Üyesi
Ahmet Dağlı, H.Necla Şengül, Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Eski Başkanı
Elif Bakır, TAYD
Ecevit Piroğlu, İl Y.K Üyesi Evrim Kubilay, Seray Topal, DEHAP İl
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şahin, Fatma Akgün, DEHAP Balçova İlçe
Başkanı Ali Şener, DEHAP Eski Y.K Üyesi Aydın Mutlu Dinç
Konak İlçe Başkanı Deham Akın, EMEP İl Başkanı Cabbar Demirci, EMEP
İl Y.K Üyesi Hayri Arı, EMEP Konak İlçe Başkanı Haydar Cenan, TKP İl
Başkanı Rauf Cankurtaran, TKP İl Y.K. Üyesi Av. Mert Saraçoğlu ve TKP
Y.K. Üyesi İbrahim Bulut
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ilk duruşması 23 Şubat günü Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya, 30 öğrenci ile şikayette bulunan 30 polisten 26'sının yanı sıra
müdahil ve müşteki avukatlar katıldı. Şikayetçi polisler ile sanık öğrencilerin
kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, öğrenciler kendilerine yöneltilen
suçları reddederek, polislere taşla ya da sopayla bir saldırıda bulunmadıklarını

olisin gazlı saldırısından etkilendikleri için olay yerinden uzaklaşmaya
çalıştıklarını ifade etti. Öğrenciler, polislerin kendilerine, polis köpeği ve
gazlarla yaptığı müdahale sonucunda darp aldıklarını ve asıl mağdur olanın
polisler değil, kendileri olduğunu dile getirdi. Öğrencilerden şikayetçi olan
polisler ise, öğrencilerin olay yerine kendilerine saldırmak için hazırlıklı
geldiğini ileri sürdü. Öğrencilerin saldırısı soncu yaralandığını ileri süren
Çevik Kuvvet Amiri Mehmet Yüksel, öğrencilerin sloganlar atarak
bağırdıklarını, çeşitli flamalar taşıdıklarını ve kendilerine aniden sopalarla
saldırdığını iddia etti. Yüksel, kendisinin bunun karşısında emrindeki
polislere verdiği talimatla, saldırganları durdurmaları konusunda uyardığını
söyledi. Köpeklerle ve gaz bombaları ile öğrencilere müdahale ettiklerini
doğrulayan Yüksel, bunu yapmak zorunda kaldıklarını savundu. Sanık
öğrencilerin avukatlarından Ender büyükçulha ise, kalabalığa karşı polis
saldırısının görüntülerde yer aldığını, bu olayla temel hak ve özgürlüklerin
korunması ilkesinin ihlal edildiğini savundu. Mahkemeye, aynı gün İstanbul
Beyazıt Meydanı ile Ankara Ziya Gökalp'te yapılan eylemlerden birer
fotoğraf sunan Büyükçulha, fotoğraflar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Mahkeme hakimi, tek tutuklu yargılanan sanık olan Kemal Kahraman'ın
tahliyesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto
etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen, ancak polis müdahalesi ile
karşılaşan 8 öğrenci hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefet suçundan dava açtı. İlk duruşma 3 Mart'ta görülecek.
19 Aralık 2003 tarihinde Elazığ E Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması
yapan İHD Şube Başkanı Cafer Demir, İHD Yönetim Kurulu üyesi Ali
Öztürk, İHD Saymanı Emin Ali Ak, ÖTP il Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP
il Başkanı Ali Seçer ve EMEP İl Başkanı A.Cemal Zülfikar hakkında “2911
sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde
Şubat ayı içinde dava açıldı.

24 Şubat günü Adana’da Sugözü Termik Santralı'nın açılışını protesto eden
22 çevreci hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10 Aralık 2003 Tarihinde KESK tarafından Kamu Yasa tasarısı ile ilgili
gerçekleştirilen basın açıklamasından dolayı İHD İzmir Şube Başkanı
Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Köse, Şube Y.K. Yedek Üyesi Meral Ünal, GYK Üyesi Semra Sezgin
ile Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Mutlu’nun da

yer aldığı toplam 89 kişi hakkında “2911sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Davanın
ilk duruşması 1 Mart günü gerçekleştirildi.
Sivas Katliamı nedeniyle 2 Temmuz günü İzmir Konak’taki Sümerbank
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasından dolayı İHD İzmir Şubesi Y.K
Üyesi Volkan Köse, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, İHD GYK Üyesi
Ahmet Dağlı, H.Necla Şengül, Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Eski Başkanı

Bakır, TAYD-DER Başkanı Av. Zeynel Değirmenci, SDP İl Başkanı
Ecevit Piroğlu, İl Y.K Üyesi Evrim Kubilay, Seray Topal, DEHAP İl
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şahin, Fatma Akgün, DEHAP Balçova İlçe
Başkanı Ali Şener, DEHAP Eski Y.K Üyesi Aydın Mutlu Dinçoğlu, DEHAP
Konak İlçe Başkanı Deham Akın, EMEP İl Başkanı Cabbar Demirci, EMEP
İl Y.K Üyesi Hayri Arı, EMEP Konak İlçe Başkanı Haydar Cenan, TKP İl
Başkanı Rauf Cankurtaran, TKP İl Y.K. Üyesi Av. Mert Saraçoğlu ve TKP
Y.K. Üyesi İbrahim Bulut’un da aralarında yer aldığı 52 kişi hakkında
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ilk duruşması 23 Şubat günü Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
6'sının yanı sıra

müdahil ve müşteki avukatlar katıldı. Şikayetçi polisler ile sanık öğrencilerin
kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, öğrenciler kendilerine yöneltilen
suçları reddederek, polislere taşla ya da sopayla bir saldırıda bulunmadıklarını

olisin gazlı saldırısından etkilendikleri için olay yerinden uzaklaşmaya
çalıştıklarını ifade etti. Öğrenciler, polislerin kendilerine, polis köpeği ve
gazlarla yaptığı müdahale sonucunda darp aldıklarını ve asıl mağdur olanın

uğunu dile getirdi. Öğrencilerden şikayetçi olan
polisler ise, öğrencilerin olay yerine kendilerine saldırmak için hazırlıklı
geldiğini ileri sürdü. Öğrencilerin saldırısı soncu yaralandığını ileri süren

nlar atarak
bağırdıklarını, çeşitli flamalar taşıdıklarını ve kendilerine aniden sopalarla
saldırdığını iddia etti. Yüksel, kendisinin bunun karşısında emrindeki
polislere verdiği talimatla, saldırganları durdurmaları konusunda uyardığını

le ve gaz bombaları ile öğrencilere müdahale ettiklerini
doğrulayan Yüksel, bunu yapmak zorunda kaldıklarını savundu. Sanık
öğrencilerin avukatlarından Ender büyükçulha ise, kalabalığa karşı polis

ve özgürlüklerin
korunması ilkesinin ihlal edildiğini savundu. Mahkemeye, aynı gün İstanbul
Beyazıt Meydanı ile Ankara Ziya Gökalp'te yapılan eylemlerden birer
fotoğraf sunan Büyükçulha, fotoğraflar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

utuklu yargılanan sanık olan Kemal Kahraman'ın

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto
cak polis müdahalesi ile

karşılaşan 8 öğrenci hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefet suçundan dava açtı. İlk duruşma 3 Mart'ta görülecek.
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19 Aralık 2003 tarihinde Elazığ E Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması
yapan İHD Şube Başkanı Cafer Demir, İHD Yönetim Kurulu üyesi Ali
Öztürk, İHD Saymanı Emin Ali Ak, ÖTP il Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP

Başkanı A.Cemal Zülfikar hakkında “2911
sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde
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24 Şubat günü Adana’da Sugözü Termik Santralı'nın açılışını protesto eden 2991
sayılı
yasa

10 Aralık 2003 Tarihinde KESK tarafından Kamu Yasa tasarısı ile ilgili
ın açıklamasından dolayı İHD İzmir Şube Başkanı

Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Köse, Şube Y.K. Yedek Üyesi Meral Ünal, GYK Üyesi Semra Sezgin
ile Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Mutlu’nun da

yer aldığı toplam 89 kişi hakkında “2911sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Davanın
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Temmuz günü İzmir Konak’taki Sümerbank
önünde gerçekleştirilen basın açıklamasından dolayı İHD İzmir Şubesi Y.K
Üyesi Volkan Köse, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, İHD GYK Üyesi
Ahmet Dağlı, H.Necla Şengül, Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Eski Başkanı

DER Başkanı Av. Zeynel Değirmenci, SDP İl Başkanı
Ecevit Piroğlu, İl Y.K Üyesi Evrim Kubilay, Seray Topal, DEHAP İl
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şahin, Fatma Akgün, DEHAP Balçova İlçe

oğlu, DEHAP
Konak İlçe Başkanı Deham Akın, EMEP İl Başkanı Cabbar Demirci, EMEP
İl Y.K Üyesi Hayri Arı, EMEP Konak İlçe Başkanı Haydar Cenan, TKP İl
Başkanı Rauf Cankurtaran, TKP İl Y.K. Üyesi Av. Mert Saraçoğlu ve TKP

52 kişi hakkında
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“2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri
iddiasıyla dava açıldı. Davanın İlk duruşması 3 Mart günü 11. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.

Şevket Turak,
Ahmet Aydın,
Şahvelat
Kaplan ve
İsmail Budak

DEHAP Gebze Gençlik Kolları'nın 10 Kasım 2003 tarihinde Gebze'de yaptığı
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekten” dava açılan Şevket
Turak, Ahmet Aydın, Şahvelat Kaplan ve İsmail Budak’ın yargılanmasına
Gebze Adliyesi 3. Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat günü başlandı. Kimlik
tespitlerinin ardından ifadeleri alınan sanıklar, söz konusu açıklamaya
katıldıklarını kabul etti, ancak iddia edildiği üzer
herhangi bir döviz ya da pankart açmadıklarını belirtti. Yapılan basın
açıklaması metninin bir kopyasının daha önceden polise verildiğini,
açıklamanın polisin bilgisi dahilinde yapıldığını belirten sanıklar, beraat
talebinde bulundu. D

52 kişi 12 Nisan günü Ankara’da, NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla
Cebeci'den Kızılay'a yürüyüş yapan polis tarafından gözaltına alınan biri
avukat 52 kişi hakkında, “izinsiz gösteri
istemiyle dava açıldı. (Radikal

Levent Tüzel,
Songül
Beydilli, Musa
Servi, Güven
Gerçek, Hasan
Kaya, Kazım
Bakış, Hacı
Yapıcı ve
Hüseyin
Ayrılmaz

15 Nisan günü,
ardından basın açıklaması yaptıkları ve davayı takip ettikleri için haklarında
“izinsiz gösteri yapmak” suçundan dava açılan, EMEP Genel Başkanı Levent
Tüzel, SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydil
Gerçek, Hasan Kaya, Kazım Bakış, Hacı Yapıcı ve Hüseyin Ayrılmaz’ın,
İstanbul Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada,
ifadelerinin alınmasına karar verilerek duruşma, 23 Haziran 2004 gününe
erteledi. (Evrensel

45 kişi 24 Nisan günü İstanbul Taksim meydanında YÖK yasa tasarısını protesto
amacıyla düzenlenen gösteri nedeniyle 45 kişi hakkında 12 Mayıs günü dava
açıldı. İddianamede, öğrencilerin “izinsiz gösteri düzenledikleri ve polise
direndikleri” iddia edildi. Dava, Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek. (İHD İstanbul)

109 işçi ve
memur

Tunceli'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) aldığı
karar doğrultusunda 10
yapan Tunceli Belediyesi'nde görevli 109 işçi ve memurun TCK 236/2 ve
80'inci maddelerine muhalefet suçundan yargılanmasına Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 7 Mayıs günü başlandı. Duruşmada, kimlik ve adres
tespitlerinin ardından sanıkların ifadesi alındı. Duruşma, sanıklara müdafi
tayini, gelmeyen sanıkların gelmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 28
Mayıs’a ertelendi. Haklarında dava açılan 94 kamu emekçisi de Tunceli
Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına
dosyada Anadolu Lisesi öğretmenleri ve memurlarının yer aldığı 35 kişi
yargılandı. 34 sanığın hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespitlerinin ardından
ertelendi. İkinci duruşmada ise Tunceli Endüstri Meslek Lisesi'nde çalışa
memur ve öğretmen yargılanırken, üçüncü duruşmada da Maliye çalışanı 36
memur hakim karşısına çıktı. Her üç duruşmada eksikliklerin tamamlanması
için 28 Mayıs'a ertelendi. Yine haklarında dava açılan 76 sağlık çalışanın,
TCK'nin 236/2 ve 80. maddeleri
Mayıs günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.
Kimlik ve adres tespitleri yapılan sanıkların ifadelerinin alındığı duruşma,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mayıs gününe ertelend
Gündem-22.05.04) (Özgür Gündem

159 üniversite
öğrencisi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 8 Mayıs günü düzenlenen
“Demokratik Üniversite Kurultayı” sonrası okulu terk etmeme eylemi yapan
ve polis tarafından gözaltına alınan 159 öğrenci hakkında, TCK’nın
188/5,6,7,8 ve son maddeleri ile 516/3, 517/1 v
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“2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri
iddiasıyla dava açıldı. Davanın İlk duruşması 3 Mart günü 11. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.
DEHAP Gebze Gençlik Kolları'nın 10 Kasım 2003 tarihinde Gebze'de yaptığı
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekten” dava açılan Şevket

, Ahmet Aydın, Şahvelat Kaplan ve İsmail Budak’ın yargılanmasına
Gebze Adliyesi 3. Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat günü başlandı. Kimlik
tespitlerinin ardından ifadeleri alınan sanıklar, söz konusu açıklamaya
katıldıklarını kabul etti, ancak iddia edildiği üzere suç unsuru taşıyan
herhangi bir döviz ya da pankart açmadıklarını belirtti. Yapılan basın
açıklaması metninin bir kopyasının daha önceden polise verildiğini,
açıklamanın polisin bilgisi dahilinde yapıldığını belirten sanıklar, beraat
talebinde bulundu. Duruşma, polislerin dinlenmesi için ertendi.
12 Nisan günü Ankara’da, NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla
Cebeci'den Kızılay'a yürüyüş yapan polis tarafından gözaltına alınan biri
avukat 52 kişi hakkında, “izinsiz gösteri yapmak” suçundan 3 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. (Radikal-14.04.2004)
15 Nisan günü, gözaltında öldürülen sendikacı Süleyman Yeter’in davasının
ardından basın açıklaması yaptıkları ve davayı takip ettikleri için haklarında
“izinsiz gösteri yapmak” suçundan dava açılan, EMEP Genel Başkanı Levent
Tüzel, SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, Musa Servi, Güven
Gerçek, Hasan Kaya, Kazım Bakış, Hacı Yapıcı ve Hüseyin Ayrılmaz’ın,
İstanbul Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada,
ifadelerinin alınmasına karar verilerek duruşma, 23 Haziran 2004 gününe

(Evrensel-16.04.04)

24 Nisan günü İstanbul Taksim meydanında YÖK yasa tasarısını protesto
amacıyla düzenlenen gösteri nedeniyle 45 kişi hakkında 12 Mayıs günü dava
açıldı. İddianamede, öğrencilerin “izinsiz gösteri düzenledikleri ve polise

endikleri” iddia edildi. Dava, Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek. (İHD İstanbul) (Radikal-2004.05.14)
Tunceli'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) aldığı
karar doğrultusunda 10-11 Aralık 2003 tarihinde vizite ve iş bırakma eylemi
yapan Tunceli Belediyesi'nde görevli 109 işçi ve memurun TCK 236/2 ve
80'inci maddelerine muhalefet suçundan yargılanmasına Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 7 Mayıs günü başlandı. Duruşmada, kimlik ve adres

tlerinin ardından sanıkların ifadesi alındı. Duruşma, sanıklara müdafi
tayini, gelmeyen sanıkların gelmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 28
Mayıs’a ertelendi. Haklarında dava açılan 94 kamu emekçisi de Tunceli
Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 14 Mayıs günü görülen ilk
dosyada Anadolu Lisesi öğretmenleri ve memurlarının yer aldığı 35 kişi
yargılandı. 34 sanığın hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespitlerinin ardından
ertelendi. İkinci duruşmada ise Tunceli Endüstri Meslek Lisesi'nde çalışa
memur ve öğretmen yargılanırken, üçüncü duruşmada da Maliye çalışanı 36
memur hakim karşısına çıktı. Her üç duruşmada eksikliklerin tamamlanması
için 28 Mayıs'a ertelendi. Yine haklarında dava açılan 76 sağlık çalışanın,
TCK'nin 236/2 ve 80. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 21
Mayıs günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.
Kimlik ve adres tespitleri yapılan sanıkların ifadelerinin alındığı duruşma,
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mayıs gününe ertelendi. (Özgür

22.05.04) (Özgür Gündem-2004.05.15) (DIHA-2004.05.07)
İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 8 Mayıs günü düzenlenen
“Demokratik Üniversite Kurultayı” sonrası okulu terk etmeme eylemi yapan
ve polis tarafından gözaltına alınan 159 öğrenci hakkında, TCK’nın
188/5,6,7,8 ve son maddeleri ile 516/3, 517/1 ve 522. maddeleri uyarınca
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“2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri
iddiasıyla dava açıldı. Davanın İlk duruşması 3 Mart günü 11. Asliye Ceza

DEHAP Gebze Gençlik Kolları'nın 10 Kasım 2003 tarihinde Gebze'de yaptığı
basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekten” dava açılan Şevket

, Ahmet Aydın, Şahvelat Kaplan ve İsmail Budak’ın yargılanmasına
Gebze Adliyesi 3. Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat günü başlandı. Kimlik
tespitlerinin ardından ifadeleri alınan sanıklar, söz konusu açıklamaya

e suç unsuru taşıyan
herhangi bir döviz ya da pankart açmadıklarını belirtti. Yapılan basın
açıklaması metninin bir kopyasının daha önceden polise verildiğini,
açıklamanın polisin bilgisi dahilinde yapıldığını belirten sanıklar, beraat

2991
sayılı
yasa

12 Nisan günü Ankara’da, NATO zirvesiyle YÖK'ü protesto etmek amacıyla
Cebeci'den Kızılay'a yürüyüş yapan polis tarafından gözaltına alınan biri

yapmak” suçundan 3 yıla kadar hapis

2991
sayılı
yasa

özaltında öldürülen sendikacı Süleyman Yeter’in davasının
ardından basın açıklaması yaptıkları ve davayı takip ettikleri için haklarında
“izinsiz gösteri yapmak” suçundan dava açılan, EMEP Genel Başkanı Levent

li, Musa Servi, Güven
Gerçek, Hasan Kaya, Kazım Bakış, Hacı Yapıcı ve Hüseyin Ayrılmaz’ın,
İstanbul Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada,
ifadelerinin alınmasına karar verilerek duruşma, 23 Haziran 2004 gününe

2911
sayılı
yasa

24 Nisan günü İstanbul Taksim meydanında YÖK yasa tasarısını protesto
amacıyla düzenlenen gösteri nedeniyle 45 kişi hakkında 12 Mayıs günü dava
açıldı. İddianamede, öğrencilerin “izinsiz gösteri düzenledikleri ve polise

endikleri” iddia edildi. Dava, Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde

2991
sayılı
yasa

Tunceli'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) aldığı
2003 tarihinde vizite ve iş bırakma eylemi

yapan Tunceli Belediyesi'nde görevli 109 işçi ve memurun TCK 236/2 ve
80'inci maddelerine muhalefet suçundan yargılanmasına Tunceli Asliye Ceza
Mahkemesi'nde 7 Mayıs günü başlandı. Duruşmada, kimlik ve adres

tlerinin ardından sanıkların ifadesi alındı. Duruşma, sanıklara müdafi
tayini, gelmeyen sanıkların gelmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 28
Mayıs’a ertelendi. Haklarında dava açılan 94 kamu emekçisi de Tunceli

çıktı. 14 Mayıs günü görülen ilk
dosyada Anadolu Lisesi öğretmenleri ve memurlarının yer aldığı 35 kişi
yargılandı. 34 sanığın hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespitlerinin ardından
ertelendi. İkinci duruşmada ise Tunceli Endüstri Meslek Lisesi'nde çalışan 24
memur ve öğretmen yargılanırken, üçüncü duruşmada da Maliye çalışanı 36
memur hakim karşısına çıktı. Her üç duruşmada eksikliklerin tamamlanması
için 28 Mayıs'a ertelendi. Yine haklarında dava açılan 76 sağlık çalışanın,

uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 21
Mayıs günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.
Kimlik ve adres tespitleri yapılan sanıkların ifadelerinin alındığı duruşma,

i. (Özgür
2004.05.07)

TCK
236/2 ve
80

İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 8 Mayıs günü düzenlenen
“Demokratik Üniversite Kurultayı” sonrası okulu terk etmeme eylemi yapan
ve polis tarafından gözaltına alınan 159 öğrenci hakkında, TCK’nın

e 522. maddeleri uyarınca

TCK'nın
188/5, 6,
7, 8 ve
son
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cezalandırmaları talebi ile dava açıldı. Sanıklar hakkında 7 ile 25 yıl arasında
hapis cezası isteniyor.
Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 33 öğrencinin ifadesi alındı. Duruşma,
diğer öğrencilerin ifadesinin alınması için ertelendi. (İHD İstanbul)
(13.09.2004-DIHA)

88 üniversite
öğrencisi

Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Kampüsü’nde meydana gelen olaylarda adı
geçen 20’si tutuklu 88 öğrenci hakkında, “Haksız eylem ve davranışlarla
eğitim ve öğretim çalışmalarına ara verilmesine neden olmak, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” etmek suçundan Edirne 1 No’lu
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. (Birgün

Selma Gürkan,
Bedri Tekin ve
4 kişi

2003 yılı Mart ayında KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri Silopi’den
İskenderun’a “İpek Yolu barış yoludur. Ülkenin işgaline son” gezisi
düzenleyerek, Amerikan’ın Irak işgalinin sona erdirilmesi
Irak’a asker göndermemesini isteyen ve Nusaybin’de güvenlik güçlerinin
müdahalesine maruz kalan KESK üyeleri Selma Gürkan ve Bedri Tekin’in de
ararında bulunduğu 6 kişi hakkında Nusaybin Savcılığı, “yolu kapattıkları ve
izinsiz gösteri yaptı
15 Hazran günü Gürkan, Tekin ve tanıkların Ankara 18’inci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alındı. (Evrensel

19 üniversite
öğrencisi

NATO'nun İstanbul zirvesi
Bilgiler Fakültesi önünde yolu trafiğe kapatarak eylem yaptıkları belirtilen 19
kişi hakkında, 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Basın
Savcısı Kürşat Kayral tarafından asliye ceza mahkemesin
iddianamesinde, anayasaya göre, herkesin önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bulunduğu, ancak
sanıkların eyleminin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı olduğu
savunuldu. Sanıkların isimleri şunlar: Fidel Tatlıpınar, Fatma Kelleci,
Emrullah Avcı, Adil Can Gündoğdu, Ayşe Koç, Ahmet Kırgıl, Gurbet Ergün,
Yavuz Aydın, Okan Özçelik, Volkan Dayıbaş, Önder Öner, Ufuk Han, Özgür
Emre Polat, Kamil Ağaoğlu, Mesut Kılıç, Mehmet Genç, M
Hasan Sevinç ve Murat Ergün. (Zaman
06.07.2004)

11 kuruluşun
85 yöneticisi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısı üzerine 5 Kasım 2003
günü gerçekleştirilen “GöREV” etkinliği kapsamında, “sağ
talebiyle İstanbul’da birayaya gelen 11 kuruluşun 85 yöneticisi hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı. TCK’nin “iş bırakma”yı
düzenleyen 236. maddesine dayandırılarak açılan davada toplam 255 yıl hapis
cezası isteniyor.
Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme Heyeti ilk olarak “sanıkların çokluğu ve
salonun küçüklüğü” gerekçesiyle daha geniş bir salon bulunması için Adalet
Bakanlığı’na yazı yazılması ve duruşmansın ertelenmesine
daha büyük bir salon ayrılamayacağının yönünde bir bilgi gelmesi üzerine
sanıkların 3 gruba ayrılmasına ve 3 ayrı tarihte yargılanmalarına karar verildi.
Buna göre 30 kişilik bir grup 24 Kasım 2004, 25 kişilik bir grup 22 Aralık
2004 ve 30 kişilik bir grup da 26 Ocak 2005 tarihinde yargılanacak.
günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada söz alan sanık avukatları, 13 Ekim’de
gerçekleştirilen duruşmada gizli bir duruşmayla karar alındığını anımsatarak,
bunun uygun olmadığını dile getirdi
nedeni olabileceğini ifade etti. Dava hakimi ise olanakların kısıtlı olması
nedeniyle yargılananların 3 gruba bölündüğünü, davanın sanıkları gruplara
ayırmadan sürdürülebileceği büyüklükte bir salonun bulunmadığını söy
İfadelerin ardından sanıklar avukatlarından Ziynet Özçelik, bu davanın kolluk
güçlerinin iddialarına dayanarak açıldığını, bunun savcılığın görüşü
olmadığını ifade etti. Özçelik, mahkemenin bir ara karar alarak, diğer
sanıkların yargılanmasını beklem
gruptaki 25 kişinin ifadelerinin alınacağı tarih olan 22 Aralık günü esastan
görüşülmek üzere ertelendi. 22 Aralık günü gerçekleştirilen duruşmada
sanıklardan 18’inin ifadesi alınırken, hazine avukatı Erden Ş
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cezalandırmaları talebi ile dava açıldı. Sanıklar hakkında 7 ile 25 yıl arasında
hapis cezası isteniyor. Dava, 13 Eylül günü başladı. İstanbul 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 33 öğrencinin ifadesi alındı. Duruşma,

er öğrencilerin ifadesinin alınması için ertelendi. (İHD İstanbul)
DIHA) (Evrensel-30.05.2004)

Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Kampüsü’nde meydana gelen olaylarda adı
utuklu 88 öğrenci hakkında, “Haksız eylem ve davranışlarla

eğitim ve öğretim çalışmalarına ara verilmesine neden olmak, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” etmek suçundan Edirne 1 No’lu
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. (Birgün-09.06.2004)
2003 yılı Mart ayında KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri Silopi’den
İskenderun’a “İpek Yolu barış yoludur. Ülkenin işgaline son” gezisi
düzenleyerek, Amerikan’ın Irak işgalinin sona erdirilmesi ve Türkiye’nin
Irak’a asker göndermemesini isteyen ve Nusaybin’de güvenlik güçlerinin
müdahalesine maruz kalan KESK üyeleri Selma Gürkan ve Bedri Tekin’in de
ararında bulunduğu 6 kişi hakkında Nusaybin Savcılığı, “yolu kapattıkları ve
izinsiz gösteri yaptıkları” iddiasıyla dava açtı. Nusaybin’de görülen dava için
15 Hazran günü Gürkan, Tekin ve tanıkların Ankara 18’inci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alındı. (Evrensel-15.6.04)
NATO'nun İstanbul zirvesi öncesinde Ankara Cebeci'de bulunan Siyasal
Bilgiler Fakültesi önünde yolu trafiğe kapatarak eylem yaptıkları belirtilen 19
kişi hakkında, 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Basın
Savcısı Kürşat Kayral tarafından asliye ceza mahkemesinde açılan davanın
iddianamesinde, anayasaya göre, herkesin önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bulunduğu, ancak
sanıkların eyleminin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı olduğu

nıkların isimleri şunlar: Fidel Tatlıpınar, Fatma Kelleci,
Emrullah Avcı, Adil Can Gündoğdu, Ayşe Koç, Ahmet Kırgıl, Gurbet Ergün,
Yavuz Aydın, Okan Özçelik, Volkan Dayıbaş, Önder Öner, Ufuk Han, Özgür
Emre Polat, Kamil Ağaoğlu, Mesut Kılıç, Mehmet Genç, Melek Güneş,
Hasan Sevinç ve Murat Ergün. (Zaman-06.07.2004) (Cumhuriyet

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısı üzerine 5 Kasım 2003
günü gerçekleştirilen “GöREV” etkinliği kapsamında, “sağlık hakkı”
talebiyle İstanbul’da birayaya gelen 11 kuruluşun 85 yöneticisi hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı. TCK’nin “iş bırakma”yı
düzenleyen 236. maddesine dayandırılarak açılan davada toplam 255 yıl hapis
cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 13 Ekim günü İstanbul 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme Heyeti ilk olarak “sanıkların çokluğu ve
salonun küçüklüğü” gerekçesiyle daha geniş bir salon bulunması için Adalet
Bakanlığı’na yazı yazılması ve duruşmansın ertelenmesine karar verirken,
daha büyük bir salon ayrılamayacağının yönünde bir bilgi gelmesi üzerine
sanıkların 3 gruba ayrılmasına ve 3 ayrı tarihte yargılanmalarına karar verildi.
Buna göre 30 kişilik bir grup 24 Kasım 2004, 25 kişilik bir grup 22 Aralık

kişilik bir grup da 26 Ocak 2005 tarihinde yargılanacak. 24 Kasım
günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada söz alan sanık avukatları, 13 Ekim’de
gerçekleştirilen duruşmada gizli bir duruşmayla karar alındığını anımsatarak,
bunun uygun olmadığını dile getirdiler. Savcılık makamı da, bunun temyiz
nedeni olabileceğini ifade etti. Dava hakimi ise olanakların kısıtlı olması
nedeniyle yargılananların 3 gruba bölündüğünü, davanın sanıkları gruplara
ayırmadan sürdürülebileceği büyüklükte bir salonun bulunmadığını söy
İfadelerin ardından sanıklar avukatlarından Ziynet Özçelik, bu davanın kolluk
güçlerinin iddialarına dayanarak açıldığını, bunun savcılığın görüşü
olmadığını ifade etti. Özçelik, mahkemenin bir ara karar alarak, diğer
sanıkların yargılanmasını beklemeden karar alabileceğini belirtti. Dava, ikinci
gruptaki 25 kişinin ifadelerinin alınacağı tarih olan 22 Aralık günü esastan
görüşülmek üzere ertelendi. 22 Aralık günü gerçekleştirilen duruşmada
sanıklardan 18’inin ifadesi alınırken, hazine avukatı Erden Şişli, Sağlık
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cezalandırmaları talebi ile dava açıldı. Sanıklar hakkında 7 ile 25 yıl arasında
ava, 13 Eylül günü başladı. İstanbul 7. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 33 öğrencinin ifadesi alındı. Duruşma,
er öğrencilerin ifadesinin alınması için ertelendi. (İHD İstanbul)

maddeleri

Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Kampüsü’nde meydana gelen olaylarda adı
utuklu 88 öğrenci hakkında, “Haksız eylem ve davranışlarla

eğitim ve öğretim çalışmalarına ara verilmesine neden olmak, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” etmek suçundan Edirne 1 No’lu

2991
sayılı
yasa

2003 yılı Mart ayında KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri Silopi’den
İskenderun’a “İpek Yolu barış yoludur. Ülkenin işgaline son” gezisi

ve Türkiye’nin
Irak’a asker göndermemesini isteyen ve Nusaybin’de güvenlik güçlerinin
müdahalesine maruz kalan KESK üyeleri Selma Gürkan ve Bedri Tekin’in de
ararında bulunduğu 6 kişi hakkında Nusaybin Savcılığı, “yolu kapattıkları ve

kları” iddiasıyla dava açtı. Nusaybin’de görülen dava için
15 Hazran günü Gürkan, Tekin ve tanıkların Ankara 18’inci Asliye Ceza

2991
sayılı
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öncesinde Ankara Cebeci'de bulunan Siyasal
Bilgiler Fakültesi önünde yolu trafiğe kapatarak eylem yaptıkları belirtilen 19
kişi hakkında, 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Basın

de açılan davanın
iddianamesinde, anayasaya göre, herkesin önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bulunduğu, ancak
sanıkların eyleminin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı olduğu

nıkların isimleri şunlar: Fidel Tatlıpınar, Fatma Kelleci,
Emrullah Avcı, Adil Can Gündoğdu, Ayşe Koç, Ahmet Kırgıl, Gurbet Ergün,
Yavuz Aydın, Okan Özçelik, Volkan Dayıbaş, Önder Öner, Ufuk Han, Özgür

elek Güneş,
06.07.2004) (Cumhuriyet-

2991
sayılı
yasa

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısı üzerine 5 Kasım 2003
lık hakkı”

talebiyle İstanbul’da birayaya gelen 11 kuruluşun 85 yöneticisi hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı. TCK’nin “iş bırakma”yı
düzenleyen 236. maddesine dayandırılarak açılan davada toplam 255 yıl hapis

13 Ekim günü İstanbul 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme Heyeti ilk olarak “sanıkların çokluğu ve
salonun küçüklüğü” gerekçesiyle daha geniş bir salon bulunması için Adalet

karar verirken,
daha büyük bir salon ayrılamayacağının yönünde bir bilgi gelmesi üzerine
sanıkların 3 gruba ayrılmasına ve 3 ayrı tarihte yargılanmalarına karar verildi.
Buna göre 30 kişilik bir grup 24 Kasım 2004, 25 kişilik bir grup 22 Aralık

24 Kasım
günü gerçekleştirilen ikinci duruşmada söz alan sanık avukatları, 13 Ekim’de
gerçekleştirilen duruşmada gizli bir duruşmayla karar alındığını anımsatarak,

ler. Savcılık makamı da, bunun temyiz
nedeni olabileceğini ifade etti. Dava hakimi ise olanakların kısıtlı olması
nedeniyle yargılananların 3 gruba bölündüğünü, davanın sanıkları gruplara
ayırmadan sürdürülebileceği büyüklükte bir salonun bulunmadığını söyledi.
İfadelerin ardından sanıklar avukatlarından Ziynet Özçelik, bu davanın kolluk
güçlerinin iddialarına dayanarak açıldığını, bunun savcılığın görüşü
olmadığını ifade etti. Özçelik, mahkemenin bir ara karar alarak, diğer

eden karar alabileceğini belirtti. Dava, ikinci
gruptaki 25 kişinin ifadelerinin alınacağı tarih olan 22 Aralık günü esastan
görüşülmek üzere ertelendi. 22 Aralık günü gerçekleştirilen duruşmada

işli, Sağlık

TCK 236
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Bakanlığı’nın emriyle “eylemlerden zarar gördükleri” gerekçesiyle davaya
müdahil olmak istedi. Sanık avukatlarından Alp Selek, Sağlık Bakanlığı’nın
eylemlerden zarar gördüğü iddiasının dayanaksız olduğunu belirterek,
Şişli’nin müdahale talebin
Bakanlığı’nın ne de Hazine’nin zarara uğradığını belirten Selek, “Bu konuda
tek bir şikayet gelmemiştir. Öncelikle Hazine zararların ne olduğunu
açıklasın, bundan sonra talepte bulunsun” dedi. Bunun üzerine Hakim Şü
Çetin Özalın, Şişli’ye bir zararın söz konusu olup olmadığını sordu. Şişli de,
“Sağlık Bakanlığı’ndan davaya müdahil olmamız konusunda yazı geldiğinden
katılıyoruz. Zarar konusunu araştırıp mahkemeye bildireceğim. Herhalde
zarar olmuştur” yanıtını verd
konusunda ne gibi bir zarar olduğu konusunu araştırıp mahkemeye bildirmesi
için süre verilmesine, müdahale konusunun daha sonra düşünülmesine ve bir
sonraki duruşmanın daha önce kararlaştırıldığı gibi 26 Ocak 2005
ertelenmesine karar verdi. Savcılık makamı da, yeni Türk Ceza Yasası
düzenlendiğinden, davanın esastan kararının verileceği duruşmanın Nisan
ayından sonrasına bırakılabileceğine işaret etti. (
Dünyası-08.12.04) (Tıp
01.10.04)

Selahattin Bilin
ve 10 kişi

Elazığ'da Abdullah Öcalan'ın 9 Haziran günü AİHM'de görülen davasına
ilişkin PTT önünde basın açıklaması gözaltına alınan ve aralarında DEHAP
Elazığ İl Başkanı
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. 11 kişi
hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve
"Yasadışı slogan atma" suçlamasıyla dava açıldı.(20.07.

38 kişi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul’da 28
NATO zirvesini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere katılan “NATO ve
Bush Karşıtı Birlik” üyesi 38 kişi hakkında “Kamu malına zarar verdikl
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davrandıkları” gerekçesiyle
8 Ağustos günü dava açtı. (İHD İstanbul)

Halil Kara,
Güven Boğa ve
Hüseyin Göral

Adana Çukurova üniversitesinde görevli Eğitim
sözleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması
nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube
Başkanı Halil Kara, Basın Yayın Sekreteri Güven Boğa ve İHD
Başkanı Hüseyin Göral hakkında, Çukorova Üni
Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. (Evrensel

Ender
Büyükçulha,
Gökçe Yılmaz,
Mehmet
Yördem,
Hasan Kurt ve
Kenan Demir

Bush’u yakalamak üzere Ankara Esenboğa’da tatbikat yaparken gözaltına
alınan Halkevleri üye ve yöneticileri Ender Büyükçulha, Gökçe Yılmaz,
Mehmet Yördem, Hasan Kurt ve Kenan Demir hakkında Çubuk Cumhuriyet
Savcılığı tarafından dava açıldı. (Evrensel

Alaaddin
Dinçer ve 7
Eğitim-Sen
yöneticisi

Eğitim-Sen Genel Başkan Alaaddin Dinçer'in de aralarında bulunduğu 7 kişi
hakkında, 13 Temmuz 2004 tarihinde Sıhhiye Meydanı'nda izinsiz açıkhava
toplantısı gerçekleştirdikleri
muhalefet ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık günü gerçekleştirilen
davanın ilk duruşmasına, Dinçer, yönetim kurulu üyeleri Ali Berbe
Adnan Gölpunar, Fevzi Ayber, Emirali Şimşek, Elif Akgül ve Nazım Alkaya
ile avukatları katıldı.Dinçer, savunmasında, sendika hakkında açılan kapatma
davasını protesto etmek amacıyla açıkhava toplantısı yapmak için Ankara
Valiliği'ne başvurulduğunu i
verdiği Abdi İpekçi Parkı'na sığmaması üzerine Sıhhiye Meydanı'nın kamu
görevlilerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını kaydetti. Suç işleme kasıtlarının
bulunmadığını belirten Dinçer, beraatini istedi. Diğe
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Bakanlığı’nın emriyle “eylemlerden zarar gördükleri” gerekçesiyle davaya
müdahil olmak istedi. Sanık avukatlarından Alp Selek, Sağlık Bakanlığı’nın
eylemlerden zarar gördüğü iddiasının dayanaksız olduğunu belirterek,
Şişli’nin müdahale talebine itiraz etti. Eylem nedeniyle ne Sağlık
Bakanlığı’nın ne de Hazine’nin zarara uğradığını belirten Selek, “Bu konuda
tek bir şikayet gelmemiştir. Öncelikle Hazine zararların ne olduğunu
açıklasın, bundan sonra talepte bulunsun” dedi. Bunun üzerine Hakim Şü
Çetin Özalın, Şişli’ye bir zararın söz konusu olup olmadığını sordu. Şişli de,
“Sağlık Bakanlığı’ndan davaya müdahil olmamız konusunda yazı geldiğinden
katılıyoruz. Zarar konusunu araştırıp mahkemeye bildireceğim. Herhalde
zarar olmuştur” yanıtını verdi. Mahkeme, Hazine avukatına iş bıraktırma
konusunda ne gibi bir zarar olduğu konusunu araştırıp mahkemeye bildirmesi
için süre verilmesine, müdahale konusunun daha sonra düşünülmesine ve bir
sonraki duruşmanın daha önce kararlaştırıldığı gibi 26 Ocak 2005
ertelenmesine karar verdi. Savcılık makamı da, yeni Türk Ceza Yasası
düzenlendiğinden, davanın esastan kararının verileceği duruşmanın Nisan
ayından sonrasına bırakılabileceğine işaret etti. (Tıp Dünyası-15.01.05)

08.12.04) (Tıp Dünyası-01.10.04) (Radikal-13.10.04) (Tıp Dünyası

Elazığ'da Abdullah Öcalan'ın 9 Haziran günü AİHM'de görülen davasına
ilişkin PTT önünde basın açıklaması gözaltına alınan ve aralarında DEHAP
Elazığ İl Başkanı Selahattin Bilin'nin de bulunduğu 11 DEHAP'lı hakkında,
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. 11 kişi
hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve
"Yasadışı slogan atma" suçlamasıyla dava açıldı.(20.07.2004-DİHA)
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul’da 28-29 Haziran günlerinde yapılan
NATO zirvesini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere katılan “NATO ve
Bush Karşıtı Birlik” üyesi 38 kişi hakkında “Kamu malına zarar verdikl
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davrandıkları” gerekçesiyle
8 Ağustos günü dava açtı. (İHD İstanbul)
Adana Çukurova üniversitesinde görevli Eğitim-Sen üyesi 11 akademisyenin

zleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması
nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube
Başkanı Halil Kara, Basın Yayın Sekreteri Güven Boğa ve İHD Adana
Başkanı Hüseyin Göral hakkında, Çukorova Üniversitesi eski Rektörü Yalçın
Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. (Evrensel-27.08.04)

akalamak üzere Ankara Esenboğa’da tatbikat yaparken gözaltına
alınan Halkevleri üye ve yöneticileri Ender Büyükçulha, Gökçe Yılmaz,
Mehmet Yördem, Hasan Kurt ve Kenan Demir hakkında Çubuk Cumhuriyet
Savcılığı tarafından dava açıldı. (Evrensel-22.09.2004)

Sen Genel Başkan Alaaddin Dinçer'in de aralarında bulunduğu 7 kişi
13 Temmuz 2004 tarihinde Sıhhiye Meydanı'nda izinsiz açıkhava

toplantısı gerçekleştirdikleri ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na
muhalefet ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık günü gerçekleştirilen
davanın ilk duruşmasına, Dinçer, yönetim kurulu üyeleri Ali Berbe
Adnan Gölpunar, Fevzi Ayber, Emirali Şimşek, Elif Akgül ve Nazım Alkaya
ile avukatları katıldı.Dinçer, savunmasında, sendika hakkında açılan kapatma
davasını protesto etmek amacıyla açıkhava toplantısı yapmak için Ankara
Valiliği'ne başvurulduğunu ifade ederek, mitinge katılanların Valiliğin izin
verdiği Abdi İpekçi Parkı'na sığmaması üzerine Sıhhiye Meydanı'nın kamu
görevlilerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını kaydetti. Suç işleme kasıtlarının
bulunmadığını belirten Dinçer, beraatini istedi. Diğer sendika yöneticileri de
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Bakanlığı’nın emriyle “eylemlerden zarar gördükleri” gerekçesiyle davaya
müdahil olmak istedi. Sanık avukatlarından Alp Selek, Sağlık Bakanlığı’nın
eylemlerden zarar gördüğü iddiasının dayanaksız olduğunu belirterek,

e itiraz etti. Eylem nedeniyle ne Sağlık
Bakanlığı’nın ne de Hazine’nin zarara uğradığını belirten Selek, “Bu konuda
tek bir şikayet gelmemiştir. Öncelikle Hazine zararların ne olduğunu
açıklasın, bundan sonra talepte bulunsun” dedi. Bunun üzerine Hakim Şükrü
Çetin Özalın, Şişli’ye bir zararın söz konusu olup olmadığını sordu. Şişli de,
“Sağlık Bakanlığı’ndan davaya müdahil olmamız konusunda yazı geldiğinden
katılıyoruz. Zarar konusunu araştırıp mahkemeye bildireceğim. Herhalde

i. Mahkeme, Hazine avukatına iş bıraktırma
konusunda ne gibi bir zarar olduğu konusunu araştırıp mahkemeye bildirmesi
için süre verilmesine, müdahale konusunun daha sonra düşünülmesine ve bir
sonraki duruşmanın daha önce kararlaştırıldığı gibi 26 Ocak 2005 tarihine
ertelenmesine karar verdi. Savcılık makamı da, yeni Türk Ceza Yasası
düzenlendiğinden, davanın esastan kararının verileceği duruşmanın Nisan

15.01.05) (Tıp
(Tıp Dünyası-

Elazığ'da Abdullah Öcalan'ın 9 Haziran günü AİHM'de görülen davasına
ilişkin PTT önünde basın açıklaması gözaltına alınan ve aralarında DEHAP

Selahattin Bilin'nin de bulunduğu 11 DEHAP'lı hakkında,
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. 11 kişi
hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve

2991
sayılı
yasa

29 Haziran günlerinde yapılan
NATO zirvesini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere katılan “NATO ve
Bush Karşıtı Birlik” üyesi 38 kişi hakkında “Kamu malına zarar verdikleri,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davrandıkları” gerekçesiyle

2991
sayılı
yasa

Sen üyesi 11 akademisyenin
zleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması

nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube
Adana Şube

versitesi eski Rektörü Yalçın
Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten 2. Asliye Ceza

2991
sayılı
yasa

akalamak üzere Ankara Esenboğa’da tatbikat yaparken gözaltına
alınan Halkevleri üye ve yöneticileri Ender Büyükçulha, Gökçe Yılmaz,
Mehmet Yördem, Hasan Kurt ve Kenan Demir hakkında Çubuk Cumhuriyet

2991
sayılı
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Sen Genel Başkan Alaaddin Dinçer'in de aralarında bulunduğu 7 kişi
13 Temmuz 2004 tarihinde Sıhhiye Meydanı'nda izinsiz açıkhava

ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na
muhalefet ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık günü gerçekleştirilen
davanın ilk duruşmasına, Dinçer, yönetim kurulu üyeleri Ali Berberoğlu,
Adnan Gölpunar, Fevzi Ayber, Emirali Şimşek, Elif Akgül ve Nazım Alkaya
ile avukatları katıldı.Dinçer, savunmasında, sendika hakkında açılan kapatma
davasını protesto etmek amacıyla açıkhava toplantısı yapmak için Ankara

fade ederek, mitinge katılanların Valiliğin izin
verdiği Abdi İpekçi Parkı'na sığmaması üzerine Sıhhiye Meydanı'nın kamu
görevlilerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını kaydetti. Suç işleme kasıtlarının

r sendika yöneticileri de

2911
sayılı
yasa
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Dinçer'in savunmasına katılarak beraat talebinde bulundu. Avukat Akay
Sayılır, 200 bin üyeli Eğitim
belirterek, sendika hakkındaki kapatma davasını protesto etmek için miting
yapmalarının, demokratik ve doğal bir hak olduğunu kaydetti. Duruşma,
gelmeyen nüfus kayıtlarının beklenmesine, miting günü tutanak düzenleyen
polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine, Ankara Valiliği'nden miting
için sendikaya tahsis edilen alanın sınırlarının so
Nisan 2005 tarihine ertelendi.

121 kişi İçişleri Bakanlığı, YÖK'ün 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 6 Kasım 2003
tarihinde Ankara Kızılay'da yapılan protesto eyleminde
emniyetin hizmet araç ve panzerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle, 121 kişi
hakkında alacak davası açtı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı Dilek Uluğ
tarafından Ankara 12 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın
dilekçesinde, Kızılay'da ge
taş ve sopalarla emniyet araçlarına saldırıda bulunulduğu belirtildi. Eyleme
katılan davalı 121 kişinin, taşlı saldırıları sonucu Çankaya İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün 31 hizmet aracı ile Çevik Kuvvet Şube Mü
panzerde hasar meydana geldiği öne sürülen dilekçede, çeşitli bölümlerinde
hasar oluşan 31 aracın, 5 milyar 527 milyon 552 bin 440 liraya tamir
ettirildikleri kaydedildi. Dilekçede, panzerler için de 5 milyar 174 milyon 692
bin 650 lira ha
davasının, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü anımsatılan
dilekçede, eylemdeki olaylara ilişkin fotoğraf ve görüntü kayıtları delil olarak
mahkemeye sunuldu. (aa) (Hürriyet

Atatürkçü
Düşünce
Kulüpleri
Federasyonu
(AKDF) üyesi
11 kişi

Ankara Başsavcılığı, taşıdıkları "Ordu Göreve" pankartıyla "askeri
müdahaleye çağırdıkları" gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Kulüpleri
Federasyonu (AKDF) üyesi 11 kişi hakkında
itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya teşvik" ettiği iddiasıyla TCK'nın 153.
maddesi gereği dava açtı. İddianamede, Utku Umut Bulsun, Özgür Billur,
İsmail Bostancıoğlu, Okan Ersoy, Rahime Cura, Nur Arslan, Onur Güneş
Ayas, Dilek Bilgin, Özgür Sedat Adaş, Ali Emre Özsoy ve Can Berk
Birgül'ün, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar ağır hapsi istendi. (Milliyet

Dicle Üni.
Öğrenci
Derneği
Yönetim
Kurulu

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında, 19 Aralık 2003 tarihinde dernek binası önünde yaptıkları
basın açıklaması nedeniyle dava açıldı.

IV.5. 2004 Yılında Devam Eden Davalar
KESK'in 23 Ağustos 2003 tarihinde Ankara'da yaptığı “İnsanca Yaşam için Demokratik Türkiye” eylemi
nedeniyle aralarında KESK Genel Başkanı Sami Evren'in de bulunduğu 14 KESK yöneticisi hakkında 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefe
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, daha önce savunma vermeyen KESK Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Güven Gerçek, BES Genel Başkanı Bülent Kaya ve SES Ankara Şube Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Kara ile avukatları Öztürk Türkdoğan, Ender Büyükçulha ve Sevil Ceylan Erkan katıldı. Güven
Gerçek, Bülent Kaya ve İbrahim Kara, haklarındaki suçlamaları reddederek, yasadışı bir faaliyette
bulunmadıklarını ifade etti. Sanıkların avukatlarından Se
belirterek, yazılı savunma yapma talebinde bulundu. Duruşma, olay kasetlerinin incelenmesi ve sanık
avukatlarının yazılı savunmalarını hazırlamaları için 10 Şubat’a ertelendi. 10 Şubat günü görülen du
her iki tarafın tanıklarının dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Tunceli'de, YÖK'ü protesto etmek için 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan basın açıklamasında çıkan olaylar
sonrasıda gözaltına alınan DEHAP İl Başkanı Alican Önlü, EMEP İl Ba
Başkanı Selma Polat ile 6 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 17 Şubat günü devam edildi. “Toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın
duruşmasında savunma yapan sanıklar, olayların basın açıklaması bittikten sonra dağılma esnasında meydana
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Dinçer'in savunmasına katılarak beraat talebinde bulundu. Avukat Akay
Sayılır, 200 bin üyeli Eğitim-Sen'in, 98 şubesi ile faaliyet gösterdiğini
belirterek, sendika hakkındaki kapatma davasını protesto etmek için miting

n, demokratik ve doğal bir hak olduğunu kaydetti. Duruşma,
gelmeyen nüfus kayıtlarının beklenmesine, miting günü tutanak düzenleyen
polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine, Ankara Valiliği'nden miting
için sendikaya tahsis edilen alanın sınırlarının sorulmasına karar verilerek, 14
Nisan 2005 tarihine ertelendi. (Sabah-27.12.04) (Cumhuriyet-28.12.04)
İçişleri Bakanlığı, YÖK'ün 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 6 Kasım 2003
tarihinde Ankara Kızılay'da yapılan protesto eyleminde çıkan olaylarda,
emniyetin hizmet araç ve panzerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle, 121 kişi
hakkında alacak davası açtı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı Dilek Uluğ
tarafından Ankara 12 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın
dilekçesinde, Kızılay'da geçen yıl gerçekleştirilen YÖK'ü protesto eyleminde,
taş ve sopalarla emniyet araçlarına saldırıda bulunulduğu belirtildi. Eyleme
katılan davalı 121 kişinin, taşlı saldırıları sonucu Çankaya İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün 31 hizmet aracı ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 6
panzerde hasar meydana geldiği öne sürülen dilekçede, çeşitli bölümlerinde
hasar oluşan 31 aracın, 5 milyar 527 milyon 552 bin 440 liraya tamir
ettirildikleri kaydedildi. Dilekçede, panzerler için de 5 milyar 174 milyon 692
bin 650 lira harcama yapıldığı anlatıldı. Davalılar hakkında açılan ceza
davasının, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü anımsatılan
dilekçede, eylemdeki olaylara ilişkin fotoğraf ve görüntü kayıtları delil olarak
mahkemeye sunuldu. (aa) (Hürriyet-01.12.04) (Radikal-02.12.04)
Ankara Başsavcılığı, taşıdıkları "Ordu Göreve" pankartıyla "askeri
müdahaleye çağırdıkları" gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Kulüpleri
Federasyonu (AKDF) üyesi 11 kişi hakkında, "Askerleri kanunlara karşı
itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya teşvik" ettiği iddiasıyla TCK'nın 153.
maddesi gereği dava açtı. İddianamede, Utku Umut Bulsun, Özgür Billur,
İsmail Bostancıoğlu, Okan Ersoy, Rahime Cura, Nur Arslan, Onur Güneş

k Bilgin, Özgür Sedat Adaş, Ali Emre Özsoy ve Can Berk
Birgül'ün, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar ağır hapsi istendi. (Milliyet-12.11.2004)
Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında, 19 Aralık 2003 tarihinde dernek binası önünde yaptıkları
basın açıklaması nedeniyle dava açıldı.

Devam Eden Davalar
KESK'in 23 Ağustos 2003 tarihinde Ankara'da yaptığı “İnsanca Yaşam için Demokratik Türkiye” eylemi
nedeniyle aralarında KESK Genel Başkanı Sami Evren'in de bulunduğu 14 KESK yöneticisi hakkında 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan davaya 5 Ocak günü
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, daha önce savunma vermeyen KESK Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Güven Gerçek, BES Genel Başkanı Bülent Kaya ve SES Ankara Şube Yönetim Kurulu

İbrahim Kara ile avukatları Öztürk Türkdoğan, Ender Büyükçulha ve Sevil Ceylan Erkan katıldı. Güven
Gerçek, Bülent Kaya ve İbrahim Kara, haklarındaki suçlamaları reddederek, yasadışı bir faaliyette
bulunmadıklarını ifade etti. Sanıkların avukatlarından Sevil Ceylan Erkan da, verilen savunmalara katıldıklarını
belirterek, yazılı savunma yapma talebinde bulundu. Duruşma, olay kasetlerinin incelenmesi ve sanık
avukatlarının yazılı savunmalarını hazırlamaları için 10 Şubat’a ertelendi. 10 Şubat günü görülen du
her iki tarafın tanıklarının dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Tunceli'de, YÖK'ü protesto etmek için 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan basın açıklamasında çıkan olaylar
sonrasıda gözaltına alınan DEHAP İl Başkanı Alican Önlü, EMEP İl Başkanı Hüseyin Tunç, Eğitim
Başkanı Selma Polat ile 6 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 17 Şubat günü devam edildi. “Toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın

savunma yapan sanıklar, olayların basın açıklaması bittikten sonra dağılma esnasında meydana
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Dinçer'in savunmasına katılarak beraat talebinde bulundu. Avukat Akay
Sen'in, 98 şubesi ile faaliyet gösterdiğini

belirterek, sendika hakkındaki kapatma davasını protesto etmek için miting
n, demokratik ve doğal bir hak olduğunu kaydetti. Duruşma,

gelmeyen nüfus kayıtlarının beklenmesine, miting günü tutanak düzenleyen
polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine, Ankara Valiliği'nden miting

rulmasına karar verilerek, 14
28.12.04)

İçişleri Bakanlığı, YÖK'ün 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 6 Kasım 2003
çıkan olaylarda,

emniyetin hizmet araç ve panzerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle, 121 kişi
hakkında alacak davası açtı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı Dilek Uluğ
tarafından Ankara 12 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın

çen yıl gerçekleştirilen YÖK'ü protesto eyleminde,
taş ve sopalarla emniyet araçlarına saldırıda bulunulduğu belirtildi. Eyleme
katılan davalı 121 kişinin, taşlı saldırıları sonucu Çankaya İlçe Emniyet

dürlüğü'ne ait 6
panzerde hasar meydana geldiği öne sürülen dilekçede, çeşitli bölümlerinde
hasar oluşan 31 aracın, 5 milyar 527 milyon 552 bin 440 liraya tamir
ettirildikleri kaydedildi. Dilekçede, panzerler için de 5 milyar 174 milyon 692

rcama yapıldığı anlatıldı. Davalılar hakkında açılan ceza
davasının, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü anımsatılan
dilekçede, eylemdeki olaylara ilişkin fotoğraf ve görüntü kayıtları delil olarak

Diğer

Ankara Başsavcılığı, taşıdıkları "Ordu Göreve" pankartıyla "askeri
müdahaleye çağırdıkları" gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Kulüpleri

, "Askerleri kanunlara karşı
itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya teşvik" ettiği iddiasıyla TCK'nın 153.
maddesi gereği dava açtı. İddianamede, Utku Umut Bulsun, Özgür Billur,
İsmail Bostancıoğlu, Okan Ersoy, Rahime Cura, Nur Arslan, Onur Güneş

k Bilgin, Özgür Sedat Adaş, Ali Emre Özsoy ve Can Berk
12.11.2004)

Diğer

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu
üyeleri hakkında, 19 Aralık 2003 tarihinde dernek binası önünde yaptıkları

Diğer

KESK'in 23 Ağustos 2003 tarihinde Ankara'da yaptığı “İnsanca Yaşam için Demokratik Türkiye” eylemi
nedeniyle aralarında KESK Genel Başkanı Sami Evren'in de bulunduğu 14 KESK yöneticisi hakkında 2911

t ettikleri gerekçesiyle açılan davaya 5 Ocak günü
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, daha önce savunma vermeyen KESK Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Güven Gerçek, BES Genel Başkanı Bülent Kaya ve SES Ankara Şube Yönetim Kurulu

İbrahim Kara ile avukatları Öztürk Türkdoğan, Ender Büyükçulha ve Sevil Ceylan Erkan katıldı. Güven
Gerçek, Bülent Kaya ve İbrahim Kara, haklarındaki suçlamaları reddederek, yasadışı bir faaliyette

vil Ceylan Erkan da, verilen savunmalara katıldıklarını
belirterek, yazılı savunma yapma talebinde bulundu. Duruşma, olay kasetlerinin incelenmesi ve sanık
avukatlarının yazılı savunmalarını hazırlamaları için 10 Şubat’a ertelendi. 10 Şubat günü görülen duruşma ise,

Tunceli'de, YÖK'ü protesto etmek için 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan basın açıklamasında çıkan olaylar
şkanı Hüseyin Tunç, Eğitim-Sen Şube

Başkanı Selma Polat ile 6 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 17 Şubat günü devam edildi. “Toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın

savunma yapan sanıklar, olayların basın açıklaması bittikten sonra dağılma esnasında meydana
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geldiğini, polis memurlarının saldırgan bir tutum takındığını belirterek, çıkan kargaşadan “gereksiz yere
müdahele eden” güvenlik güçlerini sorumlu tuttular. Mahk
eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin Metropol Miting Alanı'nda 30 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve Barış Mitingi”nin
ardından “yasadışı örgüt üyesi” oldukları ve “2911 sayılı y
haklarında iki dava açılan 21 kişinin duruşması ilk duruşması 16 Şubat günü Adana 2 No’lu DGM’de görüldü.
Duruşmada, sanıkların kimlik bilgileri ve ifadelerinin alınmasından sonra avukatlar savunmaları
sanıkların tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, tutuklu
sanıklardan 20'sini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Abdullah Şanlı'nın da tutukluluk halinin
devamına karar verdi. Serbest bırakılan sanıklar 2911 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle Mersin 3 No'lu
Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandıkları için cezaevinden tahliye edilmedi. Sanıkların, 19
Şubat günü Mersin 3 No'lu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğe
tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulundurarak sanıkların tutuksuz yargılanmak
üzere tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Abdullah Şanlı ise Adana 2 No'lu DGM'nin tutukluluk kararı olduğ
gerekçesiyle serbest bırakılmazken, duruşma ertelendi. Yargılanan sanıkların isimleri şunlar: Nejat Sayın,
Hamza Demir, Hayrettin Özdemir, İdris Demir, Abdullah Şanlı, Ferit Delibaş, M. Sıddık Kanşiray, Ali Kay,
Hüseyin Kısacık, Hüseyin Güzel, Recep Mers
Nusret Korkmaz, Mustafa Dal, Hasan Dal, Cemal Turhan, Ferit Kanşiray ve Mahsun Çicek.

DEHAP Van İl Örgütü tarafından Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek amacıyla AK Parti il binası ön
düzenlenen basın açıklamasına katılan 17 parti yöneticisinin 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefetten yargılanmasına 3 Mart günü devam edildi. Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen
duruşmada haklarında dava açılan 17 DEHAP
açıklamasına katıldıklarını Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet edecek bir tutum içine
girmediklerini belirtti. Mahkeme, davayı diğer 7 DEHAP yöneticisinin ifadelerinin alınması için e

Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek ve barış taleplerini ifade etmek amacıyla 22 Ekim 2003 tarihinde
otobüsten inerek Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağını trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 80 kişi hakkında 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 1.5 yıldan 3 yıla kadar değişen
ağır hapis cezası istemiyle açılan davaya, İstanbul Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart günü devam
edildi. Yargılanan sanıklar, çocuklarının Irak'a asker olarak
yaptıklarını belirtti. Mahkeme hakimi, sanıklardan Melek Katar, Ayhan İlhan, Kerime Coşkun, Fahriye Alpay ve
Sağlam Çikek'in duruşmada hazır edilebilmeleri için ihzaren celplerine (polis zoruyla getirilmel
vererek duruşmayı erteledi.

Abdullah Öcalan’a yönelik “tecrit”e son verilmesi için İstanbul Adliyesi’ni işgal ettikleri gerekçesiyle Çocuk
Mahkemesi’nde yargılanan 4 çocuğun, aynı suçtan yargılanan diğer 17 sanıkla birlikte DGM’de yargılanmas
karar verildi. İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde 20 Ocak günü görülen duruşmada, “PKK
yataklık” ile “Gayri meşru olarak kamu hizmetinin görülmesi için ayrılan yapılara girilmesinin zor kullanılarak
veya başkalarını tehdit ederek engellemek
kadar ağır hapis cezası istenen tutuklu sanıklar C.A, S.K, D.Y ve S.B. ile avukatları Nermin Selçuk hazır
bulundu. Basına kapalı sduruşmada, sanıklar ve avukatları Selçuk tahliye talebind
devamına karar veren mahkeme, dosyanın, olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 6 No’lu DGM’de
görülen dosyayla birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 6 No'lu DGM'de 16 Şubat günü yapılan duruşmada 17
sanığın kimlik tespitlerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin basın açıklaması yaptıklarını bu
nedenle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” kapsamında yargılanmaları gerektiğini belirterek, görevsizlik
kararı verilmesini talep ettiler. Sanık avukat
yeniden Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesini istediler. Bu talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıklara
iddianamenin kendilerine tebliğ edilip edilmediğini sordu. İstanbul'daki elverişsiz hava koşu
iddianamenin kendilerine iletilmediğini, ayrıca avukatlarıyla da görüşemediklerini kaydeden sanıklar, daha sonra
ifade vermek istediklerini söylediler. Sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesi üzerine mahkeme
heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
duruşmaya 4'ü 18 yaşından küçük tutuklu 21 sanık katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Suat Eren,
sanıkların ellerinde olmayan nedenlerden dolayı Toplantı
oluşturduğunu söyledi. Mahkeme, 6 sanığı tahliye etti. (Radikal

DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan hakkında, 28 Nisan 2003 tarihinde Van Valiliği önünde yapılan gösteriyi
izlerken tartaklanıp fotoğraf makinesine el konulmasının ardından gösteriye katılan 18 kişi ile beraber “toplantı
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geldiğini, polis memurlarının saldırgan bir tutum takındığını belirterek, çıkan kargaşadan “gereksiz yere
müdahele eden” güvenlik güçlerini sorumlu tuttular. Mahkeme Heyeti 8 kişinin ifadesini aldıktan sonra,
eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin Metropol Miting Alanı'nda 30 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve Barış Mitingi”nin
ardından “yasadışı örgüt üyesi” oldukları ve “2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri” gerekçeleriyle tutuklanarak
haklarında iki dava açılan 21 kişinin duruşması ilk duruşması 16 Şubat günü Adana 2 No’lu DGM’de görüldü.
Duruşmada, sanıkların kimlik bilgileri ve ifadelerinin alınmasından sonra avukatlar savunmaları
sanıkların tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, tutuklu
sanıklardan 20'sini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Abdullah Şanlı'nın da tutukluluk halinin

. Serbest bırakılan sanıklar 2911 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle Mersin 3 No'lu
Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandıkları için cezaevinden tahliye edilmedi. Sanıkların, 19
Şubat günü Mersin 3 No'lu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer davalarının duruşmasında ise Mahkeme,
tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulundurarak sanıkların tutuksuz yargılanmak
üzere tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Abdullah Şanlı ise Adana 2 No'lu DGM'nin tutukluluk kararı olduğ
gerekçesiyle serbest bırakılmazken, duruşma ertelendi. Yargılanan sanıkların isimleri şunlar: Nejat Sayın,
Hamza Demir, Hayrettin Özdemir, İdris Demir, Abdullah Şanlı, Ferit Delibaş, M. Sıddık Kanşiray, Ali Kay,
Hüseyin Kısacık, Hüseyin Güzel, Recep Mersin, Ersin Güçer, Bayram Güçer, Cafer Karaman, Selahattin Demir,
Nusret Korkmaz, Mustafa Dal, Hasan Dal, Cemal Turhan, Ferit Kanşiray ve Mahsun Çicek.

DEHAP Van İl Örgütü tarafından Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek amacıyla AK Parti il binası ön
düzenlenen basın açıklamasına katılan 17 parti yöneticisinin 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefetten yargılanmasına 3 Mart günü devam edildi. Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen
duruşmada haklarında dava açılan 17 DEHAP yöneticinden 10'u yaptıkları savunmalarda sadece basın
açıklamasına katıldıklarını Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet edecek bir tutum içine
girmediklerini belirtti. Mahkeme, davayı diğer 7 DEHAP yöneticisinin ifadelerinin alınması için e

Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek ve barış taleplerini ifade etmek amacıyla 22 Ekim 2003 tarihinde
otobüsten inerek Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağını trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 80 kişi hakkında 2911

Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 1.5 yıldan 3 yıla kadar değişen
ağır hapis cezası istemiyle açılan davaya, İstanbul Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart günü devam
edildi. Yargılanan sanıklar, çocuklarının Irak'a asker olarak gönderilmesini istemedikleri için böyle bir eylem
yaptıklarını belirtti. Mahkeme hakimi, sanıklardan Melek Katar, Ayhan İlhan, Kerime Coşkun, Fahriye Alpay ve
Sağlam Çikek'in duruşmada hazır edilebilmeleri için ihzaren celplerine (polis zoruyla getirilmel

Abdullah Öcalan’a yönelik “tecrit”e son verilmesi için İstanbul Adliyesi’ni işgal ettikleri gerekçesiyle Çocuk
Mahkemesi’nde yargılanan 4 çocuğun, aynı suçtan yargılanan diğer 17 sanıkla birlikte DGM’de yargılanmas
karar verildi. İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde 20 Ocak günü görülen duruşmada, “PKK
yataklık” ile “Gayri meşru olarak kamu hizmetinin görülmesi için ayrılan yapılara girilmesinin zor kullanılarak
veya başkalarını tehdit ederek engellemek” suçlarını işlemekten haklarında 6 yıl 6’şar aydan 11 yıl 6’şar aya
kadar ağır hapis cezası istenen tutuklu sanıklar C.A, S.K, D.Y ve S.B. ile avukatları Nermin Selçuk hazır
bulundu. Basına kapalı sduruşmada, sanıklar ve avukatları Selçuk tahliye talebinde bulundu. Tutkluluk halinin
devamına karar veren mahkeme, dosyanın, olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 6 No’lu DGM’de
görülen dosyayla birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 6 No'lu DGM'de 16 Şubat günü yapılan duruşmada 17

tespitlerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin basın açıklaması yaptıklarını bu
nedenle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” kapsamında yargılanmaları gerektiğini belirterek, görevsizlik
kararı verilmesini talep ettiler. Sanık avukatları ayrıca 18 yaşından küçük müvekkillerinin dosyalarının da
yeniden Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesini istediler. Bu talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıklara
iddianamenin kendilerine tebliğ edilip edilmediğini sordu. İstanbul'daki elverişsiz hava koşu
iddianamenin kendilerine iletilmediğini, ayrıca avukatlarıyla da görüşemediklerini kaydeden sanıklar, daha sonra
ifade vermek istediklerini söylediler. Sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesi üzerine mahkeme

tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi. 2 Ağustos günü devam eden
duruşmaya 4'ü 18 yaşından küçük tutuklu 21 sanık katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Suat Eren,
sanıkların ellerinde olmayan nedenlerden dolayı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılık
oluşturduğunu söyledi. Mahkeme, 6 sanığı tahliye etti. (Radikal-03.08.04)

DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan hakkında, 28 Nisan 2003 tarihinde Van Valiliği önünde yapılan gösteriyi
esine el konulmasının ardından gösteriye katılan 18 kişi ile beraber “toplantı
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geldiğini, polis memurlarının saldırgan bir tutum takındığını belirterek, çıkan kargaşadan “gereksiz yere
eme Heyeti 8 kişinin ifadesini aldıktan sonra,

Mersin Metropol Miting Alanı'nda 30 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve Barış Mitingi”nin
asaya muhalefet ettikleri” gerekçeleriyle tutuklanarak

haklarında iki dava açılan 21 kişinin duruşması ilk duruşması 16 Şubat günü Adana 2 No’lu DGM’de görüldü.
Duruşmada, sanıkların kimlik bilgileri ve ifadelerinin alınmasından sonra avukatlar savunmalarını yaptı. Tutuklu
sanıkların tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulunduran Mahkeme Heyeti, tutuklu
sanıklardan 20'sini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Abdullah Şanlı'nın da tutukluluk halinin

. Serbest bırakılan sanıklar 2911 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle Mersin 3 No'lu
Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandıkları için cezaevinden tahliye edilmedi. Sanıkların, 19

r davalarının duruşmasında ise Mahkeme,
tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme olasılığını gözönünde bulundurarak sanıkların tutuksuz yargılanmak
üzere tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Abdullah Şanlı ise Adana 2 No'lu DGM'nin tutukluluk kararı olduğu
gerekçesiyle serbest bırakılmazken, duruşma ertelendi. Yargılanan sanıkların isimleri şunlar: Nejat Sayın,
Hamza Demir, Hayrettin Özdemir, İdris Demir, Abdullah Şanlı, Ferit Delibaş, M. Sıddık Kanşiray, Ali Kay,

in, Ersin Güçer, Bayram Güçer, Cafer Karaman, Selahattin Demir,
Nusret Korkmaz, Mustafa Dal, Hasan Dal, Cemal Turhan, Ferit Kanşiray ve Mahsun Çicek.

DEHAP Van İl Örgütü tarafından Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek amacıyla AK Parti il binası önünde
düzenlenen basın açıklamasına katılan 17 parti yöneticisinin 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefetten yargılanmasına 3 Mart günü devam edildi. Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen

yöneticinden 10'u yaptıkları savunmalarda sadece basın
açıklamasına katıldıklarını Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet edecek bir tutum içine
girmediklerini belirtti. Mahkeme, davayı diğer 7 DEHAP yöneticisinin ifadelerinin alınması için erteledi.

Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek ve barış taleplerini ifade etmek amacıyla 22 Ekim 2003 tarihinde
otobüsten inerek Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağını trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 80 kişi hakkında 2911

Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 1.5 yıldan 3 yıla kadar değişen
ağır hapis cezası istemiyle açılan davaya, İstanbul Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart günü devam

gönderilmesini istemedikleri için böyle bir eylem
yaptıklarını belirtti. Mahkeme hakimi, sanıklardan Melek Katar, Ayhan İlhan, Kerime Coşkun, Fahriye Alpay ve
Sağlam Çikek'in duruşmada hazır edilebilmeleri için ihzaren celplerine (polis zoruyla getirilmelerine) karar

Abdullah Öcalan’a yönelik “tecrit”e son verilmesi için İstanbul Adliyesi’ni işgal ettikleri gerekçesiyle Çocuk
Mahkemesi’nde yargılanan 4 çocuğun, aynı suçtan yargılanan diğer 17 sanıkla birlikte DGM’de yargılanmasına
karar verildi. İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde 20 Ocak günü görülen duruşmada, “PKK-KADEK’e yardım ve
yataklık” ile “Gayri meşru olarak kamu hizmetinin görülmesi için ayrılan yapılara girilmesinin zor kullanılarak

” suçlarını işlemekten haklarında 6 yıl 6’şar aydan 11 yıl 6’şar aya
kadar ağır hapis cezası istenen tutuklu sanıklar C.A, S.K, D.Y ve S.B. ile avukatları Nermin Selçuk hazır

e bulundu. Tutkluluk halinin
devamına karar veren mahkeme, dosyanın, olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 6 No’lu DGM’de
görülen dosyayla birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 6 No'lu DGM'de 16 Şubat günü yapılan duruşmada 17

tespitlerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin basın açıklaması yaptıklarını bu
nedenle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” kapsamında yargılanmaları gerektiğini belirterek, görevsizlik

ları ayrıca 18 yaşından küçük müvekkillerinin dosyalarının da
yeniden Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesini istediler. Bu talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıklara
iddianamenin kendilerine tebliğ edilip edilmediğini sordu. İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle
iddianamenin kendilerine iletilmediğini, ayrıca avukatlarıyla da görüşemediklerini kaydeden sanıklar, daha sonra
ifade vermek istediklerini söylediler. Sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesi üzerine mahkeme

ğustos günü devam eden
duruşmaya 4'ü 18 yaşından küçük tutuklu 21 sanık katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Suat Eren,

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılık

DİHA muhabiri Ubeydullah Hakan hakkında, 28 Nisan 2003 tarihinde Van Valiliği önünde yapılan gösteriyi
esine el konulmasının ardından gösteriye katılan 18 kişi ile beraber “toplantı
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ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet”ten açılan davaya 21 Ocak günü devam edildi. Hakan ifadesinde, olay
yerinde haber takibi için bulunduğunu belirtirken avukatı Murat Timur
alam özgürlüğünün kısıtlandığını vurguladı. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

5 Ekim 2003'te İstanbul Şişli-Mecidiyeköy Meydanı'nda “Son çözüm barışta barışın elçisi İmralı'da” pankartı
açıp eylem yaptıkları iddiasıyla, “KADEK'e üye olmak” ve “Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet etmek”
suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları
istenen 13 kişi, 11 Şubat günü gerçekleşen ilk duruşm
duruşmada söz alan sanık avukatı Mustafa Eraslan, sanıklar hakkında “Örgüt üyesi olmak”tan dava açıldığını,
sanıklar hakkındaki iddianın 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nu kapsadığını
Eraslan, davanın “yetkisizlik” kararı verilerek, Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Suç
vasfının değişme olasılığını gözönüne alan Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Abay, Mehmet Kazım
Taşçı, Erdal Genç, Mehmet Tahir D
Köse, Ergin Yazıcı, Metin Polat, Eyüp Demirci ile Ferit Kayapas'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

18 Nisan günü Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrite son verilmesi için İstanbul Adliyesi'nde
pankartlı eylem yapan 21 kişinin yargılandığı davada, "örgüt üyeliği" ve "yardım yataklık" suçlarından 5 yıldan
26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep
tahliye talepleri reddedilirken; sanıklar, "Amacımız basın açıklaması yapmaktı. Yağmur yağdığı için adliyenin
içinde toplandık. Dışarı çıkmak üzereyken sivil giyimli şahıslar bizi linç etmek i
bulunan odaya girdik. Kapının içeriden kolu olmadığı için kapı kilitlendi. Biz de içeride mahsur kaldık"
(DİHA-19.04.03)

İzmir’de, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'na karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ''Toplant
Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet'' suçlamasıyla yargılanan KESK üyesi 69 sendika yöneticisinin davasına İzmir
9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Mayıs günü devam edildi. Basın açıklaması yapmanın ''demokratik hakkı
kullanma'' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme savcısı, KESK üyelerinin beraatını istedi.
Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Nihat Sefer, yapılanları kendilerini bıktırma operasyonu olarak
değerlendirerek ''Asıl yolu kesen polisti" dedi. (Cumhuriyet

Çorum’da, 2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında 1 yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan 31 öğretmenin yargılanmasına 17 haziran günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, delillerin toplanması
ve okul müdürlerinden görüş alınması için duruş

Şanlıurfa'da 2003 Mart ayında tarlalarına ABD uçağından füze düşmesini yumurta ve taşla protesto ettikleri ve
kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 13 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık günü yapıldı
Şanlıurfa Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, olaya karışan merkeze bağlı Büyük Mirdesi
Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, Konaklı Köyü Muhtarı Ubeyd Kaya ve her iki köy sakinlerinden Mahmut
Kaya, Seyid Çakmak, Hasan Aslan, Hüseyin Abdan, A
katılmadı. Büyük Mirdesi Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, olayla ilgili olarak, "Füze, bizim evlerimizinüzerine
düşüp, çok sayıda insanın ölmesine neden olabilirdi. Çok şükür tarlaya düştü. Hiçbir dev
kınamadı. Biz de kendi tepkimizi ortaya koymak için yumurta ve taş attık'' dedi.
eksikliklerin giderilmesi, diğer sanıkların gelmesi, sanıkların, olay günü çekilmiş görüntülerden tespiti için
ertelendi. (Sabah-28.12.04) (Cumhuriyet

IV.6. Sonuçlanan Davalar

18 sendika
yöneticisi

DİSK, TÜRK-İŞ, TMMOB ve KESK'e bağlı sendika ve meslek örgütlerinin
bileşimiyle oluşuturulan Emek Platformu'nun 31 Mart 2003 tarihinde
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yaptığı kitlesel
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olarak değerlendiren
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 sendika yöneticisine 18'er ay ceza
verdi. Mahkemenin 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmasında alınan
karar sanıklara 9 Şubat günü tebliğ edildi. Ceza alan sanıkların isimleri
şunlar: TMMOB İstanbul Temilcisi Münir Aydın, DİSK’in eski Genel
Sekreteri Murat Tokmak, Türk
TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, Yol
Akdağ, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Haber
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ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet”ten açılan davaya 21 Ocak günü devam edildi. Hakan ifadesinde, olay
yerinde haber takibi için bulunduğunu belirtirken avukatı Murat Timur’da zor kullanılarak müvekkilinin haber
alam özgürlüğünün kısıtlandığını vurguladı. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Mecidiyeköy Meydanı'nda “Son çözüm barışta barışın elçisi İmralı'da” pankartı
tıkları iddiasıyla, “KADEK'e üye olmak” ve “Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet etmek”

suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları
istenen 13 kişi, 11 Şubat günü gerçekleşen ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 4 No'lu DGM'de görülen
duruşmada söz alan sanık avukatı Mustafa Eraslan, sanıklar hakkında “Örgüt üyesi olmak”tan dava açıldığını,
sanıklar hakkındaki iddianın 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nu kapsadığını
Eraslan, davanın “yetkisizlik” kararı verilerek, Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Suç
vasfının değişme olasılığını gözönüne alan Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Abay, Mehmet Kazım
Taşçı, Erdal Genç, Mehmet Tahir Doman, Deniz Yeşilyurt, Doğan Çelik, Nurettin Bingöl, Safi Kaldamco, Sinan
Köse, Ergin Yazıcı, Metin Polat, Eyüp Demirci ile Ferit Kayapas'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrite son verilmesi için İstanbul Adliyesi'nde
pankartlı eylem yapan 21 kişinin yargılandığı davada, "örgüt üyeliği" ve "yardım yataklık" suçlarından 5 yıldan
26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen 3'ü 18 yaşından küçük, toplam 21 tutuklu sanık katıldı,
tahliye talepleri reddedilirken; sanıklar, "Amacımız basın açıklaması yapmaktı. Yağmur yağdığı için adliyenin
içinde toplandık. Dışarı çıkmak üzereyken sivil giyimli şahıslar bizi linç etmek istedi. Biz de korkup orada
bulunan odaya girdik. Kapının içeriden kolu olmadığı için kapı kilitlendi. Biz de içeride mahsur kaldık"

İzmir’de, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'na karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ''Toplant
Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet'' suçlamasıyla yargılanan KESK üyesi 69 sendika yöneticisinin davasına İzmir
9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Mayıs günü devam edildi. Basın açıklaması yapmanın ''demokratik hakkı

esi gerektiğini belirten mahkeme savcısı, KESK üyelerinin beraatını istedi.
Sen 1 No'lu Şube Başkanı Nihat Sefer, yapılanları kendilerini bıktırma operasyonu olarak

değerlendirerek ''Asıl yolu kesen polisti" dedi. (Cumhuriyet-2004.05.14)

2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında 1 yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan 31 öğretmenin yargılanmasına 17 haziran günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, delillerin toplanması
ve okul müdürlerinden görüş alınması için duruşmayı erteledi. (Birgün-18.06.2004)

2003 Mart ayında tarlalarına ABD uçağından füze düşmesini yumurta ve taşla protesto ettikleri ve
kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 13 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık günü yapıldı
Şanlıurfa Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, olaya karışan merkeze bağlı Büyük Mirdesi
Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, Konaklı Köyü Muhtarı Ubeyd Kaya ve her iki köy sakinlerinden Mahmut
Kaya, Seyid Çakmak, Hasan Aslan, Hüseyin Abdan, Ali Deniz, Hüseyin Kaya isimli 8 sanık geldi, diğer 5 sanık
katılmadı. Büyük Mirdesi Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, olayla ilgili olarak, "Füze, bizim evlerimizinüzerine
düşüp, çok sayıda insanın ölmesine neden olabilirdi. Çok şükür tarlaya düştü. Hiçbir dev
kınamadı. Biz de kendi tepkimizi ortaya koymak için yumurta ve taş attık'' dedi.
eksikliklerin giderilmesi, diğer sanıkların gelmesi, sanıkların, olay günü çekilmiş görüntülerden tespiti için

2.04) (Cumhuriyet-28.12.04)

IV.6. Sonuçlanan Davalar

İŞ, TMMOB ve KESK'e bağlı sendika ve meslek örgütlerinin
bileşimiyle oluşuturulan Emek Platformu'nun 31 Mart 2003 tarihinde
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yaptığı kitlesel basın açıklamasını 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olarak değerlendiren
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 sendika yöneticisine 18'er ay ceza
verdi. Mahkemenin 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmasında alınan

anıklara 9 Şubat günü tebliğ edildi. Ceza alan sanıkların isimleri
şunlar: TMMOB İstanbul Temilcisi Münir Aydın, DİSK’in eski Genel
Sekreteri Murat Tokmak, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak,
TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, Yol-İş 1 No’lu Şube Başkanı Ali

İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Haber-İş 1 No’lu Şube
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ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet”ten açılan davaya 21 Ocak günü devam edildi. Hakan ifadesinde, olay
’da zor kullanılarak müvekkilinin haber

alam özgürlüğünün kısıtlandığını vurguladı. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Mecidiyeköy Meydanı'nda “Son çözüm barışta barışın elçisi İmralı'da” pankartı
tıkları iddiasıyla, “KADEK'e üye olmak” ve “Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet etmek”

suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları
ada tahliye edildi. İstanbul 4 No'lu DGM'de görülen

duruşmada söz alan sanık avukatı Mustafa Eraslan, sanıklar hakkında “Örgüt üyesi olmak”tan dava açıldığını,
sanıklar hakkındaki iddianın 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nu kapsadığını belirtti.
Eraslan, davanın “yetkisizlik” kararı verilerek, Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Suç
vasfının değişme olasılığını gözönüne alan Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Abay, Mehmet Kazım

oman, Deniz Yeşilyurt, Doğan Çelik, Nurettin Bingöl, Safi Kaldamco, Sinan
Köse, Ergin Yazıcı, Metin Polat, Eyüp Demirci ile Ferit Kayapas'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecrite son verilmesi için İstanbul Adliyesi'nde
pankartlı eylem yapan 21 kişinin yargılandığı davada, "örgüt üyeliği" ve "yardım yataklık" suçlarından 5 yıldan

edilen 3'ü 18 yaşından küçük, toplam 21 tutuklu sanık katıldı,
tahliye talepleri reddedilirken; sanıklar, "Amacımız basın açıklaması yapmaktı. Yağmur yağdığı için adliyenin

stedi. Biz de korkup orada
bulunan odaya girdik. Kapının içeriden kolu olmadığı için kapı kilitlendi. Biz de içeride mahsur kaldık" dediler.

İzmir’de, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'na karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ''Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet'' suçlamasıyla yargılanan KESK üyesi 69 sendika yöneticisinin davasına İzmir
9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Mayıs günü devam edildi. Basın açıklaması yapmanın ''demokratik hakkı

esi gerektiğini belirten mahkeme savcısı, KESK üyelerinin beraatını istedi.
Sen 1 No'lu Şube Başkanı Nihat Sefer, yapılanları kendilerini bıktırma operasyonu olarak

2003 yılında gerçekleştirdikleri işbırakma eylemi nedeniyle haklarında 1 yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan 31 öğretmenin yargılanmasına 17 haziran günü devam edildi. Mahkeme Heyeti, delillerin toplanması

2003 Mart ayında tarlalarına ABD uçağından füze düşmesini yumurta ve taşla protesto ettikleri ve
kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 13 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık günü yapıldı.
Şanlıurfa Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, olaya karışan merkeze bağlı Büyük Mirdesi
Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, Konaklı Köyü Muhtarı Ubeyd Kaya ve her iki köy sakinlerinden Mahmut

li Deniz, Hüseyin Kaya isimli 8 sanık geldi, diğer 5 sanık
katılmadı. Büyük Mirdesi Köyü Muhtarı Mustafa Karakuş, olayla ilgili olarak, "Füze, bizim evlerimizinüzerine
düşüp, çok sayıda insanın ölmesine neden olabilirdi. Çok şükür tarlaya düştü. Hiçbir devlet yetkilisi bu olayı
kınamadı. Biz de kendi tepkimizi ortaya koymak için yumurta ve taş attık'' dedi. Duruşma, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi, diğer sanıkların gelmesi, sanıkların, olay günü çekilmiş görüntülerden tespiti için

İŞ, TMMOB ve KESK'e bağlı sendika ve meslek örgütlerinin
bileşimiyle oluşuturulan Emek Platformu'nun 31 Mart 2003 tarihinde

basın açıklamasını 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet olarak değerlendiren
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 sendika yöneticisine 18'er ay ceza
verdi. Mahkemenin 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan duruşmasında alınan

anıklara 9 Şubat günü tebliğ edildi. Ceza alan sanıkların isimleri
şunlar: TMMOB İstanbul Temilcisi Münir Aydın, DİSK’in eski Genel

İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak,
Başkanı Ali

İş 1 No’lu Şube

18 kişi
toplam 27
yıl hapis
cezasına
çarptırıldı
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Başkanı Levent Dokuyucu, Haber
Küçükkoçkaya, Tez Koop
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Başkanı Kazım Bakış, Gıda
Umur, DİSK İstanbul Temsilcisi Ali Cancı, KESK Genel Merkezi’nin eski
yöneticilerinden İbrahim Kudiş, Tüm Bel
Ayyıldız, Eğitim
Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, ESM İstanbul Şube Başkanı
Erhan Karaçay.

56 kişi 26 Şubat 1999 tarihinde Akara Ulucanlar Cezaevi’nde ölen Nevzat
Çiftçi’nin, İzmir’
cenaze törenin de dövülerek gözaltına alınan 56 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefetten” açılan davanın son
duruşması 13 Şubat günü gerçekleşti. Mahkeme s
yıl 1 gün, Dr. Alp Ayan’a 1 yıl 6 ay 1 gün, Günseli Kaya, İHD GYK üyesi
Mihdi Perinçek, dönemin EMEP İl Başkanı Haydar Cenan, dönemin
DEHAP İzmir İl yöneticileri Birol Karaaslan ve İrfan Güleser, dönemin
Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Ba
dönemin DİSK Genel
Çetiner, Turgut Yenidünya, Erhan Poat, A. Bilge Uzuner, İhsan Dirmiş,
Sokulu Cem Pekdemir, Sevda Dağ, Ayten Moral, Buket Acartürk, Timur
Başpınar, Celal Sağlam, Nedim Sarıkaya, Binali Güler, Selma Topçuoğlu,
Av. Erdal Yağçeken, Av. Seray Topal, Betil Kılıçaslan, Barış Bozyiğit, Cem
Cihan Erkul, Zafer Doğan ve Alev Yazıcı’ya 18’er ay hapis ve 60’ar milyon
TL para cezası verdi. Verilen cezalar sanıkların “
nedeniyle ertelenmedi.

20 DEHAP
üyesi

24 Ekim 2003'te, Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına
amacıyla TBMM önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan DEHAP
Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi İstek Taş'ın da aralarında bulunduğu
Ankara İl Kadın Kolları yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişi hakkında
“polise mukavemet” ve 2911 sayılı
Kanunu”na muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan dava 27 Şubat günü
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, İstek Taş,
Yıldız Bahçeci, Şaize Zoroğlu, Münibe Koç, Besra Varlı, Sabiha Tusun,
Gülen Ancı, Yasem
ay hapis cezası verilirken, ceza aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda infaz
edilecek.

23 öğretmen Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde öğret
tarihinde düzenlenen işbırakma eylemine katılan 23 öğretmen hakkında
Üsküdar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava Şubat ayında karara
bağlandı. Öğretmenlere, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kamu emekçilerinin
işbırakma eylemine
hapis, üç ay ise meslekten men cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra
Fulya Barut hariç bütün öğretmenlerin cezasını erteledi. Fulya Barut’un
cezası ise daha önce de işbırakma eylemine katıldığı v
maddesi kapsamında ceza aldığı gerekçesi ile ertelenmedi.

Cafer Demir,
Selahattin
Bilin, Hüseyin
Aktaş, Ali
Cemal
Zülfükar, Ali
Seçer, Ali
Öztürk, ve
Emir Ali Ak

İnsan Hakları Derneği Elazığ Şubesi tarafından 19 Aralık 2003 tarihinde
“Hayata Dönüş Operesyonu”nu protesto etmek için Elazığ E Tipi Kapalı
Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp, yere karanfil bıraktıkları
gerekçesiyle haklarında “Topl
muhalefet” suçlamasıyla dava açılan İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir,
DEHAP Elazığ İl Başkanı Selahattin Bilin, Özgür Toplum Partisi Elazığ İl
Başkanı Hüseyin Aktaş, Emeğin Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Ali Cemal
Zülfükar ile DEHAP Yöneticisi Ali Seçer, üye Ali Öztürk, ve İHD üyesi
Emir Ali Ak, Elazığ 3 Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Mart günü görülen
duruşmada beraat etti.

Alp Ayan ve 19 Aralık günü, cezaevlerine yönelik gerçekleştir
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Başkanı Levent Dokuyucu, Haber-İş 1 No’lu Şube Sekreteri Ali
Küçükkoçkaya, Tez Koop-İş 2 No’lu Şube eski Başkanı Hulusi Uğurcan,

İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Limter-İş Genel
Başkanı Kazım Bakış, Gıda-İş İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Yakup
Umur, DİSK İstanbul Temsilcisi Ali Cancı, KESK Genel Merkezi’nin eski
yöneticilerinden İbrahim Kudiş, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Hüseyin
Ayyıldız, Eğitim-Sen 3 No’lu Şube’nin eski başkanı Rıça Dalkılıç, Eğitim
Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, ESM İstanbul Şube Başkanı

26 Şubat 1999 tarihinde Akara Ulucanlar Cezaevi’nde ölen Nevzat
Çiftçi’nin, İzmir’in Aliağa ilçesi Helvacı beldesine gerçekleştirilmek istenen
cenaze törenin de dövülerek gözaltına alınan 56 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefetten” açılan davanın son
duruşması 13 Şubat günü gerçekleşti. Mahkeme sanıklardan Adnan Akın’a 3
yıl 1 gün, Dr. Alp Ayan’a 1 yıl 6 ay 1 gün, Günseli Kaya, İHD GYK üyesi
Mihdi Perinçek, dönemin EMEP İl Başkanı Haydar Cenan, dönemin
DEHAP İzmir İl yöneticileri Birol Karaaslan ve İrfan Güleser, dönemin

Sen 1 No’lu Şube Başkanı Memet Bahri Akkan, Hacay Yılmız,
dönemin DİSK Genel-İş 5 No’lyu Şube Başkanı Murat Hançer, Rahşan
Çetiner, Turgut Yenidünya, Erhan Poat, A. Bilge Uzuner, İhsan Dirmiş,
Sokulu Cem Pekdemir, Sevda Dağ, Ayten Moral, Buket Acartürk, Timur

l Sağlam, Nedim Sarıkaya, Binali Güler, Selma Topçuoğlu,
Av. Erdal Yağçeken, Av. Seray Topal, Betil Kılıçaslan, Barış Bozyiğit, Cem
Cihan Erkul, Zafer Doğan ve Alev Yazıcı’ya 18’er ay hapis ve 60’ar milyon
TL para cezası verdi. Verilen cezalar sanıkların “suç işleme eğilimleri”
nedeniyle ertelenmedi.
24 Ekim 2003'te, Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarına dikkat çekmek
amacıyla TBMM önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan DEHAP
Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi İstek Taş'ın da aralarında bulunduğu
Ankara İl Kadın Kolları yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişi hakkında
“polise mukavemet” ve 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu”na muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan dava 27 Şubat günü
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, İstek Taş,
Yıldız Bahçeci, Şaize Zoroğlu, Münibe Koç, Besra Varlı, Sabiha Tusun,
Gülen Ancı, Yasemin İldan, Eser Ancı, Çiya Aydın ve Hatice Çatak'a 1 yıl 3
ay hapis cezası verilirken, ceza aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda infaz

Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve 1 Aralık 2000
tarihinde düzenlenen işbırakma eylemine katılan 23 öğretmen hakkında
Üsküdar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava Şubat ayında karara
bağlandı. Öğretmenlere, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kamu emekçilerinin
işbırakma eylemine katılmalarını yasaklayan 236/1 maddesi uyarınca dört ay
hapis, üç ay ise meslekten men cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra
Fulya Barut hariç bütün öğretmenlerin cezasını erteledi. Fulya Barut’un
cezası ise daha önce de işbırakma eylemine katıldığı ve TCK’nın 236/1.
maddesi kapsamında ceza aldığı gerekçesi ile ertelenmedi.

İnsan Hakları Derneği Elazığ Şubesi tarafından 19 Aralık 2003 tarihinde
“Hayata Dönüş Operesyonu”nu protesto etmek için Elazığ E Tipi Kapalı
Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp, yere karanfil bıraktıkları
gerekçesiyle haklarında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet” suçlamasıyla dava açılan İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir,
DEHAP Elazığ İl Başkanı Selahattin Bilin, Özgür Toplum Partisi Elazığ İl
Başkanı Hüseyin Aktaş, Emeğin Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Ali Cemal

lfükar ile DEHAP Yöneticisi Ali Seçer, üye Ali Öztürk, ve İHD üyesi
Emir Ali Ak, Elazığ 3 Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Mart günü görülen
duruşmada beraat etti.
19 Aralık günü, cezaevlerine yönelik gerçekleştirilen; 2 güvenlik görevlisi,
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İş 1 No’lu Şube Sekreteri Ali
İş 2 No’lu Şube eski Başkanı Hulusi Uğurcan,

İş Genel
İş İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Yakup

Umur, DİSK İstanbul Temsilcisi Ali Cancı, KESK Genel Merkezi’nin eski
Sen MYK Üyesi Hüseyin

ski başkanı Rıça Dalkılıç, Eğitim-
Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, ESM İstanbul Şube Başkanı

26 Şubat 1999 tarihinde Akara Ulucanlar Cezaevi’nde ölen Nevzat
in Aliağa ilçesi Helvacı beldesine gerçekleştirilmek istenen

cenaze törenin de dövülerek gözaltına alınan 56 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasasına muhalefetten” açılan davanın son

anıklardan Adnan Akın’a 3
yıl 1 gün, Dr. Alp Ayan’a 1 yıl 6 ay 1 gün, Günseli Kaya, İHD GYK üyesi
Mihdi Perinçek, dönemin EMEP İl Başkanı Haydar Cenan, dönemin
DEHAP İzmir İl yöneticileri Birol Karaaslan ve İrfan Güleser, dönemin

şkanı Memet Bahri Akkan, Hacay Yılmız,
İş 5 No’lyu Şube Başkanı Murat Hançer, Rahşan

Çetiner, Turgut Yenidünya, Erhan Poat, A. Bilge Uzuner, İhsan Dirmiş,
Sokulu Cem Pekdemir, Sevda Dağ, Ayten Moral, Buket Acartürk, Timur

l Sağlam, Nedim Sarıkaya, Binali Güler, Selma Topçuoğlu,
Av. Erdal Yağçeken, Av. Seray Topal, Betil Kılıçaslan, Barış Bozyiğit, Cem
Cihan Erkul, Zafer Doğan ve Alev Yazıcı’ya 18’er ay hapis ve 60’ar milyon

suç işleme eğilimleri”

1 kişi 3 yıl 1
gün, 1 kişi 1
yıl 6 ay 1
gün ve 29
kişi 18’er ay
hapis ve
60’ar milyon
TL para
cezasına
çarptırıldı.
15 kişi
beraat etti.

dikkat çekmek
amacıyla TBMM önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan DEHAP
Merkezi Kadın Kolları Yöneticisi İstek Taş'ın da aralarında bulunduğu
Ankara İl Kadın Kolları yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişi hakkında

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu”na muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan dava 27 Şubat günü
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, İstek Taş,
Yıldız Bahçeci, Şaize Zoroğlu, Münibe Koç, Besra Varlı, Sabiha Tusun,

in İldan, Eser Ancı, Çiya Aydın ve Hatice Çatak'a 1 yıl 3
ay hapis cezası verilirken, ceza aynı suçun tekrar işlenmesi durumunda infaz

11 kişiye
verilen 1 yıl
3’er ay hapis
cezası
ertelendi

menlik yapan ve 1 Aralık 2000
tarihinde düzenlenen işbırakma eylemine katılan 23 öğretmen hakkında
Üsküdar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava Şubat ayında karara
bağlandı. Öğretmenlere, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kamu emekçilerinin

katılmalarını yasaklayan 236/1 maddesi uyarınca dört ay
hapis, üç ay ise meslekten men cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra
Fulya Barut hariç bütün öğretmenlerin cezasını erteledi. Fulya Barut’un

e TCK’nın 236/1.

23 kişi 4’er
ay hapis ve
üç ay
meslekten
men
cezasına
çarptırıldı.
22 kişinin
cezası
ertelendi

İnsan Hakları Derneği Elazığ Şubesi tarafından 19 Aralık 2003 tarihinde
“Hayata Dönüş Operesyonu”nu protesto etmek için Elazığ E Tipi Kapalı
Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp, yere karanfil bıraktıkları

antı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet” suçlamasıyla dava açılan İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir,
DEHAP Elazığ İl Başkanı Selahattin Bilin, Özgür Toplum Partisi Elazığ İl
Başkanı Hüseyin Aktaş, Emeğin Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Ali Cemal

lfükar ile DEHAP Yöneticisi Ali Seçer, üye Ali Öztürk, ve İHD üyesi
Emir Ali Ak, Elazığ 3 Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Mart günü görülen

7 kişi beraat
etti

ilen; 2 güvenlik görevlisi, 2 kişi beraat
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Ecevit Piroğlu 30 tutuklu ve hükümlünün öldürülmesiyle sonuçlanan operasyon, daha sonra
açılan F Tipi Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini kınamak amacıyla
yapılan basın açıklamasından dolayı, 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasa
Temsilciliği Psikiyatrisi Dr. Alp Ayan ile dönemin İnsan Hakları Derneği
İzmir Şube yöneticisi ve halen SDP İzmir İl Başkanlığını sürdürmekte olan
Ecevit Piroğlu hakkında, 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 26 Ni
oturumunda, beraat kararı verildi.(İHD İzmir)

25 kişi Haklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri
gerekçesiyle dava açılan İHD Siirt Şube Saymanı Selim Toprak, 1 yıl 3 ay
hapis cezası; Sabriye
2.470.000 TL ağır para cezası aldı. Abdulselam Güneş, Abdullah Aşkara,
ile Mehmet Timurtaş 5 yıl hapis cezası; Abdurrahman Timurtaş, Ali
Timurtaş, Fevzi Unuk ile Şükrü Oğuz 1 yıl 8’er ay hapis ve 288 mil
para cezası; Derya Akbaba 1 yıl 8 ay hapis ve 144 milyon para cezası;
Yüksel Yılmaz ile Hanım Adıgüzel 1’ er ay hapis ve 144 milyon ağır para
cezası; Eyyüphan Aksu, Hamit Şene, Leyla Batur ile Cemile Taşçı 10’ar ay
hapis cezası ve 144 milyon ağ
Metin Beydoğan 2 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Altay 4 yıl 2 ay hapis
cezası; Halil Adıgüzel 1 yıl 3’er ay hapis cezası; Nihayet Taşdemir, Sariya
Batur, Şakir Elinç ile Hidayet Elinç’e ise 1 yıl 3’er ay ha
(İHD Siirt)

25 kişi İdam cezasının kaldırılmasının ardından Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe
kapatarak, protesto gösterisi düzenleyen 25 kişi 'Toplantı ve
Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçundan yargılandıkları davada,
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ocak, 6 ay ile 3 yıl arası hapsi istenen sanıklar
hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan
dava açıldığını ifade ederek, "S
Ağustos 2002 tarihli tutanaktan anlaşıldığı üzere, eylemin kanuna uygun
olmadığı belirtilmemiş ve göstericilere dağılmaları yönünde bir uyarı
yapılmadığından suçun yasal unsurları oluşmamıştır" dedi. Mahkeme
Hakimi de savcının mütalaası yönünde karar vererek, 25 şehit yakının
beraatini hükme bağladı. (DİHA

Alican Önlü,
Ali Ulufer,
Hasan Bakıray,
Cemile
Özdemir,Murat
Polat, Hıdır
Aytaç, Ali
Kamer Balta,
İpek Duymaz,
Zekiye Yanen
ve Sevgi
Bozkurt

31 Mart günü, Bingöl merkeze bağlı Yumaklı köyü Karakoç mezrasında, 15
Haziran 2003 günü jandarma ile girdiği çatışma sonucu yaşamını yitiren
"Munzur" kod adlı HPG'li Cahit Dağtekin'in cenaze törenine çelenk
bıraktıkları gerekçesiyle,
yargılanan DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, Başkan Yardımcısı Ali
Ulufer, İl Yöneticileri Hasan Bakıray, Cemile Özdemir, Belediye Meclis
Üyesi Murat Polat, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aytaç, İl Saymanı
Balta, üyeler İpek Duymaz, Zekiye Yanen ile Sevgi Bozkurt beraat etti.
(Özgür Gündem-

Gıyasettin
Gültepe, Cafer
Kaçak, Ferhat
Tarhan,
Remziye Umar,
Mehmet
Özköseoğlu,
Salih Aral ve
Zübeyir Özer

2 Nisan günü, Van
yapılan "Toplumsal Barış ve Demokratik Türkiye" mitingini düzenleyen
Tertip Komitesi hakkında, "miting alanına yasadışı döviz sokulduğu ve
yasadışı slogan atıldığı" gerekçesiyle 2911 sayılı yasaya muhalefe
Eylül 2003'te Van Asliye Ceza Mahkemesi'nden açılan dava sonuçlandı.
Kararda, miting Tertip Komitesi'nde yer alan Göç
Gıyasettin Gültepe ile dönemin DEHAP İl Yöneticileri Cafer Kaçak, Ferhat
Tarhan, Remziye Umar, Mehmet Özkös
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etttikleri"ne kanaat
getirerek, 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 9
aylık hapis cezasının her gününü 11 milyon 555 bin liradan olmak üzer
milyar 467 milyon lira para cezasına çevrilerek 10 eşit takside böldü.
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30 tutuklu ve hükümlünün öldürülmesiyle sonuçlanan operasyon, daha sonra
açılan F Tipi Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini kınamak amacıyla
yapılan basın açıklamasından dolayı, 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasasına” muhalefet ettikleri gerekçesiyle, TİHV İzmir
Temsilciliği Psikiyatrisi Dr. Alp Ayan ile dönemin İnsan Hakları Derneği
İzmir Şube yöneticisi ve halen SDP İzmir İl Başkanlığını sürdürmekte olan
Ecevit Piroğlu hakkında, 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 26 Nisan günündeki
oturumunda, beraat kararı verildi.(İHD İzmir)

aklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri
gerekçesiyle dava açılan İHD Siirt Şube Saymanı Selim Toprak, 1 yıl 3 ay
hapis cezası; Sabriye Tunç 2.470.000 TL ağır para cezası; Tevfik Kaçar
2.470.000 TL ağır para cezası aldı. Abdulselam Güneş, Abdullah Aşkara,
ile Mehmet Timurtaş 5 yıl hapis cezası; Abdurrahman Timurtaş, Ali
Timurtaş, Fevzi Unuk ile Şükrü Oğuz 1 yıl 8’er ay hapis ve 288 milyon ağır
para cezası; Derya Akbaba 1 yıl 8 ay hapis ve 144 milyon para cezası;
Yüksel Yılmaz ile Hanım Adıgüzel 1’ er ay hapis ve 144 milyon ağır para
cezası; Eyyüphan Aksu, Hamit Şene, Leyla Batur ile Cemile Taşçı 10’ar ay
hapis cezası ve 144 milyon ağır para cezası; Şükrü Narinç, Adil Bark ile
Metin Beydoğan 2 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Altay 4 yıl 2 ay hapis
cezası; Halil Adıgüzel 1 yıl 3’er ay hapis cezası; Nihayet Taşdemir, Sariya
Batur, Şakir Elinç ile Hidayet Elinç’e ise 1 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

İdam cezasının kaldırılmasının ardından Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe
kapatarak, protesto gösterisi düzenleyen 25 kişi 'Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçundan yargılandıkları davada,
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ocak, 6 ay ile 3 yıl arası hapsi istenen sanıklar
hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan
dava açıldığını ifade ederek, "Sanıkların polis merkezine gönderildikleri 4
Ağustos 2002 tarihli tutanaktan anlaşıldığı üzere, eylemin kanuna uygun
olmadığı belirtilmemiş ve göstericilere dağılmaları yönünde bir uyarı
yapılmadığından suçun yasal unsurları oluşmamıştır" dedi. Mahkeme

mi de savcının mütalaası yönünde karar vererek, 25 şehit yakının
beraatini hükme bağladı. (DİHA-01.04.03-Hürriyet)
31 Mart günü, Bingöl merkeze bağlı Yumaklı köyü Karakoç mezrasında, 15
Haziran 2003 günü jandarma ile girdiği çatışma sonucu yaşamını yitiren
"Munzur" kod adlı HPG'li Cahit Dağtekin'in cenaze törenine çelenk
bıraktıkları gerekçesiyle, "Yasadışı örgüte yardım ve yataklık" suçlaması ile
yargılanan DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, Başkan Yardımcısı Ali
Ulufer, İl Yöneticileri Hasan Bakıray, Cemile Özdemir, Belediye Meclis
Üyesi Murat Polat, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aytaç, İl Saymanı Ali Kamer
Balta, üyeler İpek Duymaz, Zekiye Yanen ile Sevgi Bozkurt beraat etti.

-01.04.03)

2 Nisan günü, Van'da Ezberciler İş Merkezi önünde 7 Eylül 2003 günü
yapılan "Toplumsal Barış ve Demokratik Türkiye" mitingini düzenleyen
Tertip Komitesi hakkında, "miting alanına yasadışı döviz sokulduğu ve
yasadışı slogan atıldığı" gerekçesiyle 2911 sayılı yasaya muhalefetten 15
Eylül 2003'te Van Asliye Ceza Mahkemesi'nden açılan dava sonuçlandı.
Kararda, miting Tertip Komitesi'nde yer alan Göç-Der Van Şube Sekreteri
Gıyasettin Gültepe ile dönemin DEHAP İl Yöneticileri Cafer Kaçak, Ferhat
Tarhan, Remziye Umar, Mehmet Özköseoğlu, Salih Aral ve Zübeyir Özer'in
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etttikleri"ne kanaat
getirerek, 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 9
aylık hapis cezasının her gününü 11 milyon 555 bin liradan olmak üzer
milyar 467 milyon lira para cezasına çevrilerek 10 eşit takside böldü.
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30 tutuklu ve hükümlünün öldürülmesiyle sonuçlanan operasyon, daha sonra
açılan F Tipi Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini kınamak amacıyla
yapılan basın açıklamasından dolayı, 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri

sına” muhalefet ettikleri gerekçesiyle, TİHV İzmir
Temsilciliği Psikiyatrisi Dr. Alp Ayan ile dönemin İnsan Hakları Derneği
İzmir Şube yöneticisi ve halen SDP İzmir İl Başkanlığını sürdürmekte olan

san günündeki

etti

aklarında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri
gerekçesiyle dava açılan İHD Siirt Şube Saymanı Selim Toprak, 1 yıl 3 ay

Tunç 2.470.000 TL ağır para cezası; Tevfik Kaçar
2.470.000 TL ağır para cezası aldı. Abdulselam Güneş, Abdullah Aşkara,
ile Mehmet Timurtaş 5 yıl hapis cezası; Abdurrahman Timurtaş, Ali

yon ağır
para cezası; Derya Akbaba 1 yıl 8 ay hapis ve 144 milyon para cezası;
Yüksel Yılmaz ile Hanım Adıgüzel 1’ er ay hapis ve 144 milyon ağır para
cezası; Eyyüphan Aksu, Hamit Şene, Leyla Batur ile Cemile Taşçı 10’ar ay

ır para cezası; Şükrü Narinç, Adil Bark ile
Metin Beydoğan 2 yıl 6 ay hapis cezası; Mehmet Altay 4 yıl 2 ay hapis
cezası; Halil Adıgüzel 1 yıl 3’er ay hapis cezası; Nihayet Taşdemir, Sariya

pis cezası verildi.

25 kişi
toplam 39
yıl 3 ay
hapis ve 7
milyar 100
milyon TL
para
cezasına
çarptırıldı.

İdam cezasının kaldırılmasının ardından Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe
Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçundan yargılandıkları davada,
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ocak, 6 ay ile 3 yıl arası hapsi istenen sanıklar
hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan

anıkların polis merkezine gönderildikleri 4
Ağustos 2002 tarihli tutanaktan anlaşıldığı üzere, eylemin kanuna uygun
olmadığı belirtilmemiş ve göstericilere dağılmaları yönünde bir uyarı
yapılmadığından suçun yasal unsurları oluşmamıştır" dedi. Mahkeme

mi de savcının mütalaası yönünde karar vererek, 25 şehit yakının

25 kişi
beraat etti

31 Mart günü, Bingöl merkeze bağlı Yumaklı köyü Karakoç mezrasında, 15
Haziran 2003 günü jandarma ile girdiği çatışma sonucu yaşamını yitiren
"Munzur" kod adlı HPG'li Cahit Dağtekin'in cenaze törenine çelenk

"Yasadışı örgüte yardım ve yataklık" suçlaması ile
yargılanan DEHAP Tunceli İl Başkanı Alican Önlü, Başkan Yardımcısı Ali
Ulufer, İl Yöneticileri Hasan Bakıray, Cemile Özdemir, Belediye Meclis

Ali Kamer
Balta, üyeler İpek Duymaz, Zekiye Yanen ile Sevgi Bozkurt beraat etti.

10 kişi
beraat etti

'da Ezberciler İş Merkezi önünde 7 Eylül 2003 günü
yapılan "Toplumsal Barış ve Demokratik Türkiye" mitingini düzenleyen
Tertip Komitesi hakkında, "miting alanına yasadışı döviz sokulduğu ve

tten 15
Eylül 2003'te Van Asliye Ceza Mahkemesi'nden açılan dava sonuçlandı.

Der Van Şube Sekreteri
Gıyasettin Gültepe ile dönemin DEHAP İl Yöneticileri Cafer Kaçak, Ferhat

eoğlu, Salih Aral ve Zübeyir Özer'in
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etttikleri"ne kanaat
getirerek, 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 9
aylık hapis cezasının her gününü 11 milyon 555 bin liradan olmak üzere 3

(Özgür

7 kişiye
verilen
toplam 5 yıl
3 ay hapis
cezası
toplam 24
milyar 269
milyon TL
para
cezasına
çevrildi
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Gündem-03.04.03)
Bekir Gürbüz 2003 Kasım ayında Hükümetin Irak’a asker

yetki alınmasınıprotesto için
basın açıklaması yapan Adıyaman Demokrasi Platformu üyelerinden
DEHAP İl Başkanı Bekir Gürbüz hakkında
Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten 1 yıl 3 ay hapis cezası
Mahkeme cezayı ertelemedi

Sami Evren ve
18 kişi

20 Nisan günü, KESK yönetici ve üyeleri a
gösteri yürüyüş” yasasına muhalefet etmekten, Fatih 3.Asliye Ceza
Mahkemesi, aralarında KESK Başkanı Sami Evre
sanıklı davada, bütün sanıkların beraatine karar verdi. KESK Avukatı Murat
Altındere, şunları söyledi: ‘Mahkeme,söz konusu basın açıklamasının
demokratik bir tepki olduğunu ve bu haklarında Anayasa ve yasalar
tarafından güvence altına alındığı ve davanın Emniyet tutanaklarında iddia
edildiği gibi suç teşkil etmediğini ve bütün sanıkların beraat
Yine 30 Nisan’da İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek benzer
bir davada, 2911 sayılı yasanın konuyla ilgili maddelerinin Anayasa’ya
aykırı olduğunu ifade ederek gereğinin yapılması için Anayasa
Mahkemesi’ne başvuracağız.”(24.04.

Anadolu
Tutuklu
Aileleri ve
Yardımlaşma
Derneği üyesi 7
kişi

27 Nisan günü, kapatılan Anadolu Tutuklu Aileleri ve Yardımlaşma
Derneği üyesi 7 kişi hakkında, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına dikkat
çekmek amacıyla başlattık
Mahkemesi’nde açılan davanın sonucunda mahkeme, sanıkarın her birine 6
ay hapis cezası verdi. Hapis cezası daha sonra 547 milyon 560 bin TL para
cezasına çevrildi. (Özgür Gündem

Ergin Aşlan,
Mehmet Halik
Alkaç, Tufan
Zehir, Mehmet
Madenci, Cemil
Karaduman,
Muhammet
Altın, Ercan
Demir, Abdül
Ece ve Mehmet
Faruk Alkaç

Muğla Dalaman'da SEKA fabrikasının
Selüloz-İş Sendikası'nın sekiz yöneticisine verilen hapis cezalarıyla ilgili
bozma kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından iptal edildi.
Dalaman'da yürüyüş yapan ve bir süre kente giriş yolunu trafiğe kapatan
gösteri ile ilgili olarak Sendika Genel Başkanı Ergin Alşan ile Mehmet Halik
Alkaç, Tufan Zehir, Mehmet Madenci, Cemil Karaduman, Muhammet Altın,
Ercan Demir, Abdül Ece ve Mehmet Faruk Alkaç hakkında açılan dava da
sanıklar, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasas
hapis ve 91 milyon 260 biner lira ağır para cezasına çarptırıldı. İyi hal
indirimi yapmayan mahkeme, cezaları erteledi. Karar Yargıtay 8.Ceza
Dairesi'nde ele alındı. 2'ye karşı 3 oyla ceza kararını bozan 8. Daire ise
protestonun polisin hoşgörüsü altında gerçekleştiğine, ihtara rağmen
dağılmama gibi suç unsurlarının oluşmadığına işaret etti.
sendikalarını doğrudan ilgilendiren bir konuda düşünce açıklamalarının
'demokratik bir tepki' olarak görülmesi istendi. 'Demokrat
isteyen kararı düşünce özgürlüğüne yargının katkısı olarak birçok yerde
örnek gösterildi. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, "Yaklaşık altı saat süren
gösteri, atılan sloganlar ve taşınan pankartların içerikleri itibarıyla aniden
oluşan doğal bir tepki değildir. Aksine eylem planlı, programlı ve önceden
organize edilmiş bir gösteridir. Tüm ikazlara rağmen devlet karayolunun
trafiğe kapatıldığı, devlet aleyhine sloganlar atıldığı, diğer vatandaşların
seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı, kamu düze
bozulmasına neden olunan olay 'demokratik tepki boyutunu' çok çok
aşmıştır" diyerek Yargıtay 8. Dairesi'nin kararına itiraz etti.
itirazı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karara bağlandı. Kurul, 11'e karşı 13
oyla Başsavcılığın itirazını kabul etti ve 8. Daire'nin bozma kararını kaldırdı.
Kurul, mahkemenin iyi hal indirimi yapmamasını ise eleştirdi.
2004.05.14) (Hürriyet

Mehmet Metin Mardin'de eğitim ve sağlığa ayrılan bütçeleri protesto için kitlesel basın
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03.04.03)
2003 Kasım ayında Hükümetin Irak’a asker gönderilmesi için TBMM den

nıprotesto için AKP İl Binası önüne siyah çelenk koyup ve
basın açıklaması yapan Adıyaman Demokrasi Platformu üyelerinden
DEHAP İl Başkanı Bekir Gürbüz hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten 1 yıl 3 ay hapis cezasıa çarptırıldı.

yı ertelemedi. ( İHD Adıyaman)
20 Nisan günü, KESK yönetici ve üyeleri aleyhinde 2911 sayılı “Toplantı ve
gösteri yürüyüş” yasasına muhalefet etmekten, Fatih 3.Asliye Ceza

ralarında KESK Başkanı Sami Evren’in de bulunduğu 19
sanıklı davada, bütün sanıkların beraatine karar verdi. KESK Avukatı Murat

arı söyledi: ‘Mahkeme,söz konusu basın açıklamasının
demokratik bir tepki olduğunu ve bu haklarında Anayasa ve yasalar
tarafından güvence altına alındığı ve davanın Emniyet tutanaklarında iddia
edildiği gibi suç teşkil etmediğini ve bütün sanıkların beraatine karar verdi.
Yine 30 Nisan’da İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek benzer
bir davada, 2911 sayılı yasanın konuyla ilgili maddelerinin Anayasa’ya
aykırı olduğunu ifade ederek gereğinin yapılması için Anayasa
Mahkemesi’ne başvuracağız.”(24.04.2004-Birgün)
27 Nisan günü, kapatılan Anadolu Tutuklu Aileleri ve Yardımlaşma
Derneği üyesi 7 kişi hakkında, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına dikkat
çekmek amacıyla başlattıkları açlık grevi nedeniyle Üsküdar Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın sonucunda mahkeme, sanıkarın her birine 6
ay hapis cezası verdi. Hapis cezası daha sonra 547 milyon 560 bin TL para
cezasına çevrildi. (Özgür Gündem-28.04.04)

Muğla Dalaman'da SEKA fabrikasının özelleştirilmesini protesto eden
İş Sendikası'nın sekiz yöneticisine verilen hapis cezalarıyla ilgili

bozma kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından iptal edildi.
Dalaman'da yürüyüş yapan ve bir süre kente giriş yolunu trafiğe kapatan

ile ilgili olarak Sendika Genel Başkanı Ergin Alşan ile Mehmet Halik
Alkaç, Tufan Zehir, Mehmet Madenci, Cemil Karaduman, Muhammet Altın,
Ercan Demir, Abdül Ece ve Mehmet Faruk Alkaç hakkında açılan dava da
sanıklar, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası' uyarınca 1 yıl 6'şar ay
hapis ve 91 milyon 260 biner lira ağır para cezasına çarptırıldı. İyi hal
indirimi yapmayan mahkeme, cezaları erteledi. Karar Yargıtay 8.Ceza
Dairesi'nde ele alındı. 2'ye karşı 3 oyla ceza kararını bozan 8. Daire ise

polisin hoşgörüsü altında gerçekleştiğine, ihtara rağmen
dağılmama gibi suç unsurlarının oluşmadığına işaret etti. Sanıkların,
sendikalarını doğrudan ilgilendiren bir konuda düşünce açıklamalarının
'demokratik bir tepki' olarak görülmesi istendi. 'Demokratik tepkiye hoşgörü'
isteyen kararı düşünce özgürlüğüne yargının katkısı olarak birçok yerde
örnek gösterildi. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, "Yaklaşık altı saat süren
gösteri, atılan sloganlar ve taşınan pankartların içerikleri itibarıyla aniden

bir tepki değildir. Aksine eylem planlı, programlı ve önceden
organize edilmiş bir gösteridir. Tüm ikazlara rağmen devlet karayolunun
trafiğe kapatıldığı, devlet aleyhine sloganlar atıldığı, diğer vatandaşların
seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı, kamu düzeninin tehlikeli biçimde
bozulmasına neden olunan olay 'demokratik tepki boyutunu' çok çok
aşmıştır" diyerek Yargıtay 8. Dairesi'nin kararına itiraz etti. Başsavcılığın
itirazı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karara bağlandı. Kurul, 11'e karşı 13

vcılığın itirazını kabul etti ve 8. Daire'nin bozma kararını kaldırdı.
Kurul, mahkemenin iyi hal indirimi yapmamasını ise eleştirdi. (Radikal
2004.05.14) (Hürriyet-16.06.04)
Mardin'de eğitim ve sağlığa ayrılan bütçeleri protesto için kitlesel basın
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gönderilmesi için TBMM den
Binası önüne siyah çelenk koyup ve

basın açıklaması yapan Adıyaman Demokrasi Platformu üyelerinden
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

a çarptırıldı.

1 kişi 1 yıl 3
ay hapis
cezasına
çarptırıldı.

leyhinde 2911 sayılı “Toplantı ve
gösteri yürüyüş” yasasına muhalefet etmekten, Fatih 3.Asliye Ceza

n’in de bulunduğu 19
sanıklı davada, bütün sanıkların beraatine karar verdi. KESK Avukatı Murat

arı söyledi: ‘Mahkeme,söz konusu basın açıklamasının
demokratik bir tepki olduğunu ve bu haklarında Anayasa ve yasalar
tarafından güvence altına alındığı ve davanın Emniyet tutanaklarında iddia

ine karar verdi.
Yine 30 Nisan’da İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek benzer
bir davada, 2911 sayılı yasanın konuyla ilgili maddelerinin Anayasa’ya
aykırı olduğunu ifade ederek gereğinin yapılması için Anayasa

19 kişi
beraat etti

27 Nisan günü, kapatılan Anadolu Tutuklu Aileleri ve Yardımlaşma
Derneği üyesi 7 kişi hakkında, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına dikkat

ları açlık grevi nedeniyle Üsküdar Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın sonucunda mahkeme, sanıkarın her birine 6
ay hapis cezası verdi. Hapis cezası daha sonra 547 milyon 560 bin TL para

7 kişiye
verilen
toplam 3 yıl
6 ay hapis
cezası 3
milyar 832
milyon 920
bin TL para
cezasına
çevrildi

özelleştirilmesini protesto eden
İş Sendikası'nın sekiz yöneticisine verilen hapis cezalarıyla ilgili

bozma kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından iptal edildi.
Dalaman'da yürüyüş yapan ve bir süre kente giriş yolunu trafiğe kapatan

ile ilgili olarak Sendika Genel Başkanı Ergin Alşan ile Mehmet Halik
Alkaç, Tufan Zehir, Mehmet Madenci, Cemil Karaduman, Muhammet Altın,
Ercan Demir, Abdül Ece ve Mehmet Faruk Alkaç hakkında açılan dava da

ı' uyarınca 1 yıl 6'şar ay
hapis ve 91 milyon 260 biner lira ağır para cezasına çarptırıldı. İyi hal
indirimi yapmayan mahkeme, cezaları erteledi. Karar Yargıtay 8.Ceza
Dairesi'nde ele alındı. 2'ye karşı 3 oyla ceza kararını bozan 8. Daire ise

polisin hoşgörüsü altında gerçekleştiğine, ihtara rağmen
anıkların,

sendikalarını doğrudan ilgilendiren bir konuda düşünce açıklamalarının
ik tepkiye hoşgörü'

isteyen kararı düşünce özgürlüğüne yargının katkısı olarak birçok yerde
örnek gösterildi. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, "Yaklaşık altı saat süren
gösteri, atılan sloganlar ve taşınan pankartların içerikleri itibarıyla aniden

bir tepki değildir. Aksine eylem planlı, programlı ve önceden
organize edilmiş bir gösteridir. Tüm ikazlara rağmen devlet karayolunun
trafiğe kapatıldığı, devlet aleyhine sloganlar atıldığı, diğer vatandaşların

ninin tehlikeli biçimde
bozulmasına neden olunan olay 'demokratik tepki boyutunu' çok çok

Başsavcılığın
itirazı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karara bağlandı. Kurul, 11'e karşı 13

vcılığın itirazını kabul etti ve 8. Daire'nin bozma kararını kaldırdı.
(Radikal-

9 kişiye
verilen
toplam 13
yıl 6 ay
hapis ve 821
milyon 240
bin TL para
cezası
ertelendi.

Mardin'de eğitim ve sağlığa ayrılan bütçeleri protesto için kitlesel basın 2 kişi beraat
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Çılgın ve Enver
Ete

açıklaması yaparak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet ettikleri iddiasıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
(SES) Şube Başkanı Mehmet Metin Çılgın ile Eğitim
Enver Ete hakkında Mardin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 26
Mayıs günü yapılan ilk duruşmada beraatle sonuçlandı. Mahkeme, dava
konusu olan basın açıklamasını 'demokratik h
değerlendirdi. (DİHA

Gökçen Zorcu Veli Kaya isimli öğrencinin 6 Kasım 2003 yılında yapılan olaylı YÖK
protestosu sırasında bir depoya konularak polislerce dövülmesi olayına
tanıklık eden ve Kaya'yı
Zorcu'ya 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet
ettiği gerekçesiyle açılan davaya 9 Haziran günü devam edildi. Ankara 8.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yargılanan Zorcu
avukatlar Hüseyin Yüksel Biçen ve Ender Büyükçulha katıldı. Duruşmada,
geçen duruşma hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat istenen Av.
Zorcu "Biz, bu davanın iddianamesinin yeterli delillerle hazırlanmadığını bu
yüzden de geri gönderilmesi ge
1.5 yıl önce söylemiştik. Şimdi savcının delil yetersizliğinden hakkımda
beraat istemesini kabul etmiyorum. 'Bir kişiye dava açırız, 1.5 sana
mahkemelerde burnunu sürttürürüz, sonra da delil yetersizliğinden
beraat kararı veririz' anlayışını kabul etmiyorum. Ben avukat olarak
görevimin gereğini yerine getirdim. İşkence gören bir insanı, insan haklarını
korumakla görevli her avukatın yapacağı gibi kurtarmaya çalıştım. Bu
nedenle sizden de insani bir gere
Zorcu'nun ardından avukatı Hüseyin Yüksel Biçen de, son yıllarda
avukatların müvekkilleriyle birlikte sanık sandalyesine oturmaya "mahkum
edildiklerine" dikkat çekerek, "Biz bunu savunmaya ciddi bir saldırı olarak
değerlendiriyoruz" dedi. Av. Biçen, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" değil,
"doğrudan" beraat etmesini talep etti. Ancak Hakim Yusuf Öztürk talepleri
reddederek, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" beraatına karar verdi. (DİHA
09.06.2004)

Cebbar
Leygara

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde 27 Ekim 2003'te düzenlenen toplantıda
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri içeri almadığı gerekçesiyle
hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 1.
Asliye Ceza Mahkemesi'nd
AİHS'nin 11. maddesinde dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün
düzenlediğini hatırlatan mahkeme, bu çerçevede bir ihlal bulunmadığını
belirterek Leygara'nın beraatine karar verdi. 08.07.2004

22 kişi Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kurulu Sugözü Termik Santrali’nin açılışı
sırasında eylem yaptıkları için haklarında dava açılan 2’si yabancı uyruklu
22 kişi beraat etti. Mahkeme, eylemlerin demokratik hakkın kullanımı
olduğunu belirttiler. (Evren

Akın Yazıcı ve
Coşkun Ova
Şeyhoğlu

Kocaeli Tabip Odası’nın önceki dönem başkanı Dr. Akın Yazıcı ve Kocaeli
Tabip Odası Genel Sekreteri Coşkun Ova Şeyhoğlu hakkında, 24 Aralık
etkinlikleri nedeniyle açılan dava sonuçland
Mahkemesi’nde 29 Eylül günü gerçekleştirilen davanın hakimi, ilk celsede
Yazıcı ve Şeyhoğlu’nun beraatlerine karar verdi.

Halil Kara,
Güven Boğa ve
Hüseyin Göral

Adana Çukurova
sözleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması
nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube
Başkanı Halil Kara, Basın Yayın Sekreteri Güven Boğa ve
Başkanı Hüseyin Göral hakkında, Çukorova Üniversitesi eski Rektörü
Yalçın Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten açılan
dava sonuçlandı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü yapılan
duruşmada sanıklar beraat etti. (Evrens

Sami Evren ve
7 KESK
Yönetim

Emek Platformu'nca ABD'nin Irak'ı işgali döneminde düzenlenen protesto
yürüyüş nedeniyle KESK Genel Başkanı Sami Evren ve 7 KESK Yönetim
Kurulu üyesi hakkında 29911 sayılı yasa gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis
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açıklaması yaparak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
muhalefet ettikleri iddiasıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Şube Başkanı Mehmet Metin Çılgın ile Eğitim-Sen Şube Başkanı
Enver Ete hakkında Mardin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 26
Mayıs günü yapılan ilk duruşmada beraatle sonuçlandı. Mahkeme, dava
konusu olan basın açıklamasını 'demokratik hakkın kullanımı' olarak
değerlendirdi. (DİHA-26.05.2004)
Veli Kaya isimli öğrencinin 6 Kasım 2003 yılında yapılan olaylı YÖK
protestosu sırasında bir depoya konularak polislerce dövülmesi olayına
tanıklık eden ve Kaya'yı polislerin elinden kurtarmaya çalışan Av. Gökçen
Zorcu'ya 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet
ettiği gerekçesiyle açılan davaya 9 Haziran günü devam edildi. Ankara 8.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yargılanan Zorcu
avukatlar Hüseyin Yüksel Biçen ve Ender Büyükçulha katıldı. Duruşmada,
geçen duruşma hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat istenen Av.
Zorcu "Biz, bu davanın iddianamesinin yeterli delillerle hazırlanmadığını bu
yüzden de geri gönderilmesi gerektiğini daha sonra da beraat talep ettiğimizi
1.5 yıl önce söylemiştik. Şimdi savcının delil yetersizliğinden hakkımda
beraat istemesini kabul etmiyorum. 'Bir kişiye dava açırız, 1.5 sana
mahkemelerde burnunu sürttürürüz, sonra da delil yetersizliğinden
beraat kararı veririz' anlayışını kabul etmiyorum. Ben avukat olarak
görevimin gereğini yerine getirdim. İşkence gören bir insanı, insan haklarını
korumakla görevli her avukatın yapacağı gibi kurtarmaya çalıştım. Bu
nedenle sizden de insani bir gerekçe ile beraat talep ediyorum” dedi.
Zorcu'nun ardından avukatı Hüseyin Yüksel Biçen de, son yıllarda
avukatların müvekkilleriyle birlikte sanık sandalyesine oturmaya "mahkum
edildiklerine" dikkat çekerek, "Biz bunu savunmaya ciddi bir saldırı olarak

lendiriyoruz" dedi. Av. Biçen, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" değil,
"doğrudan" beraat etmesini talep etti. Ancak Hakim Yusuf Öztürk talepleri
reddederek, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" beraatına karar verdi. (DİHA

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde 27 Ekim 2003'te düzenlenen toplantıda
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri içeri almadığı gerekçesiyle
hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 1.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Cebbar Leygara beraat etti.
AİHS'nin 11. maddesinde dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün
düzenlediğini hatırlatan mahkeme, bu çerçevede bir ihlal bulunmadığını
belirterek Leygara'nın beraatine karar verdi. 08.07.2004-DİHA)
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kurulu Sugözü Termik Santrali’nin açılışı
sırasında eylem yaptıkları için haklarında dava açılan 2’si yabancı uyruklu
22 kişi beraat etti. Mahkeme, eylemlerin demokratik hakkın kullanımı
olduğunu belirttiler. (Evrensel-28.07.2004)
Kocaeli Tabip Odası’nın önceki dönem başkanı Dr. Akın Yazıcı ve Kocaeli
Tabip Odası Genel Sekreteri Coşkun Ova Şeyhoğlu hakkında, 24 Aralık
etkinlikleri nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 4. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 29 Eylül günü gerçekleştirilen davanın hakimi, ilk celsede
Yazıcı ve Şeyhoğlu’nun beraatlerine karar verdi. (Tıp Dünyası-01.10.04)
Adana Çukurova üniversitesinde görevli Eğitim-Sen üyesi 11 akademisyenin
sözleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması
nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube
Başkanı Halil Kara, Basın Yayın Sekreteri Güven Boğa ve İHD Şube
Başkanı Hüseyin Göral hakkında, Çukorova Üniversitesi eski Rektörü
Yalçın Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten açılan
dava sonuçlandı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü yapılan
duruşmada sanıklar beraat etti. (Evrensel-17.09.2004)
Emek Platformu'nca ABD'nin Irak'ı işgali döneminde düzenlenen protesto
yürüyüş nedeniyle KESK Genel Başkanı Sami Evren ve 7 KESK Yönetim
Kurulu üyesi hakkında 29911 sayılı yasa gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis
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açıklaması yaparak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na
Sendikası

Sen Şube Başkanı
Enver Ete hakkında Mardin Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 26
Mayıs günü yapılan ilk duruşmada beraatle sonuçlandı. Mahkeme, dava

akkın kullanımı' olarak

etti

Veli Kaya isimli öğrencinin 6 Kasım 2003 yılında yapılan olaylı YÖK
protestosu sırasında bir depoya konularak polislerce dövülmesi olayına

polislerin elinden kurtarmaya çalışan Av. Gökçen
Zorcu'ya 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet
ettiği gerekçesiyle açılan davaya 9 Haziran günü devam edildi. Ankara 8.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yargılanan Zorcu ile
avukatlar Hüseyin Yüksel Biçen ve Ender Büyükçulha katıldı. Duruşmada,
geçen duruşma hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat istenen Av.
Zorcu "Biz, bu davanın iddianamesinin yeterli delillerle hazırlanmadığını bu

rektiğini daha sonra da beraat talep ettiğimizi
1.5 yıl önce söylemiştik. Şimdi savcının delil yetersizliğinden hakkımda
beraat istemesini kabul etmiyorum. 'Bir kişiye dava açırız, 1.5 sana
mahkemelerde burnunu sürttürürüz, sonra da delil yetersizliğinden dolayı
beraat kararı veririz' anlayışını kabul etmiyorum. Ben avukat olarak
görevimin gereğini yerine getirdim. İşkence gören bir insanı, insan haklarını
korumakla görevli her avukatın yapacağı gibi kurtarmaya çalıştım. Bu

kçe ile beraat talep ediyorum” dedi.
Zorcu'nun ardından avukatı Hüseyin Yüksel Biçen de, son yıllarda
avukatların müvekkilleriyle birlikte sanık sandalyesine oturmaya "mahkum
edildiklerine" dikkat çekerek, "Biz bunu savunmaya ciddi bir saldırı olarak

lendiriyoruz" dedi. Av. Biçen, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" değil,
"doğrudan" beraat etmesini talep etti. Ancak Hakim Yusuf Öztürk talepleri
reddederek, Zorcu'nun "delil yetersizliğinden" beraatına karar verdi. (DİHA-

1 kişi beraat
etti

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde 27 Ekim 2003'te düzenlenen toplantıda
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri içeri almadığı gerekçesiyle
hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 1.

e dava açılan Cebbar Leygara beraat etti.
AİHS'nin 11. maddesinde dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün
düzenlediğini hatırlatan mahkeme, bu çerçevede bir ihlal bulunmadığını

1 kişi beraat
etti

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kurulu Sugözü Termik Santrali’nin açılışı
sırasında eylem yaptıkları için haklarında dava açılan 2’si yabancı uyruklu
22 kişi beraat etti. Mahkeme, eylemlerin demokratik hakkın kullanımı

22 kişi
beraat etti

Kocaeli Tabip Odası’nın önceki dönem başkanı Dr. Akın Yazıcı ve Kocaeli
Tabip Odası Genel Sekreteri Coşkun Ova Şeyhoğlu hakkında, 24 Aralık

ı. Kocaeli 4. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 29 Eylül günü gerçekleştirilen davanın hakimi, ilk celsede

01.10.04)

2 kişi beraat
etti

Sen üyesi 11 akademisyenin
sözleşmelerinin uzatılmaması ve 23 öğrencinin okuldan uzaklaştırılması
nedeniyle yapılan eyleme destek verdikleri gerekçesiyle Eğitim Sen Şube

İHD Şube
Başkanı Hüseyin Göral hakkında, Çukorova Üniversitesi eski Rektörü
Yalçın Kekeç’in istemiyle 2911 Sayılı Yasa’ya muhalefet etmekten açılan
dava sonuçlandı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül günü yapılan

3 kişi beraat
etti

Emek Platformu'nca ABD'nin Irak'ı işgali döneminde düzenlenen protesto
yürüyüş nedeniyle KESK Genel Başkanı Sami Evren ve 7 KESK Yönetim
Kurulu üyesi hakkında 29911 sayılı yasa gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis

8 kişi beraat
etti
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Kurulu üyesi cezası istemiyle açılan dava 23 Eylül günü so
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tüm sanıklar beraat etti.
(Cumhuriyet-24.09.2004) (Evrensel

Behiç Aşçı ve
Salih Döğücü

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2001'de Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi'nde yapılan başörtüsü eylemine katılan Behiç Aşçı ve
Salih Döğücü adlı avukatlara, İdare'nin tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde, polise mukavemet suçundan
yargılanan Aşçı kendilerini gözaltına alan polislerde
görüşen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, polisleri beraat ettirirken davacı
avukatlara tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme, haksız şekilde
gözaltına alınan Aşçı ve Döğücü'ye, İdare tarafından 150 milyon lira manevi
tazminat ödenmesine karar verdi. Davacıların maddi tazminat talebini
reddeden mahkeme, "Avukatlık mesleği özgürce ve bağımsız olarak yerine
getirilmelidir. Avukat, bu görevini yerine getirirken keyfi olarak gözaltına
alınamaz. Avukatlar hakkındaki soruşturma bizzat cu
tarafından yürütülür" dedi. Aşçı ve Döğücü, polise mukavemet suçundan
yargılandıkları Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'er ay hapse
çarptırıldı. (Yeni Şafak

Emine Yalçın,
Onur Dilber,
Güneş Akkaya,
Arzu Tantik,
Fatih Mehmet
Sert, Metin
Bayar ve
Muhsin Avşar

Çukurova Üniversitesi kampusunda 21 Mart 2003 tarihinde Irak’ın işgalini
protesto için eylem yapan öğrenciler hakkında (Emine Yalçın, Onur Dilber,
Güneş Akkaya, Arzu Tan
Avşar) 2911 sayılı yasaya muhalefetten açılan dava Adana 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme sanıkların beraatına karar verdi.
(Evrensel-07.10.04)

Sami Evren ve
7 KESK
yönetim kurulu
üyesi

KESK'in 27 Mart 2003 günü 'Irak'taki savaşı' ve 2003 yılı mali bütçesini, 11
Aralık 2003'te ise 'Kamu Yönetimi Temel Yasası'nı protesto için yaptığı iş
bırakma eylemi nedeniyle KESK Başkanı Sami Evren'le birlikte yedi
yönetim kurulu üyesi hak
236 uyarınca 1 ile 3 yıl arasında hapis ve memuriyetten çıkarma cezası
istemiyle iki ayrı davaya 21 Ekim günü İstanbul Fatih 1. Asliye Ceza
Mahkemesi devam edildi. Savcı KESK'in bir kitle örgütü olduğunu
belirterek, siyasi ve sosyal açıdan görüş açıklama ve eleştiri yapma hakkının
bulunduğunu vurguladı. İş bırakmanın da bu tür eylemler olduğuna değinen
savcı, tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme de savcının görüşüne
uyarak, yedi yöneticinin beraatine hükmett

Vetha Aydın,
Siyament
Yımaz ve
Levent Oktay

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle İHD
Siirt Şube Başkanı Vetha A
hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle Siirt asliye
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü beraatla sonuçlandı. (İHD
Siirt Şubesi)
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cezası istemiyle açılan dava 23 Eylül günü sonuçlandı. İstanbul 7. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tüm sanıklar beraat etti.

24.09.2004) (Evrensel-24.09.2004)
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2001'de Marmara Üniversitesi

iyat Fakültesi'nde yapılan başörtüsü eylemine katılan Behiç Aşçı ve
Salih Döğücü adlı avukatlara, İdare'nin tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde, polise mukavemet suçundan
yargılanan Aşçı kendilerini gözaltına alan polislerden davacı oldu. Davayı
görüşen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, polisleri beraat ettirirken davacı
avukatlara tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme, haksız şekilde
gözaltına alınan Aşçı ve Döğücü'ye, İdare tarafından 150 milyon lira manevi

nmesine karar verdi. Davacıların maddi tazminat talebini
reddeden mahkeme, "Avukatlık mesleği özgürce ve bağımsız olarak yerine
getirilmelidir. Avukat, bu görevini yerine getirirken keyfi olarak gözaltına
alınamaz. Avukatlar hakkındaki soruşturma bizzat cumhuriyet savcılığı
tarafından yürütülür" dedi. Aşçı ve Döğücü, polise mukavemet suçundan
yargılandıkları Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'er ay hapse
çarptırıldı. (Yeni Şafak- 02.07.2004)
Çukurova Üniversitesi kampusunda 21 Mart 2003 tarihinde Irak’ın işgalini
protesto için eylem yapan öğrenciler hakkında (Emine Yalçın, Onur Dilber,
Güneş Akkaya, Arzu Tantik, Fatih Mehmet Sert, Metin Bayar ve Muhsin
Avşar) 2911 sayılı yasaya muhalefetten açılan dava Adana 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme sanıkların beraatına karar verdi.

07.10.04)

KESK'in 27 Mart 2003 günü 'Irak'taki savaşı' ve 2003 yılı mali bütçesini, 11
Aralık 2003'te ise 'Kamu Yönetimi Temel Yasası'nı protesto için yaptığı iş
bırakma eylemi nedeniyle KESK Başkanı Sami Evren'le birlikte yedi
yönetim kurulu üyesi hakkında 'memurun iş bırakmasını' düzenleyen TCK
236 uyarınca 1 ile 3 yıl arasında hapis ve memuriyetten çıkarma cezası
istemiyle iki ayrı davaya 21 Ekim günü İstanbul Fatih 1. Asliye Ceza
Mahkemesi devam edildi. Savcı KESK'in bir kitle örgütü olduğunu

erek, siyasi ve sosyal açıdan görüş açıklama ve eleştiri yapma hakkının
bulunduğunu vurguladı. İş bırakmanın da bu tür eylemler olduğuna değinen
savcı, tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme de savcının görüşüne
uyarak, yedi yöneticinin beraatine hükmetti. (Radikal-22.10.04)
10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle İHD
Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ile üyeler Siyament Yımaz ve Levent Oktay
hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle Siirt asliye
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü beraatla sonuçlandı. (İHD
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nuçlandı. İstanbul 7. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tüm sanıklar beraat etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2001'de Marmara Üniversitesi
iyat Fakültesi'nde yapılan başörtüsü eylemine katılan Behiç Aşçı ve

Salih Döğücü adlı avukatlara, İdare'nin tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde, polise mukavemet suçundan

n davacı oldu. Davayı
görüşen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, polisleri beraat ettirirken davacı
avukatlara tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme, haksız şekilde
gözaltına alınan Aşçı ve Döğücü'ye, İdare tarafından 150 milyon lira manevi

nmesine karar verdi. Davacıların maddi tazminat talebini
reddeden mahkeme, "Avukatlık mesleği özgürce ve bağımsız olarak yerine
getirilmelidir. Avukat, bu görevini yerine getirirken keyfi olarak gözaltına

mhuriyet savcılığı
tarafından yürütülür" dedi. Aşçı ve Döğücü, polise mukavemet suçundan
yargılandıkları Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 3'er ay hapse

2 kişi toplam
6 ay hapis
cezasına
çarptırıldı

Çukurova Üniversitesi kampusunda 21 Mart 2003 tarihinde Irak’ın işgalini
protesto için eylem yapan öğrenciler hakkında (Emine Yalçın, Onur Dilber,

tik, Fatih Mehmet Sert, Metin Bayar ve Muhsin
Avşar) 2911 sayılı yasaya muhalefetten açılan dava Adana 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme sanıkların beraatına karar verdi.

7 kişi berat
etti

KESK'in 27 Mart 2003 günü 'Irak'taki savaşı' ve 2003 yılı mali bütçesini, 11
Aralık 2003'te ise 'Kamu Yönetimi Temel Yasası'nı protesto için yaptığı iş
bırakma eylemi nedeniyle KESK Başkanı Sami Evren'le birlikte yedi

kında 'memurun iş bırakmasını' düzenleyen TCK
236 uyarınca 1 ile 3 yıl arasında hapis ve memuriyetten çıkarma cezası
istemiyle iki ayrı davaya 21 Ekim günü İstanbul Fatih 1. Asliye Ceza
Mahkemesi devam edildi. Savcı KESK'in bir kitle örgütü olduğunu

erek, siyasi ve sosyal açıdan görüş açıklama ve eleştiri yapma hakkının
bulunduğunu vurguladı. İş bırakmanın da bu tür eylemler olduğuna değinen
savcı, tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme de savcının görüşüne

8 kişi beraat
etti

10.12.2003 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Haftası” dolayısıyla yapılan
baskın açıklamasını “Türkçe, Kürtçe ve Arapça” okuduğu gerekçesiyle İHD

ydın ile üyeler Siyament Yımaz ve Levent Oktay
hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle Siirt asliye
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü beraatla sonuçlandı. (İHD

3 kişi beraat
etti
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V. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç beldesinde bulunan “Mevlana Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği”nin AİHM’e özürlü haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvurduktan sonra idari birimlerin
baskılarına maruz kaldığı iddiasıyla İHD İzmir şubesine
Mustafa Rollas ve İHD GYK üyesi Hatice Necla Şengül tarafından bir heyet oluşturularak inceleme yapıldı.
Dernek yönetimi ile yapılan görüşmede, dernek üyesi kimselerin ya da özürlülerin Türkiye’de hak
eşitliği noktasındaki mağduriyetleri nedeniyle, AİHM’e Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılık
yasağını düzenleyen 14. maddesi uyarınca yaptıkları başvuru ve bu başvurunun basına yansıması sonrası idari
birimlerce kendilerine karşı faaliye
İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’nun, başvurudan vazgeçmeleri yönünde sözlü ihtarda bulunduğunu, 3 Aralık
2003 tarihinde Engelliler Günü nedeniyle İzmir Valiliği’nde yapılan toplantıya gi
alınmadığını, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza Muntikoğlu tarafından, kendisine
“gazetelere çıkıyorsun, sorununuzu Avrupa halletsin” dediğini belirtti. Yine bu başvurudan dolayı Başbakanlık
Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’ndan iki oğluna verilen bursun ve kendisine yapılan ilaç ve diğer
yardımların kesildiğini belirtti. Tak, Dernekler Masası tarafından haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle defter
incelenmesi başlatıldığını, Vali Yardımcısı Turan Eren tara
konusunda yardımcı olan Fersan Kağıt Filtre San. A.Ş’ye yardımcı olunmaması konusunda sözlü uyarıda
bulunulduğunu ifade etti. Tak ayrıca, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza
Muntikoğlu’nun aralarında bulunduğu bir kısım görevlinin dernek üyelerini, Gaziemir’de kurulu bulunan
Engelsiz Yaşam Derneği’ne kaydetmeye çalıştığını iddia etti. İHD Heyeti tarafından yapılan belge ve doküman
incelemesinde, Dernek Başkanı Ayhan Tak’ın yapt
bizlere ilişkin aktarımları ile paralel olduğu gözlenmiş ve iddialar konusunda Valilik bünyesinde görüşmeler
yapılmak istenmiş, tüm aramalara rağmen ilgili kişiler telefonlara çıkmamış, İzmir Vali
Kurulu’nda görevli Vali Yardımcısı çeşitli gerekçelerle görüşme talebini reddetmiştir.

Diyarbakır'da bir süre önce kurulma çalışmaları başlatılan Kürt Yazarlar Derneği (KÜRT
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan baş
tarafından 2 Mart günü yapılan tebligatta, dernek isminde geçen Kürt kelimesinin belli bir ırkı temsil ettiği
belirtilerek, bunun 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. maddesinin “milli güvenliğe
aykırı olduğu” iddia edildi. Başvurunun kabul edilmemesi üzerine Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Edip Polat
tarafından bir basın açıklaması ile uygulamanın hukuk dışı olduğunu belirtilirken, Dernekler Masası basın
açıklamasından sonra, hata yapıldığını belirterek, KÜRT
Dernekler Masası'na çağralan Kürt Yazarlar Birliği Başkanı Edip Polat'a yapılan tebligatta, başvurunun 2908
sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. ve 10. maddelerinden han
çıktığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nden uygulamada
karşılaşılan tereddütle ilgili hukuk görüşü talep edildiği, Hukuk Müşavirliği'nin Dernekler Kanunu'nu
maddesine göre işlem yapılması gerektiği konusunda görüş bildirdiği belirtildi.

12 Ocak 2004 tarihinde Diyarbakır Konukevinin önünde bir basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı
Mustafa Karahan, yerel seçimlerin startının verildiği bugünlerde bazı yerleşim birimlerinde vatandaşlara,
DEHAP’a oy vermemeleri yönünde tehdit ve baskı u

Muş ili Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Beldesinde DEHAP’tan Belediye Başkan aday adayı Aynur Taş’ın, 12
Ocak günü halka tanıtımı için düzenlenen gezide, jandarma kuvvetleri tarafından konvoy araçlarına para cezası
kesildiği, orada bulunanlara yönelik de “burada ne işiniz var, dağa gidin” şeklinde söylemlerde bulunulduğu
belirtildi.

V.1. Baskına Uğrayan Kuruluşlar
DEHAP Sultanbeyli ilçe örgütü, 19 Ocak günü polis tarafından basıldı. İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yüksel
Zengin, arama emri göstermeden binaya giren polislerin, içeride bulunanları yere yatırarak arama yaptığını,
panolarda bulunan; afiş, yazı ve resimlere el konulduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kanmaz ile kimliği
belirsiz iki kadının gözaltına alındığını belirt

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “HEWLÊR
Erbil'deki Kürt Katliamını Kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü DEHAP'ın
Erzurum Karayazı İlçe binasına baskın düzenleyer
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. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç beldesinde bulunan “Mevlana Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği”nin AİHM’e özürlü haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvurduktan sonra idari birimlerin
baskılarına maruz kaldığı iddiasıyla İHD İzmir şubesine başvurdular. Başvuru üzerine, İHD İzmir Şube Başkanı
Mustafa Rollas ve İHD GYK üyesi Hatice Necla Şengül tarafından bir heyet oluşturularak inceleme yapıldı.
Dernek yönetimi ile yapılan görüşmede, dernek üyesi kimselerin ya da özürlülerin Türkiye’de hak
eşitliği noktasındaki mağduriyetleri nedeniyle, AİHM’e Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılık
yasağını düzenleyen 14. maddesi uyarınca yaptıkları başvuru ve bu başvurunun basına yansıması sonrası idari
birimlerce kendilerine karşı faaliyete geçildiği iddia edildi.Dernek Başkanı Ayhan Tak, bu başvurudan sonra
İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’nun, başvurudan vazgeçmeleri yönünde sözlü ihtarda bulunduğunu, 3 Aralık
2003 tarihinde Engelliler Günü nedeniyle İzmir Valiliği’nde yapılan toplantıya gi
alınmadığını, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza Muntikoğlu tarafından, kendisine
“gazetelere çıkıyorsun, sorununuzu Avrupa halletsin” dediğini belirtti. Yine bu başvurudan dolayı Başbakanlık

e Dayanışma Vakfı’ndan iki oğluna verilen bursun ve kendisine yapılan ilaç ve diğer
yardımların kesildiğini belirtti. Tak, Dernekler Masası tarafından haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle defter
incelenmesi başlatıldığını, Vali Yardımcısı Turan Eren tarafından, kendilerine telefon faturası ve kira yardımı
konusunda yardımcı olan Fersan Kağıt Filtre San. A.Ş’ye yardımcı olunmaması konusunda sözlü uyarıda
bulunulduğunu ifade etti. Tak ayrıca, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza

untikoğlu’nun aralarında bulunduğu bir kısım görevlinin dernek üyelerini, Gaziemir’de kurulu bulunan
Engelsiz Yaşam Derneği’ne kaydetmeye çalıştığını iddia etti. İHD Heyeti tarafından yapılan belge ve doküman
incelemesinde, Dernek Başkanı Ayhan Tak’ın yaptıkları ve talep konusu ettikleri konularda, başvurusunda ve
bizlere ilişkin aktarımları ile paralel olduğu gözlenmiş ve iddialar konusunda Valilik bünyesinde görüşmeler
yapılmak istenmiş, tüm aramalara rağmen ilgili kişiler telefonlara çıkmamış, İzmir Vali
Kurulu’nda görevli Vali Yardımcısı çeşitli gerekçelerle görüşme talebini reddetmiştir.

Diyarbakır'da bir süre önce kurulma çalışmaları başlatılan Kürt Yazarlar Derneği (KÜRT
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan başvuru kabul edilmedi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Dernekler Masası
tarafından 2 Mart günü yapılan tebligatta, dernek isminde geçen Kürt kelimesinin belli bir ırkı temsil ettiği
belirtilerek, bunun 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. maddesinin “milli güvenliğe ve üniter devlet yapısına
aykırı olduğu” iddia edildi. Başvurunun kabul edilmemesi üzerine Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Edip Polat
tarafından bir basın açıklaması ile uygulamanın hukuk dışı olduğunu belirtilirken, Dernekler Masası basın

ra, hata yapıldığını belirterek, KÜRT-PEN'in kuruluş işlemlerinin kabul edildiğini bildirdi.
Dernekler Masası'na çağralan Kürt Yazarlar Birliği Başkanı Edip Polat'a yapılan tebligatta, başvurunun 2908
sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. ve 10. maddelerinden hangisinin işleme konulacağı konusunda bir karışıklığın
çıktığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nden uygulamada
karşılaşılan tereddütle ilgili hukuk görüşü talep edildiği, Hukuk Müşavirliği'nin Dernekler Kanunu'nu
maddesine göre işlem yapılması gerektiği konusunda görüş bildirdiği belirtildi.

12 Ocak 2004 tarihinde Diyarbakır Konukevinin önünde bir basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı
Mustafa Karahan, yerel seçimlerin startının verildiği bugünlerde bazı yerleşim birimlerinde vatandaşlara,
DEHAP’a oy vermemeleri yönünde tehdit ve baskı uygulandığını iddia etti.

Muş ili Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Beldesinde DEHAP’tan Belediye Başkan aday adayı Aynur Taş’ın, 12
Ocak günü halka tanıtımı için düzenlenen gezide, jandarma kuvvetleri tarafından konvoy araçlarına para cezası

da bulunanlara yönelik de “burada ne işiniz var, dağa gidin” şeklinde söylemlerde bulunulduğu

V.1. Baskına Uğrayan Kuruluşlar
DEHAP Sultanbeyli ilçe örgütü, 19 Ocak günü polis tarafından basıldı. İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yüksel

arama emri göstermeden binaya giren polislerin, içeride bulunanları yere yatırarak arama yaptığını,
panolarda bulunan; afiş, yazı ve resimlere el konulduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kanmaz ile kimliği
belirsiz iki kadının gözaltına alındığını belirtti.

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “HEWLÊR
Erbil'deki Kürt Katliamını Kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü DEHAP'ın
Erzurum Karayazı İlçe binasına baskın düzenleyerek pankarta el koydu.
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ir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç beldesinde bulunan “Mevlana Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği”nin AİHM’e özürlü haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvurduktan sonra idari birimlerin

üzerine, İHD İzmir Şube Başkanı
Mustafa Rollas ve İHD GYK üyesi Hatice Necla Şengül tarafından bir heyet oluşturularak inceleme yapıldı.
Dernek yönetimi ile yapılan görüşmede, dernek üyesi kimselerin ya da özürlülerin Türkiye’de hak ve fırsat
eşitliği noktasındaki mağduriyetleri nedeniyle, AİHM’e Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılık
yasağını düzenleyen 14. maddesi uyarınca yaptıkları başvuru ve bu başvurunun basına yansıması sonrası idari

te geçildiği iddia edildi.Dernek Başkanı Ayhan Tak, bu başvurudan sonra
İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’nun, başvurudan vazgeçmeleri yönünde sözlü ihtarda bulunduğunu, 3 Aralık
2003 tarihinde Engelliler Günü nedeniyle İzmir Valiliği’nde yapılan toplantıya gittiğinde toplantıya
alınmadığını, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza Muntikoğlu tarafından, kendisine
“gazetelere çıkıyorsun, sorununuzu Avrupa halletsin” dediğini belirtti. Yine bu başvurudan dolayı Başbakanlık

e Dayanışma Vakfı’ndan iki oğluna verilen bursun ve kendisine yapılan ilaç ve diğer
yardımların kesildiğini belirtti. Tak, Dernekler Masası tarafından haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle defter

fından, kendilerine telefon faturası ve kira yardımı
konusunda yardımcı olan Fersan Kağıt Filtre San. A.Ş’ye yardımcı olunmaması konusunda sözlü uyarıda
bulunulduğunu ifade etti. Tak ayrıca, Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi gönüllü hizmetlisi Rıza

untikoğlu’nun aralarında bulunduğu bir kısım görevlinin dernek üyelerini, Gaziemir’de kurulu bulunan
Engelsiz Yaşam Derneği’ne kaydetmeye çalıştığını iddia etti. İHD Heyeti tarafından yapılan belge ve doküman

ıkları ve talep konusu ettikleri konularda, başvurusunda ve
bizlere ilişkin aktarımları ile paralel olduğu gözlenmiş ve iddialar konusunda Valilik bünyesinde görüşmeler
yapılmak istenmiş, tüm aramalara rağmen ilgili kişiler telefonlara çıkmamış, İzmir Valiliği İnsan Hakları

Diyarbakır'da bir süre önce kurulma çalışmaları başlatılan Kürt Yazarlar Derneği (KÜRT-PEN) kuruluşu için
vuru kabul edilmedi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Dernekler Masası

tarafından 2 Mart günü yapılan tebligatta, dernek isminde geçen Kürt kelimesinin belli bir ırkı temsil ettiği
ve üniter devlet yapısına

aykırı olduğu” iddia edildi. Başvurunun kabul edilmemesi üzerine Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Edip Polat
tarafından bir basın açıklaması ile uygulamanın hukuk dışı olduğunu belirtilirken, Dernekler Masası basın

PEN'in kuruluş işlemlerinin kabul edildiğini bildirdi.
Dernekler Masası'na çağralan Kürt Yazarlar Birliği Başkanı Edip Polat'a yapılan tebligatta, başvurunun 2908

gisinin işleme konulacağı konusunda bir karışıklığın
çıktığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nden uygulamada
karşılaşılan tereddütle ilgili hukuk görüşü talep edildiği, Hukuk Müşavirliği'nin Dernekler Kanunu'nun 10.

12 Ocak 2004 tarihinde Diyarbakır Konukevinin önünde bir basın açıklaması düzenleyen DEHAP İl Başkanı
Mustafa Karahan, yerel seçimlerin startının verildiği bugünlerde bazı yerleşim birimlerinde vatandaşlara,

Muş ili Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Beldesinde DEHAP’tan Belediye Başkan aday adayı Aynur Taş’ın, 12
Ocak günü halka tanıtımı için düzenlenen gezide, jandarma kuvvetleri tarafından konvoy araçlarına para cezası

da bulunanlara yönelik de “burada ne işiniz var, dağa gidin” şeklinde söylemlerde bulunulduğu

DEHAP Sultanbeyli ilçe örgütü, 19 Ocak günü polis tarafından basıldı. İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yüksel
arama emri göstermeden binaya giren polislerin, içeride bulunanları yere yatırarak arama yaptığını,

panolarda bulunan; afiş, yazı ve resimlere el konulduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kanmaz ile kimliği

DEHAP Karayazı İlçe Örgütü tarafından, 6 Şubat günü parti binasının iç pencere camına asılan, “HEWLÊR
Erbil'deki Kürt Katliamını Kınıyoruz” yazılı pankart üzerine harekete geçen polis, 12 Şubat günü DEHAP'ın
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29 Nisan günü İzmir Gençlik Derneği, polis tarafından basılarak arandı. Yaklaşık 1 saat süren aramada,
toplatması olan yayınlara el konuldu.(İHD İzmir)

10 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenl
düzenlenen Botan Kültür ve Sanat Kooperatifi, ortakların ve misafirlerinin ağırlandığı salonun işletme ruhsatının
olmadığı gerekçesiyle, kapatılıp mühürlendiği belirtildi. (İHD Siirt)

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talimatı ile Ter
Okmeydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür Merkezi’ne ve Ovacıklılar
Dayanışma Derneği'ne baskın düzenledi. (DİHA
09.06.2004) (Cumhuriyet-09.06.2004) (İHD İstanbul)

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı
(İHH)'na baskın düzenledi. (Yeni Şafak

DEHAP Sincan İlçe Örgütü'ne 11 haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama izniyle sivil polislerce baskın
düzenlendi. İlçe binasında polisler kamera çekimi yaparak, panoda asılı olan poster ve yazılar ile Tigris
dergisinin iki sayısına yasak olduğu gerekçesiyle

Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Elazığ şubesi polis tarafından 29 Ekim günü basıldı. (30 Ekim
2004/Evrensel)

Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 2 Aralık günü TMŞ ekiplerince basıldı. Arama sonucu, derneğ
bilgisayarların ve derneğin resmi defterlerinin de içerisinde bulunduğu birçok eşyaya el konuldu. (İHD Mersin)

Mersin Tutuklu Aileleri İle Yardımlaşma Derneği 2 Aralık günü basıldı. Baskında dernekte bulunan birçok evrak
ve kitaba el kondu. (İHD Mersin)

V.2. Açılan Soruşturmalar
Eğitim-Sen Muş Şube yöneticisi ve üyesi 6 kişi hakkında, 2002 yılında DEHAP’ın seçim mitinglerine katılarak,
pankart açtıkları ve “Devlet memurunun itibarını sarstıkları” gerekçesiyle, idari soruşturma açıldı.

11 Mayıs 2003’te yapılan Bitlis DEHAP 1.Olağan Kongresi’nde, Kürt Sanatçı Reşo’nun verdiği konser
nedeniyle DEHAP Bitlis il eski başkanı M.Ali Yalçınkaya, ilçe saymanı Mehmet Candemir, il yöneticisi Şahin
Çoban, Celal İlban, Enver Kurtuluş, Gülci Aras ve A
açıldı.

Diyarbakır’da, 2003 yılında gerçekleştirilen “Barış için Derse Geç Girme” eylemi yaptığı gerekçesiyle, Eğitim
Sen Hukuk Sekreteri Meryem Demir hakkında, Ocak ayı içinde soruşturma başlatıldı

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle 2002 yılında Mardin'e gelen ve aralarında hukukçu ve sendikacıların da bulunduğu
yabancı heyeti kabul ettiği gerekçesiyle, Eğitim
başlattı. Milli Eğitim Teftiş Kurulu müfettişlerince bu konuda daha önce iki kez ifadesi alınan, ancak kapatılan soruşturmanın
ayı içerisinde tekrar açıldığını belirten Ete, “Mardin'e gelen Alman, İskoç ve İngiliz beş sendikacı ve hukukçudan oluşan yab
heyeti kabul ettiğim gerekçesiyle geçen hafta üçüncü kez müfettişler tarafından ifadem alındı. Bu bir komedidir” dedi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Eğitim
Sezgin, Rahmi Çimcik ve Kasım Sığınç hakkında, 26 Nisan 2003'te yapılan Muş DEHAP İl Kongresi'ne
katıldıkları gerekçesiyle, 9 Şubat günü idari soruşturma başlatıldı.

Devlet memuru olan Şahin Kayakçı hakkında, İHD Siirt Denetleme Kurulunda görev yapığı gerekçesiyle idari
soruşturma başlatıldı. (İHD Siirt)

DEHAP Beytüşşebap İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu (1972), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolaysıyla karanfil ve
broşür dağıttığı gerekçesiyle, 11.401.000 TL para cezasına çarptırıldı. (İHD Diyarbakır)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt Demokrasi Derneği Ankara Valiliği’nin derneğin tüzüğünün Anayasanın
3 ve 2908 sayılı yasanın 5. maddesine aykırı olduğu ve 19 dernek kurucu (Şahin Ayaz, Üçler Ülger, Adem
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29 Nisan günü İzmir Gençlik Derneği, polis tarafından basılarak arandı. Yaklaşık 1 saat süren aramada,
toplatması olan yayınlara el konuldu.(İHD İzmir)

10 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik kuvvetlerince baskın
düzenlenen Botan Kültür ve Sanat Kooperatifi, ortakların ve misafirlerinin ağırlandığı salonun işletme ruhsatının
olmadığı gerekçesiyle, kapatılıp mühürlendiği belirtildi. (İHD Siirt)

İstanbul 2 No'lu DGM'nin arama talimatı ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Haziran günü Halkevleri
Okmeydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür Merkezi’ne ve Ovacıklılar
Dayanışma Derneği'ne baskın düzenledi. (DİHA-12-06-04) (DİHA-09.06.2004) (DİHA-

09.06.2004) (İHD İstanbul)

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı
(Yeni Şafak -11-06.04) (Evrensel-12-06-04) (İHD İstanbul)

an İlçe Örgütü'ne 11 haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama izniyle sivil polislerce baskın
düzenlendi. İlçe binasında polisler kamera çekimi yaparak, panoda asılı olan poster ve yazılar ile Tigris
dergisinin iki sayısına yasak olduğu gerekçesiyle el koydu. (DİHA-11-06.04) (İHD Ankara)

Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Elazığ şubesi polis tarafından 29 Ekim günü basıldı. (30 Ekim

Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 2 Aralık günü TMŞ ekiplerince basıldı. Arama sonucu, derneğ
bilgisayarların ve derneğin resmi defterlerinin de içerisinde bulunduğu birçok eşyaya el konuldu. (İHD Mersin)

Mersin Tutuklu Aileleri İle Yardımlaşma Derneği 2 Aralık günü basıldı. Baskında dernekte bulunan birçok evrak

V.2. Açılan Soruşturmalar
Sen Muş Şube yöneticisi ve üyesi 6 kişi hakkında, 2002 yılında DEHAP’ın seçim mitinglerine katılarak,

pankart açtıkları ve “Devlet memurunun itibarını sarstıkları” gerekçesiyle, idari soruşturma açıldı.

11 Mayıs 2003’te yapılan Bitlis DEHAP 1.Olağan Kongresi’nde, Kürt Sanatçı Reşo’nun verdiği konser
nedeniyle DEHAP Bitlis il eski başkanı M.Ali Yalçınkaya, ilçe saymanı Mehmet Candemir, il yöneticisi Şahin
Çoban, Celal İlban, Enver Kurtuluş, Gülci Aras ve Abdurrahim Eren hakkında, Ocak ayı içerisinde soruşturma

Diyarbakır’da, 2003 yılında gerçekleştirilen “Barış için Derse Geç Girme” eylemi yaptığı gerekçesiyle, Eğitim
Sen Hukuk Sekreteri Meryem Demir hakkında, Ocak ayı içinde soruşturma başlatıldı.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle 2002 yılında Mardin'e gelen ve aralarında hukukçu ve sendikacıların da bulunduğu
yabancı heyeti kabul ettiği gerekçesiyle, Eğitim - Sen Mardin Şube Başkanı Enver Ete hakkında Valilik üçüncü kez idari soruşturma

aşlattı. Milli Eğitim Teftiş Kurulu müfettişlerince bu konuda daha önce iki kez ifadesi alınan, ancak kapatılan soruşturmanın
ayı içerisinde tekrar açıldığını belirten Ete, “Mardin'e gelen Alman, İskoç ve İngiliz beş sendikacı ve hukukçudan oluşan yab
heyeti kabul ettiğim gerekçesiyle geçen hafta üçüncü kez müfettişler tarafından ifadem alındı. Bu bir komedidir” dedi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Eğitim-Sen Muş Şube yöneticileri Şeref Işık, Nizamettin Sezgin, Nimet
asım Sığınç hakkında, 26 Nisan 2003'te yapılan Muş DEHAP İl Kongresi'ne

katıldıkları gerekçesiyle, 9 Şubat günü idari soruşturma başlatıldı.

Devlet memuru olan Şahin Kayakçı hakkında, İHD Siirt Denetleme Kurulunda görev yapığı gerekçesiyle idari

DEHAP Beytüşşebap İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu (1972), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolaysıyla karanfil ve
broşür dağıttığı gerekçesiyle, 11.401.000 TL para cezasına çarptırıldı. (İHD Diyarbakır)

Kürt Demokrasi Derneği Ankara Valiliği’nin derneğin tüzüğünün Anayasanın
3 ve 2908 sayılı yasanın 5. maddesine aykırı olduğu ve 19 dernek kurucu (Şahin Ayaz, Üçler Ülger, Adem
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29 Nisan günü İzmir Gençlik Derneği, polis tarafından basılarak arandı. Yaklaşık 1 saat süren aramada,

ik kuvvetlerince baskın
düzenlenen Botan Kültür ve Sanat Kooperatifi, ortakların ve misafirlerinin ağırlandığı salonun işletme ruhsatının

örle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Haziran günü Halkevleri
Okmeydanı ve İstanbul şubelerine, İstanbul Gençlik Derneği’ne, Okmeydanı Kültür Merkezi’ne ve Ovacıklılar

-08.06.2004) (Hürriyet-

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü Uluslararası İnsani Yardım Vakfı

an İlçe Örgütü'ne 11 haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama izniyle sivil polislerce baskın
düzenlendi. İlçe binasında polisler kamera çekimi yaparak, panoda asılı olan poster ve yazılar ile Tigris

06.04) (İHD Ankara)

Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Elazığ şubesi polis tarafından 29 Ekim günü basıldı. (30 Ekim

Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 2 Aralık günü TMŞ ekiplerince basıldı. Arama sonucu, derneğe ait
bilgisayarların ve derneğin resmi defterlerinin de içerisinde bulunduğu birçok eşyaya el konuldu. (İHD Mersin)

Mersin Tutuklu Aileleri İle Yardımlaşma Derneği 2 Aralık günü basıldı. Baskında dernekte bulunan birçok evrak

Sen Muş Şube yöneticisi ve üyesi 6 kişi hakkında, 2002 yılında DEHAP’ın seçim mitinglerine katılarak,
pankart açtıkları ve “Devlet memurunun itibarını sarstıkları” gerekçesiyle, idari soruşturma açıldı.

11 Mayıs 2003’te yapılan Bitlis DEHAP 1.Olağan Kongresi’nde, Kürt Sanatçı Reşo’nun verdiği konser
nedeniyle DEHAP Bitlis il eski başkanı M.Ali Yalçınkaya, ilçe saymanı Mehmet Candemir, il yöneticisi Şahin

bdurrahim Eren hakkında, Ocak ayı içerisinde soruşturma

Diyarbakır’da, 2003 yılında gerçekleştirilen “Barış için Derse Geç Girme” eylemi yaptığı gerekçesiyle, Eğitim-

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle 2002 yılında Mardin'e gelen ve aralarında hukukçu ve sendikacıların da bulunduğu
Sen Mardin Şube Başkanı Enver Ete hakkında Valilik üçüncü kez idari soruşturma

aşlattı. Milli Eğitim Teftiş Kurulu müfettişlerince bu konuda daha önce iki kez ifadesi alınan, ancak kapatılan soruşturmanın Ocak
ayı içerisinde tekrar açıldığını belirten Ete, “Mardin'e gelen Alman, İskoç ve İngiliz beş sendikacı ve hukukçudan oluşan yabancı bir
heyeti kabul ettiğim gerekçesiyle geçen hafta üçüncü kez müfettişler tarafından ifadem alındı. Bu bir komedidir” dedi.

Sen Muş Şube yöneticileri Şeref Işık, Nizamettin Sezgin, Nimet
asım Sığınç hakkında, 26 Nisan 2003'te yapılan Muş DEHAP İl Kongresi'ne

Devlet memuru olan Şahin Kayakçı hakkında, İHD Siirt Denetleme Kurulunda görev yapığı gerekçesiyle idari

DEHAP Beytüşşebap İlçe Saymanı Hidayet İmamoğlu (1972), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolaysıyla karanfil ve

Kürt Demokrasi Derneği Ankara Valiliği’nin derneğin tüzüğünün Anayasanın
3 ve 2908 sayılı yasanın 5. maddesine aykırı olduğu ve 19 dernek kurucu (Şahin Ayaz, Üçler Ülger, Adem
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Yücel, Nureddin Aydın, Fadil Akar, Cengiz Uyar, Yener Yardımcıel, İsmet Erbay, H
İhsan Güler, Yusuf Çınar, Lezgin Kutum, Akın Güngör, Osman Konukçu, Cemal Ağa Yılmaz, Seyfettin Onğulu,
Hacer Karakaş ve Alettin Onat) hakkında 2908 sayılı yasanın 76. maddesi gereğince işlem yapılması iddiasıyla
27 Ekim günü yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma açtı. Savcılık 14 Aralık günü, sanıklar hakkında
yüklenen suç unsurlarının oluşmadığına karar vererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. (Genel Merkeze
faksla bildirim)

14 Haziran günü DEHAP Diyarbakır il teşkilatı
Diyarbakır merkezde düzenlediği mitingde Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok tarafından soruşturma açıldı. (15 Haziran 2004/ Yeni Şafak)

V.3. Açılan Davalar
Elazığ Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yılmaz tarafından, kapatılan HADEP'in 4 eski yöneticisi; Özgür Toplum
Partisi İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Merkez İlçe Başkanı Sinan Kaya, Merkez İlçe Saymanı Ali Seçer ile
Kadın Kolları Yöneticisi Sevim Demir hakkında, Ocak ayı içerisinde Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Siyasi
Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların, çeşitli organlarında görev aldıkları HADEP'in
kapatılmasına rağmen, DEHAP'ta görev aldıklarının tespit edil
muhalefet edildiğini iddia etti. Savcılık iddianamesinde 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 95. maddesi
gereğince "Temelli kapatılan siyasi partilerin kapatılma tarihinden üyeliği devam eden kurucular
ve yönetim kurulu ile her kademedeki yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin başka bir siyasi partinin, kapatılma
tarihinden itibaren 10 sene süre ile yöneticisi, denetimcisi olamayacaklarının" hüküm altına alındığı, ancak
sanıkların bunu ihlal ettiği öne sürülerek, cezalandırılmaları istendi. DEHAP'ın avukatlarından Yusuf Alataş,
davanın 1999 yılında yapılan değişikliklerin dikkate alınmadan açıldığını kaydederek: “12 Ağustos 1999'da
çıkarılan 4445 sayılı yasanın 14. maddesinde Siyasi Partile
Eskiden bir siyasi parti kapatıldığında, kurucular dahil bütün yöneticileri 10 yıl süreyle siyasi yasaklı olurdu. En
azından kapatma tarihinde görevde bulunanlar yasaklı oldurdu. Son yapılan değişiklikle, bü
kademesi değil, kapatmaya neden olan kişilerin siyasi yasaklı olması öngörüldü. Siyasi yasak süresi de 10 yıldan
5 yıla indirildi. Son kapatılan HADEP'in bütün yönetim kademesi değil, 40 civarında yönetici siyasi yasaklı ilan
edildi. Oysa savcılık, iddianamede 'kapatma tarihinde üyeliği devam eden herkes' diyor” dedi.

13.10.2003 tarihinde GÖÇ-DER binasında yapılan basın açıklamasında,içeriğinde dernek tüzüklerine aykırı
olarak, belirtilen faaliyet alanı dışına çıkıldığını gösterir biçimde Abd
tecrit uygulandığı yönünde bir basın açıklaması olduğu iddiasıyla; Göç
Şube Başkanı Ümit Keser; Göç-Der Yöneticisi Gıyasettin Gültepe; M.Baki Tayilan, Ali Hündür , Fatma Yalvaç
ve Sadık Engin hakkında , 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3005 sayılı yasa hükümlerine göre dava açıl
(İHD-Van)

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği hakkında, öğrencilere şölen düzenlendiği, çeşitli liselerde bilet sattıkları bu
nedenle 2908 sayılı kanunun 38. maddesini ihlal ederek “derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı”
iddiasıyla Nisan ayında dava açıldı. (İHD Diyarbakır)

3 Aralık 2004 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar Semtinde güvenlik kuvvetlerince bir eve yapılan baskın sırasında
hayatını kaybeden Dicle ilçesi doğumlu Hüseyin Altun’un taziyesinin Dicle Kırkpınar Köyü Yardımlaşma
Derneğinde yapılması sonrası, “derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı” iddiasıyla dernek
yöneticileri hakkında, Nisan ayında Asliye Ceza Mahkeme

Diyarbakır'da “Kurulmakta Olan Kürt
kente davet eden dernek yöneticileri Sedat Yurttaş, Yıldız Çakar, Mehmet Vahit Güneş, Darul Keyyas, Suzan
Samancı, Sami Tan ve Edip Polat hakkında, izinsiz yabancı heyet ağırladıkları gerekçesiyle kişi başı 1.5 milyar
TL cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı. 23 Eylül günü Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim
karşısına çıkan sanıklar, kısa süre içinde
(Cumhuriyet-24.09.2004)

V.4. Sonuçlanan Davalar
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, DEHAP Gemlik İlçe Örgütü tarafından 11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik
gökkuşağıyla buluşuyor” şöleni so
Kanunu'nun 29'uncu maddesini ihlal edip "İzinsiz yardım topladıkları" gerekçesiyle 7 kişilk Tertip Komitesi ile
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Yücel, Nureddin Aydın, Fadil Akar, Cengiz Uyar, Yener Yardımcıel, İsmet Erbay, Hamit Dede, Vedat Aydın,
İhsan Güler, Yusuf Çınar, Lezgin Kutum, Akın Güngör, Osman Konukçu, Cemal Ağa Yılmaz, Seyfettin Onğulu,
Hacer Karakaş ve Alettin Onat) hakkında 2908 sayılı yasanın 76. maddesi gereğince işlem yapılması iddiasıyla

ı suç duyurusu üzerine soruşturma açtı. Savcılık 14 Aralık günü, sanıklar hakkında
yüklenen suç unsurlarının oluşmadığına karar vererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. (Genel Merkeze

14 Haziran günü DEHAP Diyarbakır il teşkilatının eski DEP milletvekillerinin serbest bırakılması nedeniyle,
Diyarbakır merkezde düzenlediği mitingde Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok tarafından soruşturma açıldı. (15 Haziran 2004/ Yeni Şafak)

Elazığ Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yılmaz tarafından, kapatılan HADEP'in 4 eski yöneticisi; Özgür Toplum
Partisi İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Merkez İlçe Başkanı Sinan Kaya, Merkez İlçe Saymanı Ali Seçer ile

evim Demir hakkında, Ocak ayı içerisinde Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Siyasi
Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların, çeşitli organlarında görev aldıkları HADEP'in
kapatılmasına rağmen, DEHAP'ta görev aldıklarının tespit edildiğini belirten Savcılık, Siyasi Partiler Yasası'na
muhalefet edildiğini iddia etti. Savcılık iddianamesinde 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 95. maddesi
gereğince "Temelli kapatılan siyasi partilerin kapatılma tarihinden üyeliği devam eden kurucular
ve yönetim kurulu ile her kademedeki yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin başka bir siyasi partinin, kapatılma
tarihinden itibaren 10 sene süre ile yöneticisi, denetimcisi olamayacaklarının" hüküm altına alındığı, ancak

al ettiği öne sürülerek, cezalandırılmaları istendi. DEHAP'ın avukatlarından Yusuf Alataş,
davanın 1999 yılında yapılan değişikliklerin dikkate alınmadan açıldığını kaydederek: “12 Ağustos 1999'da
çıkarılan 4445 sayılı yasanın 14. maddesinde Siyasi Partiler Yasası'nın 95'inci maddesi yeniden düzenlendi.
Eskiden bir siyasi parti kapatıldığında, kurucular dahil bütün yöneticileri 10 yıl süreyle siyasi yasaklı olurdu. En
azından kapatma tarihinde görevde bulunanlar yasaklı oldurdu. Son yapılan değişiklikle, bü
kademesi değil, kapatmaya neden olan kişilerin siyasi yasaklı olması öngörüldü. Siyasi yasak süresi de 10 yıldan
5 yıla indirildi. Son kapatılan HADEP'in bütün yönetim kademesi değil, 40 civarında yönetici siyasi yasaklı ilan

lık, iddianamede 'kapatma tarihinde üyeliği devam eden herkes' diyor” dedi.

DER binasında yapılan basın açıklamasında,içeriğinde dernek tüzüklerine aykırı
olarak, belirtilen faaliyet alanı dışına çıkıldığını gösterir biçimde Abdullah Öcalan’a devlet güçleri tarafından
tecrit uygulandığı yönünde bir basın açıklaması olduğu iddiasıyla; Göç-Der Başkanı Şefika G

Der Yöneticisi Gıyasettin Gültepe; M.Baki Tayilan, Ali Hündür , Fatma Yalvaç
Sadık Engin hakkında , 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3005 sayılı yasa hükümlerine göre dava açıl

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği hakkında, öğrencilere şölen düzenlendiği, çeşitli liselerde bilet sattıkları bu
anunun 38. maddesini ihlal ederek “derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı”

iddiasıyla Nisan ayında dava açıldı. (İHD Diyarbakır)

3 Aralık 2004 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar Semtinde güvenlik kuvvetlerince bir eve yapılan baskın sırasında
atını kaybeden Dicle ilçesi doğumlu Hüseyin Altun’un taziyesinin Dicle Kırkpınar Köyü Yardımlaşma

“derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı” iddiasıyla dernek
yöneticileri hakkında, Nisan ayında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. (İHD Diyarbakır)

Diyarbakır'da “Kurulmakta Olan Kürt-PEN” adıyla faaliyet gösteren ve 27 Mayıs günü Avrupa Birliği heyetini
kente davet eden dernek yöneticileri Sedat Yurttaş, Yıldız Çakar, Mehmet Vahit Güneş, Darul Keyyas, Suzan

ncı, Sami Tan ve Edip Polat hakkında, izinsiz yabancı heyet ağırladıkları gerekçesiyle kişi başı 1.5 milyar
TL cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı. 23 Eylül günü Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim
karşısına çıkan sanıklar, kısa süre içinde uluslararası akreditasyon alacaklarını söylediler. Duruşma ertelendi.

Sonuçlanan Davalar
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, DEHAP Gemlik İlçe Örgütü tarafından 11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik
gökkuşağıyla buluşuyor” şöleni sonrası, davetiyeleri ücret karşılığı satarak 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu'nun 29'uncu maddesini ihlal edip "İzinsiz yardım topladıkları" gerekçesiyle 7 kişilk Tertip Komitesi ile
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amit Dede, Vedat Aydın,
İhsan Güler, Yusuf Çınar, Lezgin Kutum, Akın Güngör, Osman Konukçu, Cemal Ağa Yılmaz, Seyfettin Onğulu,
Hacer Karakaş ve Alettin Onat) hakkında 2908 sayılı yasanın 76. maddesi gereğince işlem yapılması iddiasıyla

ı suç duyurusu üzerine soruşturma açtı. Savcılık 14 Aralık günü, sanıklar hakkında
yüklenen suç unsurlarının oluşmadığına karar vererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. (Genel Merkeze

nın eski DEP milletvekillerinin serbest bırakılması nedeniyle,
Diyarbakır merkezde düzenlediği mitingde Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok tarafından soruşturma açıldı. (15 Haziran 2004/ Yeni Şafak)

Elazığ Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yılmaz tarafından, kapatılan HADEP'in 4 eski yöneticisi; Özgür Toplum
Partisi İl Başkanı Hüseyin Aktaş, DEHAP Merkez İlçe Başkanı Sinan Kaya, Merkez İlçe Saymanı Ali Seçer ile

evim Demir hakkında, Ocak ayı içerisinde Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Siyasi
Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların, çeşitli organlarında görev aldıkları HADEP'in

diğini belirten Savcılık, Siyasi Partiler Yasası'na
muhalefet edildiğini iddia etti. Savcılık iddianamesinde 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 95. maddesi
gereğince "Temelli kapatılan siyasi partilerin kapatılma tarihinden üyeliği devam eden kurucuları, merkez karar
ve yönetim kurulu ile her kademedeki yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin başka bir siyasi partinin, kapatılma
tarihinden itibaren 10 sene süre ile yöneticisi, denetimcisi olamayacaklarının" hüküm altına alındığı, ancak

al ettiği öne sürülerek, cezalandırılmaları istendi. DEHAP'ın avukatlarından Yusuf Alataş,
davanın 1999 yılında yapılan değişikliklerin dikkate alınmadan açıldığını kaydederek: “12 Ağustos 1999'da

r Yasası'nın 95'inci maddesi yeniden düzenlendi.
Eskiden bir siyasi parti kapatıldığında, kurucular dahil bütün yöneticileri 10 yıl süreyle siyasi yasaklı olurdu. En
azından kapatma tarihinde görevde bulunanlar yasaklı oldurdu. Son yapılan değişiklikle, bütün yönetim
kademesi değil, kapatmaya neden olan kişilerin siyasi yasaklı olması öngörüldü. Siyasi yasak süresi de 10 yıldan
5 yıla indirildi. Son kapatılan HADEP'in bütün yönetim kademesi değil, 40 civarında yönetici siyasi yasaklı ilan

lık, iddianamede 'kapatma tarihinde üyeliği devam eden herkes' diyor” dedi.

DER binasında yapılan basın açıklamasında,içeriğinde dernek tüzüklerine aykırı
’a devlet güçleri tarafından

Der Başkanı Şefika Gürbüz; Göç-Der
Der Yöneticisi Gıyasettin Gültepe; M.Baki Tayilan, Ali Hündür , Fatma Yalvaç

Sadık Engin hakkında , 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3005 sayılı yasa hükümlerine göre dava açıldu.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği hakkında, öğrencilere şölen düzenlendiği, çeşitli liselerde bilet sattıkları bu
anunun 38. maddesini ihlal ederek “derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı”

3 Aralık 2004 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar Semtinde güvenlik kuvvetlerince bir eve yapılan baskın sırasında
atını kaybeden Dicle ilçesi doğumlu Hüseyin Altun’un taziyesinin Dicle Kırkpınar Köyü Yardımlaşma

“derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranıldığı” iddiasıyla dernek
si’nde dava açıldı. (İHD Diyarbakır)

PEN” adıyla faaliyet gösteren ve 27 Mayıs günü Avrupa Birliği heyetini
kente davet eden dernek yöneticileri Sedat Yurttaş, Yıldız Çakar, Mehmet Vahit Güneş, Darul Keyyas, Suzan

ncı, Sami Tan ve Edip Polat hakkında, izinsiz yabancı heyet ağırladıkları gerekçesiyle kişi başı 1.5 milyar
TL cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı. 23 Eylül günü Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim

uluslararası akreditasyon alacaklarını söylediler. Duruşma ertelendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, DEHAP Gemlik İlçe Örgütü tarafından 11 Haziran günü düzenlenen “Gençlik
nrası, davetiyeleri ücret karşılığı satarak 2860 sayılı Yardım Toplama

Kanunu'nun 29'uncu maddesini ihlal edip "İzinsiz yardım topladıkları" gerekçesiyle 7 kişilk Tertip Komitesi ile
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DEHAP İl Başkanı Murat Avcı'ya 600’er milyon TL (toplam 4 milyar 800 mily
(29.07.2004-DİHA)

V.5. Kapatılma Davası Açılan Siyasal Partiler
Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği Lokali, 10 Ocak günü Dernekler Masası ekiplerince gerekçe gösterilmeden,
7 gün süre ile kapatıldı. Dernek avukatı Mehmet Bozkurt, “Olaya ilişkin daha önce herhangi bir tebiligat
gelmediği için, neden kapatıldığını da bil
dedi. Lokallerinin daha önce de iki kez kapatma cezası aldığını belirten Bozkurt, “O zamanki kapatmaya gerekçe
olarak 'Derneğe üye olmayanların lokale gelmesi' gösterilmişti. Ancak bu sefer
kapatıldı” dedi.

13 Ağustos 2004 tarihinde açılan TUHAD
bulunulmadığı gerekçesiyle, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ocak ayı içerisinde kapatma davası açıldı. Dernek
Başkanı Mehmet Ali Karagüzel ise, “Harf hatalarını bile bi
istediler. Yine tüzükte bir iki maddenin yerini de değiştirmemizi bizden istediler. Biz de bu değişiklikleri
yaptıktan sonra Valiliğe başvurduk. Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın imzasını taşıyan alındı belgesi
dedi. Dernek kuruluşu için Valiliğe yapılan başvuruda, evrak eksiği bulunduğu gerekçisiyle, davasının ilk
duruşması 24 Şubat günü Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan TUHAD
Şube Başkanı M.Ali Karagüzel, eksik evraklar
söyledi. Mahkeme, Valiliğe yapılan başvuru dosyasının incelenmesi için duruşmayı, 4 Mart’a erteledi. 4 Mart
günü görülen duruşmada, Valiliğe sunulan evrakta, yönetici Nizamettin Özkan’ın imzasını
gerekçesiyle derneğin kapatılmasına karar verildi.
"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve delillerin takdirinde bir yanlışlık
görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. (Özgür Gündem

Anayasa Mahkemesi, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eyleml
geldiği” gerekçesiyle, DEHAP'ın kapatılması istemiyle açılan davada, parti avukatlarına savunma için 1 ay ek
süre verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
Özata'nın, partilerinin kapatılması istemiyle açılan davada, esas hakkında savunma için kendilerine verilen
sürenin en az 1 ay uzatılması istemini karara bağladıklarını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, “izin almadan, ülke çapında illegal bir biçimde yapılandığı ve kuruluş senedin
ilgisi olmayan yasak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla, Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) kapatılması istemiyle, Ankara 25. Asl
Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ve 19 Aralık 2001 tarihinde reddedilen dava için Yargıtay’a yaptığı temyiz başvur
hakkındaki hüküm bozuldu. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 16 Şubat günü verdiği kararda, vakıf genel merkez ve şubelerinde ele
geçirilen, video kaset, kitap, dergi ve broşürlerin illegal faaliyetlere delil olduğu vurgulandı. Dava, Ankara 25. As

Mahkemesi'nde 3 Haziran günü yeniden görül

Vakfı'nın (MGV) dağıtılmasına karar verdi. Karara göre MGV'nin mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
devredilecek. MGV Genel Sekreteri Ali
(Cumhuriyet-04.06.2004)

Anayasa Mahkemesi, 27 Ocak günü gerçekleşen oturumunda, TKP'nin kapatılması istemiyle açılan davadaki Anayasa'ya aykırılık
iddiasını karara bağladı. Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, TKP'nin ismindeki “komünist” ifadesini, Yargıtay
Başsavcılığı'nın ihtarına rağmen isminden çıkarmadığı için kapatılması istemiyle geçtiğimiz yıl dava açmıştı. Kanadoğlu, konu
ilişkin esas hakkındaki mütaalasında, “davanın
gelişmelere bakıldığında 'komünist' sözcüğüyle parti kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması” gerektiğini kaydetmişti.
Mahkeme'nin Başkan Vekili Haşim Kılıç, Anayasa'ya
"Ciddi değil derken, bu, yasadaki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığı düşüncesini de içermektedir. 'Komünist' sözcüğünün
yasaklılığı devam ediyor. Yani bir siyasi partinin ism
TKP'nin kapatılması istemini karara bağlayacak. Davanın, “komünist” sözcüğünü isminden çıkarmayan TKP'nin, aleyhine
sonuçlanması ihtimali güçlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hak ve
Olağan Büyük Kongresi ile ilgili olarak, Siyasi Partiler Yasası’na muhalefetten inceleme başlattı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı incelemeyi, kongrede Türkçe konuşulmadığı, İstiklal Marşı söyle
pankartlar açıldığı yönünde, basına yansıyan haberler üzerine başlattığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, bağımsız Sosyalist adayı Kamber Saygılı’nın, Beykoz Yeni
Mahalle’de açtığı seçim irtibat bürosu, 7 Mart günü p
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DEHAP İl Başkanı Murat Avcı'ya 600’er milyon TL (toplam 4 milyar 800 milyon lira) para cezası verdi.

Kapatılma Davası Açılan Siyasal Partiler ve Örgütler
Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği Lokali, 10 Ocak günü Dernekler Masası ekiplerince gerekçe gösterilmeden,
7 gün süre ile kapatıldı. Dernek avukatı Mehmet Bozkurt, “Olaya ilişkin daha önce herhangi bir tebiligat
gelmediği için, neden kapatıldığını da bilmiyoruz. Bu uygulama Dernekler Masası'nın keyfi bir uygulamasıdır”
dedi. Lokallerinin daha önce de iki kez kapatma cezası aldığını belirten Bozkurt, “O zamanki kapatmaya gerekçe
olarak 'Derneğe üye olmayanların lokale gelmesi' gösterilmişti. Ancak bu sefer bir gerekçe gösterilmeden

13 Ağustos 2004 tarihinde açılan TUHAD-DER Muş şubesi hakkında, Valiliğe tüzük bildiriminde
bulunulmadığı gerekçesiyle, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ocak ayı içerisinde kapatma davası açıldı. Dernek
Başkanı Mehmet Ali Karagüzel ise, “Harf hatalarını bile bize evrakta eksiklik var diyerek düzeltmemizi
istediler. Yine tüzükte bir iki maddenin yerini de değiştirmemizi bizden istediler. Biz de bu değişiklikleri
yaptıktan sonra Valiliğe başvurduk. Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın imzasını taşıyan alındı belgesi
dedi. Dernek kuruluşu için Valiliğe yapılan başvuruda, evrak eksiği bulunduğu gerekçisiyle, davasının ilk
duruşması 24 Şubat günü Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan TUHAD
Şube Başkanı M.Ali Karagüzel, eksik evrakların tamamlanarak zamanında Muş Valiliği'ne teslim ettiklerini
söyledi. Mahkeme, Valiliğe yapılan başvuru dosyasının incelenmesi için duruşmayı, 4 Mart’a erteledi. 4 Mart
günü görülen duruşmada, Valiliğe sunulan evrakta, yönetici Nizamettin Özkan’ın imzasını
gerekçesiyle derneğin kapatılmasına karar verildi. Kapatma cezası Yargıtay'da onandı. Kararın gerekçesinde,
"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve delillerin takdirinde bir yanlışlık

inde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. (Özgür Gündem-2004.05.17)

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eyleml
gerekçesiyle, DEHAP'ın kapatılması istemiyle açılan davada, parti avukatlarına savunma için 1 ay ek

süre verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, DEHAP avukatları Mahmut Tanzi
sı istemiyle açılan davada, esas hakkında savunma için kendilerine verilen

sürenin en az 1 ay uzatılması istemini karara bağladıklarını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, “izin almadan, ülke çapında illegal bir biçimde yapılandığı ve kuruluş senedin
ilgisi olmayan yasak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla, Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) kapatılması istemiyle, Ankara 25. Asl
Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ve 19 Aralık 2001 tarihinde reddedilen dava için Yargıtay’a yaptığı temyiz başvur
hakkındaki hüküm bozuldu. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 16 Şubat günü verdiği kararda, vakıf genel merkez ve şubelerinde ele
geçirilen, video kaset, kitap, dergi ve broşürlerin illegal faaliyetlere delil olduğu vurgulandı. Dava, Ankara 25. As

yeniden görüldü. Mahkeme, Sadet Partisi'nin (SP) gençlik kolu Milli Gençlik
Vakfı'nın (MGV) dağıtılmasına karar verdi. Karara göre MGV'nin mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
devredilecek. MGV Genel Sekreteri Ali Özdemir, kararı temyiz etmek için Yargıtay'a başvuracaklarını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, 27 Ocak günü gerçekleşen oturumunda, TKP'nin kapatılması istemiyle açılan davadaki Anayasa'ya aykırılık
eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, TKP'nin ismindeki “komünist” ifadesini, Yargıtay

Başsavcılığı'nın ihtarına rağmen isminden çıkarmadığı için kapatılması istemiyle geçtiğimiz yıl dava açmıştı. Kanadoğlu, konu
ilişkin esas hakkındaki mütaalasında, “davanın yasalardaki zorunluluktan açıldığını ancak dünyada ve Türkiye'de yaşanan
gelişmelere bakıldığında 'komünist' sözcüğüyle parti kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması” gerektiğini kaydetmişti.
Mahkeme'nin Başkan Vekili Haşim Kılıç, Anayasa'ya aykırılık iddiasının 5'e karşı 6 oyla "ciddi bulunmadığını" belirtti. Kılıç,
"Ciddi değil derken, bu, yasadaki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığı düşüncesini de içermektedir. 'Komünist' sözcüğünün
yasaklılığı devam ediyor. Yani bir siyasi partinin isminde bu sözcük yer alamaz" dedi. Yüksek Mahkeme, bu aşamadan sonra
TKP'nin kapatılması istemini karara bağlayacak. Davanın, “komünist” sözcüğünü isminden çıkarmayan TKP'nin, aleyhine

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) hakkında, Ocak ayında yapılan 1.
Olağan Büyük Kongresi ile ilgili olarak, Siyasi Partiler Yasası’na muhalefetten inceleme başlattı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı incelemeyi, kongrede Türkçe konuşulmadığı, İstiklal Marşı söyle
pankartlar açıldığı yönünde, basına yansıyan haberler üzerine başlattığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, bağımsız Sosyalist adayı Kamber Saygılı’nın, Beykoz Yeni
Mahalle’de açtığı seçim irtibat bürosu, 7 Mart günü polis tarafından gerekçe gösterilmeden mühürlendi.

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

on lira) para cezası verdi.

ve Örgütler
Diyarbakır Tüketici Hakları Derneği Lokali, 10 Ocak günü Dernekler Masası ekiplerince gerekçe gösterilmeden,
7 gün süre ile kapatıldı. Dernek avukatı Mehmet Bozkurt, “Olaya ilişkin daha önce herhangi bir tebiligat

miyoruz. Bu uygulama Dernekler Masası'nın keyfi bir uygulamasıdır”
dedi. Lokallerinin daha önce de iki kez kapatma cezası aldığını belirten Bozkurt, “O zamanki kapatmaya gerekçe

bir gerekçe gösterilmeden

DER Muş şubesi hakkında, Valiliğe tüzük bildiriminde
bulunulmadığı gerekçesiyle, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ocak ayı içerisinde kapatma davası açıldı. Dernek

ze evrakta eksiklik var diyerek düzeltmemizi
istediler. Yine tüzükte bir iki maddenin yerini de değiştirmemizi bizden istediler. Biz de bu değişiklikleri
yaptıktan sonra Valiliğe başvurduk. Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın imzasını taşıyan alındı belgesi aldık”
dedi. Dernek kuruluşu için Valiliğe yapılan başvuruda, evrak eksiği bulunduğu gerekçisiyle, davasının ilk
duruşması 24 Şubat günü Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan TUHAD-DER

ın tamamlanarak zamanında Muş Valiliği'ne teslim ettiklerini
söyledi. Mahkeme, Valiliğe yapılan başvuru dosyasının incelenmesi için duruşmayı, 4 Mart’a erteledi. 4 Mart
günü görülen duruşmada, Valiliğe sunulan evrakta, yönetici Nizamettin Özkan’ın imzasının bulunmadığı

apatma cezası Yargıtay'da onandı. Kararın gerekçesinde,
"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve delillerin takdirinde bir yanlışlık

inde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline
gerekçesiyle, DEHAP'ın kapatılması istemiyle açılan davada, parti avukatlarına savunma için 1 ay ek

Mahmut Tanzi ile Güven
sı istemiyle açılan davada, esas hakkında savunma için kendilerine verilen

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, “izin almadan, ülke çapında illegal bir biçimde yapılandığı ve kuruluş senedinde yazılı amacıyla
ilgisi olmayan yasak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla, Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) kapatılması istemiyle, Ankara 25. Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ve 19 Aralık 2001 tarihinde reddedilen dava için Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu sonucu, dava
hakkındaki hüküm bozuldu. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 16 Şubat günü verdiği kararda, vakıf genel merkez ve şubelerinde ele
geçirilen, video kaset, kitap, dergi ve broşürlerin illegal faaliyetlere delil olduğu vurgulandı. Dava, Ankara 25. Asliye Hukuk

Mahkeme, Sadet Partisi'nin (SP) gençlik kolu Milli Gençlik
Vakfı'nın (MGV) dağıtılmasına karar verdi. Karara göre MGV'nin mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne

Özdemir, kararı temyiz etmek için Yargıtay'a başvuracaklarını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, 27 Ocak günü gerçekleşen oturumunda, TKP'nin kapatılması istemiyle açılan davadaki Anayasa'ya aykırılık
eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, TKP'nin ismindeki “komünist” ifadesini, Yargıtay

Başsavcılığı'nın ihtarına rağmen isminden çıkarmadığı için kapatılması istemiyle geçtiğimiz yıl dava açmıştı. Kanadoğlu, konuya
yasalardaki zorunluluktan açıldığını ancak dünyada ve Türkiye'de yaşanan

gelişmelere bakıldığında 'komünist' sözcüğüyle parti kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması” gerektiğini kaydetmişti. Yüksek
aykırılık iddiasının 5'e karşı 6 oyla "ciddi bulunmadığını" belirtti. Kılıç,

"Ciddi değil derken, bu, yasadaki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığı düşüncesini de içermektedir. 'Komünist' sözcüğünün
inde bu sözcük yer alamaz" dedi. Yüksek Mahkeme, bu aşamadan sonra

TKP'nin kapatılması istemini karara bağlayacak. Davanın, “komünist” sözcüğünü isminden çıkarmayan TKP'nin, aleyhine

PAR) hakkında, Ocak ayında yapılan 1.
Olağan Büyük Kongresi ile ilgili olarak, Siyasi Partiler Yasası’na muhalefetten inceleme başlattı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı incelemeyi, kongrede Türkçe konuşulmadığı, İstiklal Marşı söylenmediği, Kürtçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, bağımsız Sosyalist adayı Kamber Saygılı’nın, Beykoz Yeni
olis tarafından gerekçe gösterilmeden mühürlendi.
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 9 üyesi (TİHV Genel Başkanı Yavuz Önen, TİHV Genel Sekreteri
Sedat Aslantaş, Şükran İrencim, Mehmet Vural, Sevim Öncel, Günseli Kaya, Mustafa Cinkılıç ve Sabri
Dokuzoğuz) ve vakıf tüzel kişiliği hakkında, “Uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla izinsiz görüşmeler
yapma” ve “Sanal ortamda para toplama” suçlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava, 9 Mart günü
sonuçlandı. 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüle
katılmaması üzerine dava düştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1 ay içinde mahkemeye davanın yenilenmesi
için dilekçe vermemesi durumunda, dava hukuki olarak sonlanmış olacak.

Mersin Temel Hakları ve Özgürlük Derneği (Mersin THÖD) hakkında, Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde,
dernek tüzüğünde yer alan “halkların özgürlükleri önündeki engellerle mücadele eder”, “tecrit”, “internet sitesi
açma” ve “hak ihlalerine karşı mücadele eder” gibi ibarelerin Dernekl
açılan davanın ikinci duruşması, 10 Mart günü görüldü. Duruşmada müdahil avukat Ergün Aygün, davanın
sadece THÖD Başkan Yardımcısı Murat Türkmen'e açıldığını belirtirek, kapatma cezası talebinin reddedilmesini
istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, dava “tüzel kişiliğe açılmadığı” gerekçesi ile kapatma talebine ret yanıtı
verdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim
taşıyan 2. maddesinin (b) bendinde belirtilen “toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri
doğrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin ana dillerinde öğrenim
görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur” ifadesinde geçen “ken
ve 42. maddelerine uygun düşmediği ve bu maddelerin metinden çıkartılması için Ankara Valiliği’nin
gönderdiği yazıya rağmen sendikanın maddede bir değişiklik yapmadığı gerekçesiyle, sendikanın 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapatılması için, 10 Haziran günü Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz günü görülecek. Dava ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgen
Başkani namina" ibaresiyle 27 Haziran 2003 tarihinde (378) 3631754 sayı ile Çalışma Bakanlığı'na gönderilen
yazıda, “Eğitim-Sen'in tüzüğünün sendikanın amaçlarının açıklandığı 2'nci madde b fıkrasında 'bireyler
anadillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin
anayasanın üçüncü maddesindeki 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir' ve
42'nci maddesindeki 'Türkçe'den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sendika
tüzüğünün 2.b maddesinin değiştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulma
deniyor. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz günü yapıldı.
cumhuriyet savcısının hazır bulunmaması nedeniyle tarafların oluşmadığını, bu nedenle davanın işlemden
kaldırılmasını istedi. Yargıç Kudret Kurt, bu tür davalara savcının katılmasının gerekmediğini belirterek talebi
reddetti. Genç, ardından aynı tüzük maddesinin daha önce Çalışma Bakanlığı'nca onaylandığına ilişkin yazı
örneğini mahkemeye sundu. Yargıç Kudret Kurt, belgeleri incele
yasalarda yapılan değişikliklere de değinerek davanın yasal dayanağı kalmadığını savundu. Bu değişikliklerin
elinde bulunması ve doğrudan uygulaması beklenen yargıç, bunun yerine avukatlara bu değişiklikleri sunmak
için 20 gün süre verdi. Sendika avukatları, yasaya göre, sendikalar aleyhine kapatma davası açma görevinin
başsavcılık değil, öncelikle valiliğin olduğunu, bu tür davaların sendika yöneticilerine değil sendika tüzelkişiliği
aleyhine açılması gerektiğine dikkat çekip, davanın bu yüzden 'husumet yönünden' reddini istedi. Yargıç Kurt da
davanın tüzelkişiliğe açılması gerektiğini kabul etti. Başsavcılığın sendika yöneticilerine dava açmasını
'temsilcide yanılma' olarak değerlendiren yargıç, yine de davayı reddet
örneğinin sendika genel merkezine tebliğini, duruşmaların genel merkezin katılımıyla sürdürülmesini
kararlaştırdı. Yargıç Kurt, Eğitim-Sen'e, tüzüğünde değişiklik yapması için 60 gün süre verdi ve duruşmayı 15
Eylül'e erteledi. 15 Eylül günü 2. İş Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmada ise, sendika avukatı Kazım Genç
savunmasında “Sendikanın hukukdışı hiçbir faaliyeti yoktur. Sendika tüzüğünde ifade ve örgütlenme
özgürlüğüne ilişkin maddelere yer vererek bir hakkı kullanmı
kapatma davaları ancak Kolombiya gibi ülkelerde açılabilir, bunlara Avrupa Birliği'nin yargı çevresinde
rastlanmaz. Dava, Anayasa'nın düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 13, 25, 26 ve 51. maddelerine,
Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri olmak
üzere uluslararası sözleşmelere aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, TBKP, Sosyalist Parti ve diğer
davalarda örgütlenme özgürlüğü nede
açılmasına engel teşkil eder. Anadilde eğitim hakkını savunduğu için sendikamız hakkında açılan davada
DGM'ler bile beraat kararı vermişken ve Yargıtay, Alevi Bektaşi Kuruluşları B
kapatılma kararını bozmuşken, eğitimle ilgili olan en temel haklardan birini savunduğu için sendikamıza dava
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 9 üyesi (TİHV Genel Başkanı Yavuz Önen, TİHV Genel Sekreteri
Sedat Aslantaş, Şükran İrencim, Mehmet Vural, Sevim Öncel, Günseli Kaya, Mustafa Cinkılıç ve Sabri

oğuz) ve vakıf tüzel kişiliği hakkında, “Uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla izinsiz görüşmeler
yapma” ve “Sanal ortamda para toplama” suçlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava, 9 Mart günü
sonuçlandı. 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün duruşmaya
katılmaması üzerine dava düştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1 ay içinde mahkemeye davanın yenilenmesi
için dilekçe vermemesi durumunda, dava hukuki olarak sonlanmış olacak.

rlük Derneği (Mersin THÖD) hakkında, Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde,
dernek tüzüğünde yer alan “halkların özgürlükleri önündeki engellerle mücadele eder”, “tecrit”, “internet sitesi
açma” ve “hak ihlalerine karşı mücadele eder” gibi ibarelerin Dernekler Kanunu'nda bulunmadığı gerekçesi ile
açılan davanın ikinci duruşması, 10 Mart günü görüldü. Duruşmada müdahil avukat Ergün Aygün, davanın
sadece THÖD Başkan Yardımcısı Murat Türkmen'e açıldığını belirtirek, kapatma cezası talebinin reddedilmesini

. Talebi değerlendiren mahkeme, dava “tüzel kişiliğe açılmadığı” gerekçesi ile kapatma talebine ret yanıtı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) hakkında, sendika tüzüğünün sendikanın amaçları başlığını
de belirtilen “toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri

doğrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin ana dillerinde öğrenim
görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur” ifadesinde geçen “kendi anadilinde” ibaresinin Anayasanın 3.
ve 42. maddelerine uygun düşmediği ve bu maddelerin metinden çıkartılması için Ankara Valiliği’nin
gönderdiği yazıya rağmen sendikanın maddede bir değişiklik yapmadığı gerekçesiyle, sendikanın 4688 sayılı

ileri Sendikaları Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapatılması için, 10 Haziran günü Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz günü görülecek. Dava ile
ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Köksal Karabay imzasıyla ve "Genelkurmay
Başkani namina" ibaresiyle 27 Haziran 2003 tarihinde (378) 3631754 sayı ile Çalışma Bakanlığı'na gönderilen

Sen'in tüzüğünün sendikanın amaçlarının açıklandığı 2'nci madde b fıkrasında 'bireyler
anadillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin
anayasanın üçüncü maddesindeki 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir' ve

başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sendika
tüzüğünün 2.b maddesinin değiştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını takdirlerinize arz ederim”
deniyor. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz günü yapıldı. Duruşmada söz alan Kâzım Genç, duruşmada
cumhuriyet savcısının hazır bulunmaması nedeniyle tarafların oluşmadığını, bu nedenle davanın işlemden

rgıç Kudret Kurt, bu tür davalara savcının katılmasının gerekmediğini belirterek talebi
reddetti. Genç, ardından aynı tüzük maddesinin daha önce Çalışma Bakanlığı'nca onaylandığına ilişkin yazı
örneğini mahkemeye sundu. Yargıç Kudret Kurt, belgeleri inceleyeceğini söyledi. Genç, Anayasa ve bazı
yasalarda yapılan değişikliklere de değinerek davanın yasal dayanağı kalmadığını savundu. Bu değişikliklerin
elinde bulunması ve doğrudan uygulaması beklenen yargıç, bunun yerine avukatlara bu değişiklikleri sunmak
çin 20 gün süre verdi. Sendika avukatları, yasaya göre, sendikalar aleyhine kapatma davası açma görevinin

başsavcılık değil, öncelikle valiliğin olduğunu, bu tür davaların sendika yöneticilerine değil sendika tüzelkişiliği
kat çekip, davanın bu yüzden 'husumet yönünden' reddini istedi. Yargıç Kurt da

davanın tüzelkişiliğe açılması gerektiğini kabul etti. Başsavcılığın sendika yöneticilerine dava açmasını
'temsilcide yanılma' olarak değerlendiren yargıç, yine de davayı reddetmedi. Bunun yerine, dava dilekçesi
örneğinin sendika genel merkezine tebliğini, duruşmaların genel merkezin katılımıyla sürdürülmesini

Sen'e, tüzüğünde değişiklik yapması için 60 gün süre verdi ve duruşmayı 15
eledi. 15 Eylül günü 2. İş Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmada ise, sendika avukatı Kazım Genç

savunmasında “Sendikanın hukukdışı hiçbir faaliyeti yoktur. Sendika tüzüğünde ifade ve örgütlenme
özgürlüğüne ilişkin maddelere yer vererek bir hakkı kullanmıştır. İfade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyici
kapatma davaları ancak Kolombiya gibi ülkelerde açılabilir, bunlara Avrupa Birliği'nin yargı çevresinde
rastlanmaz. Dava, Anayasa'nın düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 13, 25, 26 ve 51. maddelerine,
Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri olmak
üzere uluslararası sözleşmelere aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, TBKP, Sosyalist Parti ve diğer
davalarda örgütlenme özgürlüğü nedeniyle kapatma kararı verilemeyeceğine ilişkin kararları da böylesi bir dava
açılmasına engel teşkil eder. Anadilde eğitim hakkını savunduğu için sendikamız hakkında açılan davada
DGM'ler bile beraat kararı vermişken ve Yargıtay, Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Kültür Derneği'nin
kapatılma kararını bozmuşken, eğitimle ilgili olan en temel haklardan birini savunduğu için sendikamıza dava
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 9 üyesi (TİHV Genel Başkanı Yavuz Önen, TİHV Genel Sekreteri
Sedat Aslantaş, Şükran İrencim, Mehmet Vural, Sevim Öncel, Günseli Kaya, Mustafa Cinkılıç ve Sabri

oğuz) ve vakıf tüzel kişiliği hakkında, “Uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla izinsiz görüşmeler
yapma” ve “Sanal ortamda para toplama” suçlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava, 9 Mart günü

n duruşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün duruşmaya
katılmaması üzerine dava düştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1 ay içinde mahkemeye davanın yenilenmesi

rlük Derneği (Mersin THÖD) hakkında, Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde,
dernek tüzüğünde yer alan “halkların özgürlükleri önündeki engellerle mücadele eder”, “tecrit”, “internet sitesi

er Kanunu'nda bulunmadığı gerekçesi ile
açılan davanın ikinci duruşması, 10 Mart günü görüldü. Duruşmada müdahil avukat Ergün Aygün, davanın
sadece THÖD Başkan Yardımcısı Murat Türkmen'e açıldığını belirtirek, kapatma cezası talebinin reddedilmesini

. Talebi değerlendiren mahkeme, dava “tüzel kişiliğe açılmadığı” gerekçesi ile kapatma talebine ret yanıtı

Sen) hakkında, sendika tüzüğünün sendikanın amaçları başlığını
de belirtilen “toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri

doğrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin ana dillerinde öğrenim
di anadilinde” ibaresinin Anayasanın 3.

ve 42. maddelerine uygun düşmediği ve bu maddelerin metinden çıkartılması için Ankara Valiliği’nin
gönderdiği yazıya rağmen sendikanın maddede bir değişiklik yapmadığı gerekçesiyle, sendikanın 4688 sayılı

ileri Sendikaları Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapatılması için, 10 Haziran günü Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Temmuz günü görülecek. Dava ile

eral Köksal Karabay imzasıyla ve "Genelkurmay
Başkani namina" ibaresiyle 27 Haziran 2003 tarihinde (378) 3631754 sayı ile Çalışma Bakanlığı'na gönderilen

Sen'in tüzüğünün sendikanın amaçlarının açıklandığı 2'nci madde b fıkrasında 'bireylerin
anadillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin
anayasanın üçüncü maddesindeki 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir' ve

başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sendika

sını takdirlerinize arz ederim”
Duruşmada söz alan Kâzım Genç, duruşmada

cumhuriyet savcısının hazır bulunmaması nedeniyle tarafların oluşmadığını, bu nedenle davanın işlemden
rgıç Kudret Kurt, bu tür davalara savcının katılmasının gerekmediğini belirterek talebi

reddetti. Genç, ardından aynı tüzük maddesinin daha önce Çalışma Bakanlığı'nca onaylandığına ilişkin yazı
yeceğini söyledi. Genç, Anayasa ve bazı

yasalarda yapılan değişikliklere de değinerek davanın yasal dayanağı kalmadığını savundu. Bu değişikliklerin
elinde bulunması ve doğrudan uygulaması beklenen yargıç, bunun yerine avukatlara bu değişiklikleri sunmak
çin 20 gün süre verdi. Sendika avukatları, yasaya göre, sendikalar aleyhine kapatma davası açma görevinin

başsavcılık değil, öncelikle valiliğin olduğunu, bu tür davaların sendika yöneticilerine değil sendika tüzelkişiliği
kat çekip, davanın bu yüzden 'husumet yönünden' reddini istedi. Yargıç Kurt da

davanın tüzelkişiliğe açılması gerektiğini kabul etti. Başsavcılığın sendika yöneticilerine dava açmasını
medi. Bunun yerine, dava dilekçesi

örneğinin sendika genel merkezine tebliğini, duruşmaların genel merkezin katılımıyla sürdürülmesini
Sen'e, tüzüğünde değişiklik yapması için 60 gün süre verdi ve duruşmayı 15

eledi. 15 Eylül günü 2. İş Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmada ise, sendika avukatı Kazım Genç
savunmasında “Sendikanın hukukdışı hiçbir faaliyeti yoktur. Sendika tüzüğünde ifade ve örgütlenme

ştır. İfade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyici
kapatma davaları ancak Kolombiya gibi ülkelerde açılabilir, bunlara Avrupa Birliği'nin yargı çevresinde
rastlanmaz. Dava, Anayasa'nın düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 13, 25, 26 ve 51. maddelerine, başta
Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri olmak
üzere uluslararası sözleşmelere aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, TBKP, Sosyalist Parti ve diğer

niyle kapatma kararı verilemeyeceğine ilişkin kararları da böylesi bir dava
açılmasına engel teşkil eder. Anadilde eğitim hakkını savunduğu için sendikamız hakkında açılan davada

irliği Kültür Derneği'nin
kapatılma kararını bozmuşken, eğitimle ilgili olan en temel haklardan birini savunduğu için sendikamıza dava
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açılması hukuka uygun değil” dedi. Genç, sendikanın, dava konusu ibareyi tüzükten çıkarmama yönünde karar
aldığını da açıkladı. Savunmadan sonra Ankara 2. İş Mahkemesi Yargıcı Kudret Kurt davayı bitirerek, davalı
sendikanın kapatılma istemi yerinde görülmediğinden reddine karar verildiğini belirtti.
Eğitim-Sen'e kapatma istemini reddeden mahkeme kararına
kararı 6 Ekim günü temyiz etti. (Radikal
kapatılması istemiyle açılan ve Ankara 2. İş Mahkemesi tarafından reddedilen davanın temyiz Yargıt
Daire"si’nde 3 Kasım günü görüldü. Daire, Ankara 2. İş Mahkemesi'nin davanın reddi yönündeki kararını bozdu.
Davanın görülmesine, Ankara 2. İş Mahkemesi'nde 10 aralık günü yeniden başlandı. Duruşmada söz alan
Eğitim-Sen'in avukatları, davanın r
dilekçelerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğine, tebligat yapıldığına ilişkin yazı geldikten sonra
Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda karar verilmek üzere 21 Ş
ertelendi. (aa) (Genel Merkeze faksla bildirim) (Hürriyet
16.09.2004) (Radikal-14.07.2004) (Evrensel

6 Nisan günü, Şiddete maruz kalan ve ekonomik y
Kadın Sığınma Evi, kapatıldı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı emriyle uygulanan kapatmaya gerekçe olarak evde
psikolog, sosyal hizmet ve acil yardım uzmanı, hemşire ve
Dernek Başkanı Hayrettin Bulan da şöyle konuştu: "Burası onlarca insana yuva oldu. Uzmanları sağlamamız ekonomik olarak zor.

Yardımlarla ayakta duruyorduk. Ancak yılmayıp evimizi çalışır h

20 Nisan günü Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği
Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Taylan Tanay,
TAYAD hakkında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve 2908 sayılı
Kanun'un 37. 53. ve 76. maddeleri gereğince "Dernek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından dava açıldığını
hatırlatarak, “Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği hakkında açıl
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istemi ve İstanbul Valiliği'nin oluru üzerine Şişli 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda kapatıldı.” şeklinde konuştu. (DİHA

24 Nisan günü; Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ
DER) Siirt Şubesinin feshi için açılan davada mahkeme heyeti, “genel merkez, genel kurul kararı olmadığı” ve
“eksik belge bulunduğu” gerekçesiyle derneği kapatma kararı aldı. (24 Nis

Yargıtay, Değişen Türkiye Partisi'nin (DEPAR) genel kurulunu yapmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa il ve merkez
teşkilatını fesheden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, genel kurullarını yapmamış siyasi partilerle ilgili
kapatma davalarına bakmakla yükümlü merciin Anayasa Mahkemesi olduğu belirtildi. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi'nin DEPAR'la ilgili verdiği kararı Resmi Gazete'nin 23 Mayıs günkü sayısında yayımlandı. Kararda,
Şanlıurfa Asliye 1. Hukuk Dairesi'nin, DEPAR'ın "il
genel kurul kongresini yapmadığı" gerekçesiyle Şanlıurfa İl Teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatını feshettiği
belirtildi. (Milliyet-24.05.2004)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Diyarbakır Şubesi
2003'te yapılan Genel Kurulu'nda dernek yönetimine seçilen 7 avukatın “PKK
bulundukları ve yardım yataklık suçlarından kayıtları” olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Dernekler Masası tarafından avukatların adli sicil belgeleri ve yargılanmalarına ilişkin mahkeme kararları
istendi. Derneğin mahkeme kararlarını 'kendi yükümlülüğünde olmadığı için' göndermemesi üzerine Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde derneğe 'eksik evraktan' dol
Mart'ta hazırlanan iddianamede, "Eksikliklerin giderilmesi için şubeye yazının tebliğ edildiği halde 30 günlük
yasal süre geçmesine rağmen eksikliklerin giderilmediği tespit edilmiştir. Bundan dol
10/2 maddesine' muhalefet nedeniyle derneğin aynı yasanın 50/son maddesi gereğince feshine karar verilmesi
kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verilerek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. (24.06.2004
DİHA) (25 Haziran 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

7 siyasi partinin (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet Partisi,
Türkiye Özürlüsüyle Mutludur Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol Partisi), arka arkaya yapılan iki
milletvekili genel seçimine katılmadıkları gerekçesiyle kapatılmaları istemiyle açılan dava 14 Ekim günü
görüldü. Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası'nın kapatma davalarına gerekçe gösterilen 105. maddesinin
iptal edildiğini anımsatarak, kapatma dava
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açılması hukuka uygun değil” dedi. Genç, sendikanın, dava konusu ibareyi tüzükten çıkarmama yönünde karar
kladı. Savunmadan sonra Ankara 2. İş Mahkemesi Yargıcı Kudret Kurt davayı bitirerek, davalı

sendikanın kapatılma istemi yerinde görülmediğinden reddine karar verildiğini belirtti.
Sen'e kapatma istemini reddeden mahkeme kararına katılmadı. Kapatılma istemini yineleyen başsavcılık,

kararı 6 Ekim günü temyiz etti. (Radikal-07.10.04) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sendikanın
kapatılması istemiyle açılan ve Ankara 2. İş Mahkemesi tarafından reddedilen davanın temyiz Yargıt
Daire"si’nde 3 Kasım günü görüldü. Daire, Ankara 2. İş Mahkemesi'nin davanın reddi yönündeki kararını bozdu.
Davanın görülmesine, Ankara 2. İş Mahkemesi'nde 10 aralık günü yeniden başlandı. Duruşmada söz alan

Sen'in avukatları, davanın reddine ilişkin ilk kararda direnilmesini istedi. Duruşma, savunma
dilekçelerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğine, tebligat yapıldığına ilişkin yazı geldikten sonra
Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda karar verilmek üzere 21 Ş

(aa) (Genel Merkeze faksla bildirim) (Hürriyet-10.12.04) (Eğitim-Sen) (Radikal
14.07.2004) (Evrensel-14.07.2004) (Evrensel-06.07.2004)

6 Nisan günü, Şiddete maruz kalan ve ekonomik yetersizlik içindeki kimsesiz kadınlara yardım eden Şefkat Derneği'ne ait Konya
Kadın Sığınma Evi, kapatıldı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı emriyle uygulanan kapatmaya gerekçe olarak evde
psikolog, sosyal hizmet ve acil yardım uzmanı, hemşire ve hizmetli bulundurma gibi yönetmelik hükümlerine uymama gösterildi.
Dernek Başkanı Hayrettin Bulan da şöyle konuştu: "Burası onlarca insana yuva oldu. Uzmanları sağlamamız ekonomik olarak zor.

Yardımlarla ayakta duruyorduk. Ancak yılmayıp evimizi çalışır hale getireceğiz." (Milliyet-07.04.2004)

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği ve Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği,
Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Taylan Tanay,

11 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve 2908 sayılı
Kanun'un 37. 53. ve 76. maddeleri gereğince "Dernek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından dava açıldığını
hatırlatarak, “Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği hakkında açılmış herhangi bir dava yok; ancak dernek,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istemi ve İstanbul Valiliği'nin oluru üzerine Şişli 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda kapatıldı.” şeklinde konuştu. (DİHA-21.04.03)

rlüğü Güvenlik Şubesi tarafından, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ
DER) Siirt Şubesinin feshi için açılan davada mahkeme heyeti, “genel merkez, genel kurul kararı olmadığı” ve
“eksik belge bulunduğu” gerekçesiyle derneği kapatma kararı aldı. (24 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yargıtay, Değişen Türkiye Partisi'nin (DEPAR) genel kurulunu yapmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa il ve merkez
teşkilatını fesheden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, genel kurullarını yapmamış siyasi partilerle ilgili
kapatma davalarına bakmakla yükümlü merciin Anayasa Mahkemesi olduğu belirtildi. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi'nin DEPAR'la ilgili verdiği kararı Resmi Gazete'nin 23 Mayıs günkü sayısında yayımlandı. Kararda,
Şanlıurfa Asliye 1. Hukuk Dairesi'nin, DEPAR'ın "il ve merkez ilçe örgütlerinin tüzükte belirtilen sürede olağan
genel kurul kongresini yapmadığı" gerekçesiyle Şanlıurfa İl Teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatını feshettiği

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Diyarbakır Şubesi hakkında kapatma davası açıldı. Şubenin 26 Nisan
2003'te yapılan Genel Kurulu'nda dernek yönetimine seçilen 7 avukatın “PKK-KADEK adına faaliyetlerde
bulundukları ve yardım yataklık suçlarından kayıtları” olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü

rnekler Masası tarafından avukatların adli sicil belgeleri ve yargılanmalarına ilişkin mahkeme kararları
istendi. Derneğin mahkeme kararlarını 'kendi yükümlülüğünde olmadığı için' göndermemesi üzerine Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde derneğe 'eksik evraktan' dolayı kapatma davası açıldı. Savcı Şadan Sakınan tarafından 1
Mart'ta hazırlanan iddianamede, "Eksikliklerin giderilmesi için şubeye yazının tebliğ edildiği halde 30 günlük
yasal süre geçmesine rağmen eksikliklerin giderilmediği tespit edilmiştir. Bundan dolayı '2908 Sayılı Yasası'nın
10/2 maddesine' muhalefet nedeniyle derneğin aynı yasanın 50/son maddesi gereğince feshine karar verilmesi
kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verilerek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. (24.06.2004

2004/ Ülkede Özgür Gündem)

7 siyasi partinin (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet Partisi,
Türkiye Özürlüsüyle Mutludur Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol Partisi), arka arkaya yapılan iki
milletvekili genel seçimine katılmadıkları gerekçesiyle kapatılmaları istemiyle açılan dava 14 Ekim günü
görüldü. Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası'nın kapatma davalarına gerekçe gösterilen 105. maddesinin
iptal edildiğini anımsatarak, kapatma davasını reddetti. (Yeni Şafak-11.10.04)(aa) (Hürriyet
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açılması hukuka uygun değil” dedi. Genç, sendikanın, dava konusu ibareyi tüzükten çıkarmama yönünde karar
kladı. Savunmadan sonra Ankara 2. İş Mahkemesi Yargıcı Kudret Kurt davayı bitirerek, davalı

sendikanın kapatılma istemi yerinde görülmediğinden reddine karar verildiğini belirtti. Ankara Başsavcılığı,
katılmadı. Kapatılma istemini yineleyen başsavcılık,

07.10.04) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sendikanın
kapatılması istemiyle açılan ve Ankara 2. İş Mahkemesi tarafından reddedilen davanın temyiz Yargıtay 9. Hukuk
Daire"si’nde 3 Kasım günü görüldü. Daire, Ankara 2. İş Mahkemesi'nin davanın reddi yönündeki kararını bozdu.
Davanın görülmesine, Ankara 2. İş Mahkemesi'nde 10 aralık günü yeniden başlandı. Duruşmada söz alan

eddine ilişkin ilk kararda direnilmesini istedi. Duruşma, savunma
dilekçelerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğine, tebligat yapıldığına ilişkin yazı geldikten sonra
Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda karar verilmek üzere 21 Şubat 2005 tarihine

Sen) (Radikal-13.11.2004) (Radikal-

etersizlik içindeki kimsesiz kadınlara yardım eden Şefkat Derneği'ne ait Konya
Kadın Sığınma Evi, kapatıldı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı emriyle uygulanan kapatmaya gerekçe olarak evde

hizmetli bulundurma gibi yönetmelik hükümlerine uymama gösterildi.
Dernek Başkanı Hayrettin Bulan da şöyle konuştu: "Burası onlarca insana yuva oldu. Uzmanları sağlamamız ekonomik olarak zor.

07.04.2004)

e Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği,
Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Taylan Tanay,

11 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve 2908 sayılı
Kanun'un 37. 53. ve 76. maddeleri gereğince "Dernek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından dava açıldığını

mış herhangi bir dava yok; ancak dernek,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istemi ve İstanbul Valiliği'nin oluru üzerine Şişli 3. Asliye Hukuk

21.04.03)

rlüğü Güvenlik Şubesi tarafından, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ-
DER) Siirt Şubesinin feshi için açılan davada mahkeme heyeti, “genel merkez, genel kurul kararı olmadığı” ve

an 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Yargıtay, Değişen Türkiye Partisi'nin (DEPAR) genel kurulunu yapmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa il ve merkez
teşkilatını fesheden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, genel kurullarını yapmamış siyasi partilerle ilgili
kapatma davalarına bakmakla yükümlü merciin Anayasa Mahkemesi olduğu belirtildi. Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi'nin DEPAR'la ilgili verdiği kararı Resmi Gazete'nin 23 Mayıs günkü sayısında yayımlandı. Kararda,

ve merkez ilçe örgütlerinin tüzükte belirtilen sürede olağan
genel kurul kongresini yapmadığı" gerekçesiyle Şanlıurfa İl Teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatını feshettiği

hakkında kapatma davası açıldı. Şubenin 26 Nisan
KADEK adına faaliyetlerde

bulundukları ve yardım yataklık suçlarından kayıtları” olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
rnekler Masası tarafından avukatların adli sicil belgeleri ve yargılanmalarına ilişkin mahkeme kararları

istendi. Derneğin mahkeme kararlarını 'kendi yükümlülüğünde olmadığı için' göndermemesi üzerine Asliye
ayı kapatma davası açıldı. Savcı Şadan Sakınan tarafından 1

Mart'ta hazırlanan iddianamede, "Eksikliklerin giderilmesi için şubeye yazının tebliğ edildiği halde 30 günlük
ayı '2908 Sayılı Yasası'nın

10/2 maddesine' muhalefet nedeniyle derneğin aynı yasanın 50/son maddesi gereğince feshine karar verilmesi
kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verilerek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. (24.06.2004-

7 siyasi partinin (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Adalet Partisi, Büyük Adalet Partisi,
Türkiye Özürlüsüyle Mutludur Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Anayol Partisi), arka arkaya yapılan iki
milletvekili genel seçimine katılmadıkları gerekçesiyle kapatılmaları istemiyle açılan dava 14 Ekim günü
görüldü. Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Yasası'nın kapatma davalarına gerekçe gösterilen 105. maddesinin

11.10.04)(aa) (Hürriyet-14.10.04)
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İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kapatılması için açılan davaya Aralık ayında 7. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, AİHS hükümleri gereğince asayişi bozmayan dernekler hakkında
kapatma öngörülmediğini vurguladı. İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kurulması için bir grup avukat İzmir
Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne başvurdular. Ancak müdürlük, avukatlardan eksikliklerin giderilmesini
istedi. Avukatların istemler doğrultusunda
karşın valilik, Dernekler Yasası'nın 10. maddesinin çiğnendiği gerekçesiyle kapatma kararı aldı ve İzmir 7.
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. (Cumhuriyet

2003 yılı Aralık ayında, Türkiye’nin değişik yörelerinden insan hakları aktivitistleri
İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kapatılması istendi.
Masası’na teslim eden dernek, 6 Ocak 2004’te bir tüzük de
tüzük değişikliğinin bazılarının zamanında yapılmadığı bildirilerek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından kapatma davası açıldı. 25 Nisan günü, dernek avukatları tarafından mahkemeye sunulan
istenen tüzük değişikliklerinin zamanında gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi: “Tüzükte bulunması
zorunlu unsurların tamamlanmasını istemekten çok, idarenin kendi tüzük anlayışının ve kendi üslubunun
derneklere dayatılması olduğu açıkça görülmektedir.” (Zaman

V. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kapatılması için açılan davaya Aralık ayında 7. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, AİHS hükümleri gereğince asayişi bozmayan dernekler hakkında
apatma öngörülmediğini vurguladı. İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kurulması için bir grup avukat İzmir

Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne başvurdular. Ancak müdürlük, avukatlardan eksikliklerin giderilmesini
istedi. Avukatların istemler doğrultusunda tüzük maddelerinin yerlerini değiştirmesine ve yeniden başvurusuna
karşın valilik, Dernekler Yasası'nın 10. maddesinin çiğnendiği gerekçesiyle kapatma kararı aldı ve İzmir 7.
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. (Cumhuriyet-29.12.04)

a, Türkiye’nin değişik yörelerinden insan hakları aktivitistlerin bir araya gelerek
n kapatılması istendi. Tüzük ve eklerini İzmir Emniyet Müdürlüğü Dernekler

Masası’na teslim eden dernek, 6 Ocak 2004’te bir tüzük değişikliği tebligatı aldı. 11 Mart 2004 tarihinde ise
tüzük değişikliğinin bazılarının zamanında yapılmadığı bildirilerek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından kapatma davası açıldı. 25 Nisan günü, dernek avukatları tarafından mahkemeye sunulan
istenen tüzük değişikliklerinin zamanında gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi: “Tüzükte bulunması
zorunlu unsurların tamamlanmasını istemekten çok, idarenin kendi tüzük anlayışının ve kendi üslubunun

ça görülmektedir.” (Zaman-27.04.04)
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İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kapatılması için açılan davaya Aralık ayında 7. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, AİHS hükümleri gereğince asayişi bozmayan dernekler hakkında
apatma öngörülmediğini vurguladı. İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin kurulması için bir grup avukat İzmir

Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne başvurdular. Ancak müdürlük, avukatlardan eksikliklerin giderilmesini
tüzük maddelerinin yerlerini değiştirmesine ve yeniden başvurusuna

karşın valilik, Dernekler Yasası'nın 10. maddesinin çiğnendiği gerekçesiyle kapatma kararı aldı ve İzmir 7.

bir araya gelerek kurduğu
Tüzük ve eklerini İzmir Emniyet Müdürlüğü Dernekler

ğişikliği tebligatı aldı. 11 Mart 2004 tarihinde ise
tüzük değişikliğinin bazılarının zamanında yapılmadığı bildirilerek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından kapatma davası açıldı. 25 Nisan günü, dernek avukatları tarafından mahkemeye sunulan savunmada ,
istenen tüzük değişikliklerinin zamanında gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi: “Tüzükte bulunması
zorunlu unsurların tamamlanmasını istemekten çok, idarenin kendi tüzük anlayışının ve kendi üslubunun
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10-17 Aralık 2003 İnsan Hakları Haftası dolayısıyla, 3 ayrı dilde yapılan basın açıklamasını okuyan Siirt Şube
Başkanı Vetha Aydın, Yönetim Kurulu üyesi Siyamend Yılmaz
Kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü beraatla sonuçlandı. (İHD Siirt Şubesi)

İHD Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Gülay Koca
ile birlikte dernek binasında yaptığı
hassasiyetlere değinmek amacı ile”
Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İHD İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas hakkında İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hz. 2003/779
soruşturma açıldı. Rollas, 9 Şubat günü Savcılığa

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında, 25.10.2003 tarihinde İHD Mardin Şubesi’nin
Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle, Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından 24 Şubat günü
soruşturma başlatıldı.

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 11 Ekim 2003 tarihinde İHD Muş Şube Genel
Kurulunda yapmış olduğu konuşmadan dolayı, Nisan ayında, Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi uyarınca
Van DGM tarafından dava açıldı.
duruşmada Demirtaş, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade
özgürlüğü çerçevesinde bulunduğu kanaati nedeniyle beraat etti. (Evrensel
(Cumhuriyet-11.08.2004) (İHD Diyarbakır) (DIHA

İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003 tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan
Hakları” konulu panelde yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle “Devletin man
şahsiyetini, askeri ve emniyet muhafız kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312.
maddeye muhalefetten dava açıldı.

10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla Derik kent merkezine “Ê aştî bi serkeve
Kürtçe afişleri izinsiz astığı gerekçesiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir
hakkında açılan davanın ilk duruşması 11 Şubat günü Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ilk
duruşmasına Cangir'in avukatları İHD Genel
Üyesi Mehdi Perinçek, Mardin Baro Başkanı M. Nuri Özgün'ün yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve
DEHAP üyeleri katıldı. Duruşma Cangir'in İHD Şube Başkanı olup olmadığının araştırılması v
yerlerin tespiti için ertelendi.

Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı'nın, Radyo D'deki programında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan
Yardımcısı Av. Eren Keskin'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, İstanbul Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Necla Arat tanık olarak dinlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 6 aydan 3
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Altaylı ile davacı Eren Keskin katılmadı. Duruşmada tanık
olarak dinlenen İstanbul Üniversitesi
katıldığını ifade ederek, konuşmacı olarak Eren Keskin'in “Kürdistan” diye tabir ettiği Güneydoğu'da Türk
ordusunun girdiği her evde kadınlara taviz ve tecavüzde bulunduğunu, hamile kadın
tutmadıklarını söylediğini iddia etti. Arat, ifadesinin devamında Eren Keskin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
Türkiye'de herşeye egemen olduğu ve buna benzer ifadeler kullandığını söyledi. Arat, toplantıyla ilgili video
kasedini Almanya'daki toplantıyı düzenleyen Alevi Derneği'nden istediğini de belirterek, “Görüştüğüm kişi
kasetin kendilerinde olmadığını ancak temin edip posta ile göndereceğini söyledi. Daha sonra kaseti
gönderdiğini söylemesine rağmen kaset hiçbir zaman elime ulaşam
Keskin'in avukatı Fatma Karakaş söz alarak, “DGM'de bu konuya ilişkin müvekkilim hakkında dava açılmış,
ancak suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle dava beraatle sonuçlanmıştır. Ayrıca DGM'de görülen dava
kapsamında toplantının görüntülerinin videoya kaydedilmediği böyle bir kasetin olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.
Bunun üzerine yeniden söz alan Arat, “Ben o toplantıda bulunan bir kişi olarak böyle bir kaydın yapıldığını
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17 Aralık 2003 İnsan Hakları Haftası dolayısıyla, 3 ayrı dilde yapılan basın açıklamasını okuyan Siirt Şube
Başkanı Vetha Aydın, Yönetim Kurulu üyesi Siyamend Yılmaz ve üye Levent Oktay
Kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 27 Temmuz günü görüldü.
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 9 Aralık günü beraatla sonuçlandı. (İHD Siirt Şubesi) (İHD Siirt Şubesi)

Şube Başkanı Av. Gülay Koca ve şube yöneticisi Av. Sevda Çelik Özbingöl hakkında, SES şubesi
ile birlikte dernek binasında yaptığı “Savaş Karşıtı ve Abdullah Öcalan’nın sağlık durumunun bölgede yarattığı

basın açıklamasından dolayı TCK 312/2. maddeye muhalefetten
Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İHD İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas hakkında İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hz. 2003/779
soruşturma açıldı. Rollas, 9 Şubat günü Savcılığa ifade verdi.

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında, 25.10.2003 tarihinde İHD Mardin Şubesi’nin
Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle, Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından 24 Şubat günü

yarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 11 Ekim 2003 tarihinde İHD Muş Şube Genel
Kurulunda yapmış olduğu konuşmadan dolayı, Nisan ayında, Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi uyarınca
Van DGM tarafından dava açıldı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 9 Ağustos günü görülen

Demirtaş, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade
özgürlüğü çerçevesinde bulunduğu kanaati nedeniyle beraat etti. (Evrensel-10.08.04) (Özgür Gündem

(İHD Diyarbakır) (DIHA-2004.05.03)

İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003 tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan
Hakları” konulu panelde yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle “Devletin man
şahsiyetini, askeri ve emniyet muhafız kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312.
maddeye muhalefetten dava açıldı.

17 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla Derik kent merkezine “Ê aştî bi serkeve-Barış kazanacak” yazıl
Kürtçe afişleri izinsiz astığı gerekçesiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir
hakkında açılan davanın ilk duruşması 11 Şubat günü Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ilk
duruşmasına Cangir'in avukatları İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Aygül Demirtaş, İHD GYK
Üyesi Mehdi Perinçek, Mardin Baro Başkanı M. Nuri Özgün'ün yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve
DEHAP üyeleri katıldı. Duruşma Cangir'in İHD Şube Başkanı olup olmadığının araştırılması v

Yazar Fatih Altaylı'nın, Radyo D'deki programında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan
Yardımcısı Av. Eren Keskin'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, İstanbul Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Necla Arat tanık olarak dinlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 6 aydan 3
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Altaylı ile davacı Eren Keskin katılmadı. Duruşmada tanık
olarak dinlenen İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necla Arat, Almanya'da gerçekleştirilen toplantıya
katıldığını ifade ederek, konuşmacı olarak Eren Keskin'in “Kürdistan” diye tabir ettiği Güneydoğu'da Türk
ordusunun girdiği her evde kadınlara taviz ve tecavüzde bulunduğunu, hamile kadınları bile bunun dışında
tutmadıklarını söylediğini iddia etti. Arat, ifadesinin devamında Eren Keskin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
Türkiye'de herşeye egemen olduğu ve buna benzer ifadeler kullandığını söyledi. Arat, toplantıyla ilgili video

nya'daki toplantıyı düzenleyen Alevi Derneği'nden istediğini de belirterek, “Görüştüğüm kişi
kasetin kendilerinde olmadığını ancak temin edip posta ile göndereceğini söyledi. Daha sonra kaseti
gönderdiğini söylemesine rağmen kaset hiçbir zaman elime ulaşamadı” dedi. Arat'ın bu sözleri üzerine Eren
Keskin'in avukatı Fatma Karakaş söz alarak, “DGM'de bu konuya ilişkin müvekkilim hakkında dava açılmış,
ancak suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle dava beraatle sonuçlanmıştır. Ayrıca DGM'de görülen dava

toplantının görüntülerinin videoya kaydedilmediği böyle bir kasetin olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.
Bunun üzerine yeniden söz alan Arat, “Ben o toplantıda bulunan bir kişi olarak böyle bir kaydın yapıldığını
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17 Aralık 2003 İnsan Hakları Haftası dolayısıyla, 3 ayrı dilde yapılan basın açıklamasını okuyan Siirt Şube
ve üye Levent Oktay hakkında 2911 Sayılı

avanın ilk duruşması 27 Temmuz günü görüldü. Siirt Asliye
(İHD Siirt Şubesi)

öneticisi Av. Sevda Çelik Özbingöl hakkında, SES şubesi
Savaş Karşıtı ve Abdullah Öcalan’nın sağlık durumunun bölgede yarattığı

maddeye muhalefetten Ş.Urfa 3.

İHD İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas hakkında İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hz. 2003/779

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı av. Selahattin Demirtaş hakkında, 25.10.2003 tarihinde İHD Mardin Şubesi’nin
Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle, Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından 24 Şubat günü

yarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 11 Ekim 2003 tarihinde İHD Muş Şube Genel
Kurulunda yapmış olduğu konuşmadan dolayı, Nisan ayında, Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesi uyarınca

i’nde hakkında 9 Ağustos günü görülen
Demirtaş, konuşmanın bir bütün olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade

10.08.04) (Özgür Gündem-10.08.04)

İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir hakkında, 26 Mayıs 2003 tarihinde Muş’ta yapılan “Türkiye'de İnsan
Hakları” konulu panelde yaptığı konuşmada “kontrgerilla” kelimesini kullanması nedeniyle “Devletin manevi
şahsiyetini, askeri ve emniyet muhafız kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle TCK 312.

Barış kazanacak” yazılı
Kürtçe afişleri izinsiz astığı gerekçesiyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir
hakkında açılan davanın ilk duruşması 11 Şubat günü Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ilk

Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ, Aygül Demirtaş, İHD GYK
Üyesi Mehdi Perinçek, Mardin Baro Başkanı M. Nuri Özgün'ün yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve
DEHAP üyeleri katıldı. Duruşma Cangir'in İHD Şube Başkanı olup olmadığının araştırılması ve afiş asılan

Yazar Fatih Altaylı'nın, Radyo D'deki programında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan
Yardımcısı Av. Eren Keskin'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, İstanbul Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Necla Arat tanık olarak dinlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 6 aydan 3
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Altaylı ile davacı Eren Keskin katılmadı. Duruşmada tanık

Öğretim Görevlisi Necla Arat, Almanya'da gerçekleştirilen toplantıya
katıldığını ifade ederek, konuşmacı olarak Eren Keskin'in “Kürdistan” diye tabir ettiği Güneydoğu'da Türk

ları bile bunun dışında
tutmadıklarını söylediğini iddia etti. Arat, ifadesinin devamında Eren Keskin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
Türkiye'de herşeye egemen olduğu ve buna benzer ifadeler kullandığını söyledi. Arat, toplantıyla ilgili video

nya'daki toplantıyı düzenleyen Alevi Derneği'nden istediğini de belirterek, “Görüştüğüm kişi
kasetin kendilerinde olmadığını ancak temin edip posta ile göndereceğini söyledi. Daha sonra kaseti

adı” dedi. Arat'ın bu sözleri üzerine Eren
Keskin'in avukatı Fatma Karakaş söz alarak, “DGM'de bu konuya ilişkin müvekkilim hakkında dava açılmış,
ancak suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle dava beraatle sonuçlanmıştır. Ayrıca DGM'de görülen dava

toplantının görüntülerinin videoya kaydedilmediği böyle bir kasetin olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.
Bunun üzerine yeniden söz alan Arat, “Ben o toplantıda bulunan bir kişi olarak böyle bir kaydın yapıldığını
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söylüyorum. O zaman mahkemeyi yanıltmışlar” ded
edilmesi ve dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

16 Mart Halepçe Katliamını protesto etmek amacıyla, siyasi partiler tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen basın açıklamasına gözlemci olarak katılan, İHD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Dağlı’ya küfür edip, tehditte bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amiri Celil Taşkın hakkında,
konuya ilişkin 13.08.2003 tarihinde suç duyurusunda bulunması üzer
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Şubat günü görüldü. Duruşmada söz alan Celil Taşkın, 8 yıldır bu işi
yaptığını ve bu süre içinde tek amacının devletin yasalarını uygulamak olduğunu ileri sürdü. Dağlı'ya yönelik
hakarette bulunmadığını iddia eden Taşkın, “Ben söz konusu kişiye hakaret etmedim. Orada bulunan grup, 'Biji
Serok Apo' sloganı atıyordu. Grubu dağıtması konusunda Dağlı'yı uyardım. Müdafi hakkında birçok eylemden
dolayı suç duyurusunda bulundum. Ben sadec
dolayı beni sürekli suçluyorlar” dedi. Taşkın'ın ardından söz alan Ahmet Dağlı ise, meydanda yapılan basın
açıklamasının ardından dağılma sırasında bazı gençlerin slogan attığını ve Şube Müd
gruba hitaben, “Apo'nun piçleri anınızı ve avradınızı si...” şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Duruşma,
Taşkın'ın sabıka kaydının tespiti ve varsa tanıklarının dinlenilmesi için ertelendi.

İHD Siirt Şubesi Denetleme Kurulu asil üyesi Şahin Kayıkçı, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Girebilecekleri Kamuya Yararlı Dernekler Konusunda No:1984/76 tarih 03.Nisan 1984 tarihli genelge gereği,
İHD’nin kamuya yararlı dernekler arasında yer almadığı gerekçesiyle Milli Eğitim
Müfettişleri Başkanlığı/Siirt) tarafından açılan soruşturma sonucunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun
125/ C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. 10 yıldır öğretmenlik yapan ve 6
yıl önce İHD’ye üye olan Şahin Kayıkçı söz konusu genelge yayımlandığında İHD’nin henüz kurulmadığını
dolayısıyla bakanlığın “Topluma yararlı dernekler” listesinde yer almadığını hatırlatarak, 20 yıl önce yayımlanan
bir genelgeye göre hareket edilmesinin anlamsız oldu

9 Nisan günü, İstiklal Marşı okunduğu esnada ayağa kalkmadıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan İHD
İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Ahmet Dağlı ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) İzmir Temsilcisi Selahattin Ilgaz, İzmir DGM'de
yargılandı. Rollas savunmasında: “İHD'nin ve İHD çalışanlarının İstiklal Marşı ile herhangi bir sorunu yoktur ve
olamaz. Bizler dernek olarak demokra
düşüncemize aykırı bir fiil gerçekleştirdiğimiz söyleniyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu. Ardından
savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini beyan ett
"görevsizlik" kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

25 Nisan günü İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 1.5 ile 3 yıl arasında ceza istemiyle ile açılan davadan yargılanan
TİHV İzmir Temsilciliği'nde psikiyatr olarak görev yapan Dr. Alp Ayan ve SDP İzmir İl Başkanı Ecevit Piroğlu
beraat etti. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 18 ve 20.
özgürlüğü olduğunu belirten mahkeme başkanı: "Anayasa'nın 90. maddesinde uluslararası anlaşmaların usulüne
uygun kabulü öngörülmüştür. Sanıkların üzerine atılan suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadı
anlaşılmış olup, beraatlarına karar verilmiştir." dedi. (DIHA

28 Nisan günü, Abdullah Öcalan'nın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 12 Aralık 2003'te yaptıkları
basın açıklamasında "Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle haklarında dava
Şube Başkanı Hüseyin Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman, A. Kadir Dal,
Gülseren Koca ve Nurkan Çoşkun, yargılandıkları Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada
görülmeye başlandı. 'un yargılandığı davanın ilk duruşmasına; Nurkan Çoşkun dışında bütün sanıklar ve
avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker, müvekillerin suç teşkil edecek herhangi bir fiilde
bulunmadıklarını, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derneklerine
açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın” ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını
belirtti. Duruşma delillerin toplanması için 13 Temmuz’a ertelendi. (DIHA

İHD Diyarbakır eski Şube Başkanı Osman Baydemir, basın açıklaması sırasında Diyarbakır Güvenlik Şube
Müdürü Bülent Yavaşoğlu’na küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 24 Mayıs günü duruşmada Mahkeme Heyeti, yeterli delil bulunmadığ
beraat kararı verdi. (Özgür Gündem-
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söylüyorum. O zaman mahkemeyi yanıltmışlar” dedi. Yargıç söz konusu video kasetinin olup olmadığının tepsit
edilmesi ve dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

16 Mart Halepçe Katliamını protesto etmek amacıyla, siyasi partiler tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda
ın açıklamasına gözlemci olarak katılan, İHD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet

Dağlı’ya küfür edip, tehditte bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amiri Celil Taşkın hakkında,
konuya ilişkin 13.08.2003 tarihinde suç duyurusunda bulunması üzerine, İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Şubat günü görüldü. Duruşmada söz alan Celil Taşkın, 8 yıldır bu işi
yaptığını ve bu süre içinde tek amacının devletin yasalarını uygulamak olduğunu ileri sürdü. Dağlı'ya yönelik
hakarette bulunmadığını iddia eden Taşkın, “Ben söz konusu kişiye hakaret etmedim. Orada bulunan grup, 'Biji
Serok Apo' sloganı atıyordu. Grubu dağıtması konusunda Dağlı'yı uyardım. Müdafi hakkında birçok eylemden
dolayı suç duyurusunda bulundum. Ben sadece devletin yasalarını uyguladım. Bu onları rahatsız ediyor, ondan
dolayı beni sürekli suçluyorlar” dedi. Taşkın'ın ardından söz alan Ahmet Dağlı ise, meydanda yapılan basın
açıklamasının ardından dağılma sırasında bazı gençlerin slogan attığını ve Şube Müdürü Taşkın'ın kendisine ve
gruba hitaben, “Apo'nun piçleri anınızı ve avradınızı si...” şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Duruşma,
Taşkın'ın sabıka kaydının tespiti ve varsa tanıklarının dinlenilmesi için ertelendi.

Kurulu asil üyesi Şahin Kayıkçı, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Girebilecekleri Kamuya Yararlı Dernekler Konusunda No:1984/76 tarih 03.Nisan 1984 tarihli genelge gereği,
İHD’nin kamuya yararlı dernekler arasında yer almadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü (İlköğretim
Müfettişleri Başkanlığı/Siirt) tarafından açılan soruşturma sonucunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun

b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. 10 yıldır öğretmenlik yapan ve 6
’ye üye olan Şahin Kayıkçı söz konusu genelge yayımlandığında İHD’nin henüz kurulmadığını

dolayısıyla bakanlığın “Topluma yararlı dernekler” listesinde yer almadığını hatırlatarak, 20 yıl önce yayımlanan
bir genelgeye göre hareket edilmesinin anlamsız olduğunu dile getirdi. (Evrensel-2004.05.05) (İHD Siirt)

9 Nisan günü, İstiklal Marşı okunduğu esnada ayağa kalkmadıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan İHD
İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Genel Merkez Yönetim Kurulu
Ahmet Dağlı ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) İzmir Temsilcisi Selahattin Ilgaz, İzmir DGM'de
yargılandı. Rollas savunmasında: “İHD'nin ve İHD çalışanlarının İstiklal Marşı ile herhangi bir sorunu yoktur ve
olamaz. Bizler dernek olarak demokratik hakların korunması yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu suçlamada, bizim
düşüncemize aykırı bir fiil gerçekleştirdiğimiz söyleniyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu. Ardından
savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti. DGM heyeti dava hakkında
"görevsizlik" kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. (Özgür Gündem

25 Nisan günü İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
kleri gerekçesiyle 1.5 ile 3 yıl arasında ceza istemiyle ile açılan davadan yargılanan

TİHV İzmir Temsilciliği'nde psikiyatr olarak görev yapan Dr. Alp Ayan ve SDP İzmir İl Başkanı Ecevit Piroğlu
beraat etti. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 18 ve 20. maddelerinde kişi veya kişilerin açıklama yapma
özgürlüğü olduğunu belirten mahkeme başkanı: "Anayasa'nın 90. maddesinde uluslararası anlaşmaların usulüne
uygun kabulü öngörülmüştür. Sanıkların üzerine atılan suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadı
anlaşılmış olup, beraatlarına karar verilmiştir." dedi. (DIHA-26.04.04)

28 Nisan günü, Abdullah Öcalan'nın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 12 Aralık 2003'te yaptıkları
basın açıklamasında "Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan İHD Adana Şube yöneticileri;
Şube Başkanı Hüseyin Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman, A. Kadir Dal,
Gülseren Koca ve Nurkan Çoşkun, yargılandıkları Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada

'un yargılandığı davanın ilk duruşmasına; Nurkan Çoşkun dışında bütün sanıklar ve
avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker, müvekillerin suç teşkil edecek herhangi bir fiilde
bulunmadıklarını, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derneklerine yapılan başvuru üzerine kamuoyuna
açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın” ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını
belirtti. Duruşma delillerin toplanması için 13 Temmuz’a ertelendi. (DIHA-29.04.04)

e Başkanı Osman Baydemir, basın açıklaması sırasında Diyarbakır Güvenlik Şube
Müdürü Bülent Yavaşoğlu’na küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 24 Mayıs günü duruşmada Mahkeme Heyeti, yeterli delil bulunmadığ

-25.05.2004)
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i. Yargıç söz konusu video kasetinin olup olmadığının tepsit

16 Mart Halepçe Katliamını protesto etmek amacıyla, siyasi partiler tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda
ın açıklamasına gözlemci olarak katılan, İHD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet

Dağlı’ya küfür edip, tehditte bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amiri Celil Taşkın hakkında,
ine, İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde

dava açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Şubat günü görüldü. Duruşmada söz alan Celil Taşkın, 8 yıldır bu işi
yaptığını ve bu süre içinde tek amacının devletin yasalarını uygulamak olduğunu ileri sürdü. Dağlı'ya yönelik
hakarette bulunmadığını iddia eden Taşkın, “Ben söz konusu kişiye hakaret etmedim. Orada bulunan grup, 'Biji
Serok Apo' sloganı atıyordu. Grubu dağıtması konusunda Dağlı'yı uyardım. Müdafi hakkında birçok eylemden

e devletin yasalarını uyguladım. Bu onları rahatsız ediyor, ondan
dolayı beni sürekli suçluyorlar” dedi. Taşkın'ın ardından söz alan Ahmet Dağlı ise, meydanda yapılan basın

ürü Taşkın'ın kendisine ve
gruba hitaben, “Apo'nun piçleri anınızı ve avradınızı si...” şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Duruşma,

Kurulu asil üyesi Şahin Kayıkçı, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Girebilecekleri Kamuya Yararlı Dernekler Konusunda No:1984/76 tarih 03.Nisan 1984 tarihli genelge gereği,

Müdürlüğü (İlköğretim
Müfettişleri Başkanlığı/Siirt) tarafından açılan soruşturma sonucunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun

b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. 10 yıldır öğretmenlik yapan ve 6
’ye üye olan Şahin Kayıkçı söz konusu genelge yayımlandığında İHD’nin henüz kurulmadığını

dolayısıyla bakanlığın “Topluma yararlı dernekler” listesinde yer almadığını hatırlatarak, 20 yıl önce yayımlanan
2004.05.05) (İHD Siirt)

9 Nisan günü, İstiklal Marşı okunduğu esnada ayağa kalkmadıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan İHD
İzmir Şube Başkanı Mustafa Rollas, Şube Sekreteri Mihriban Karakaya, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Ahmet Dağlı ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) İzmir Temsilcisi Selahattin Ilgaz, İzmir DGM'de
yargılandı. Rollas savunmasında: “İHD'nin ve İHD çalışanlarının İstiklal Marşı ile herhangi bir sorunu yoktur ve

tik hakların korunması yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu suçlamada, bizim
düşüncemize aykırı bir fiil gerçekleştirdiğimiz söyleniyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu. Ardından

i. DGM heyeti dava hakkında
(Özgür Gündem-10.04.2004)

25 Nisan günü İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
kleri gerekçesiyle 1.5 ile 3 yıl arasında ceza istemiyle ile açılan davadan yargılanan

TİHV İzmir Temsilciliği'nde psikiyatr olarak görev yapan Dr. Alp Ayan ve SDP İzmir İl Başkanı Ecevit Piroğlu
maddelerinde kişi veya kişilerin açıklama yapma

özgürlüğü olduğunu belirten mahkeme başkanı: "Anayasa'nın 90. maddesinde uluslararası anlaşmaların usulüne
uygun kabulü öngörülmüştür. Sanıkların üzerine atılan suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı

28 Nisan günü, Abdullah Öcalan'nın sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 12 Aralık 2003'te yaptıkları
açılan İHD Adana Şube yöneticileri;

Şube Başkanı Hüseyin Göral ile dernek yöneticileri Ali Karuç, Eylem Güden, Sabri Karaman, A. Kadir Dal,
Gülseren Koca ve Nurkan Çoşkun, yargılandıkları Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada

'un yargılandığı davanın ilk duruşmasına; Nurkan Çoşkun dışında bütün sanıklar ve
avukatları Yasemin Dora Şeker katıldı. Avukat Dora Şeker, müvekillerin suç teşkil edecek herhangi bir fiilde

yapılan başvuru üzerine kamuoyuna
açıklama yaptıklarını belirtirken, Karuç ise, “sayın” ibaresini insana verdikleri değerden ötürü kullandıklarını

e Başkanı Osman Baydemir, basın açıklaması sırasında Diyarbakır Güvenlik Şube
Müdürü Bülent Yavaşoğlu’na küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 24 Mayıs günü duruşmada Mahkeme Heyeti, yeterli delil bulunmadığına kanaatine vararak
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İHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin, Bingöl Depremi nedeniyle Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen
etkinlikte “Bingöl Kürdistan'ın savaş acılarını en yoğun yaşamış bir kenttir. Bu kez d
konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312. maddesi uyarınca "Bölge farklılığı gözeterek halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan Keskin, 28 Mayıs günü
görülen duruşmada “Bu devletin kurucusunun kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği
düşüncesindeyim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı
Hasan Ülgünar, suç tarihi itibariyle sanığın yaptığı konuşmada "böl
Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928 sayılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun
oluşmaması nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in beraatine karar verdi. (DİHA
28.05.2004)

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 16 Eylül günü şubeyi ziyaret eden Sosyalist
Enternasyonal Kürt Çalışma Gurubu’nun ziyareti öncesinde Valiliğe bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nca so

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, yerel bir kanalda AB’nin KONGRA
örgütleri listesine almasıyla ilgili belirttiği görüşlerinden dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Savcıl
başlatıldı. Savcılık bu konuda İHD Diyarbakır Şube Başkanı hakkında açtığı soruşturmayı unutunca ikinci bir
soruşturma daha başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu’nda yapmı
konuşmalardan dolayı, Şube Başkanı Rıdvan Kızğın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura görev sebebiyle hakaret ettikleri
iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı. Davan
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan Feray Salman, yaptığı
savunmada, devlet mekanizmalarının hareket etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının ins
hakları hususundaki bazı gerçeklikleri ortaya koymak olduğunu söyledi. İşkence olgusunun var olduğunu ifade
eden Sayman, "Halen işkence olgusu var. Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar
tarafından büyük oranda takipsizlik veri
mücadeledir. Devletin idari, adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz alan İHD
Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakar
söyleminin olmadığını belirtti. Sanıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş yaptığı
savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye
oturtacağımı bilemiyorum. Ben 266. maddeni
karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin sorunu. Vereceğ
değişik yerlerinde, 'değişik hukuk uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin
giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül gününe erteledi. (09.09.2004
Bingöl)
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İHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin, Bingöl Depremi nedeniyle Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen
etkinlikte “Bingöl Kürdistan'ın savaş acılarını en yoğun yaşamış bir kenttir. Bu kez de deprem yaşadı şeklindeki
konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312. maddesi uyarınca "Bölge farklılığı gözeterek halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan Keskin, 28 Mayıs günü

“Bu devletin kurucusunun kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği
düşüncesindeyim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı
Hasan Ülgünar, suç tarihi itibariyle sanığın yaptığı konuşmada "bölücülük" suçunun işlediğini ancak 3713 sayılı
Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928 sayılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun
oluşmaması nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in beraatine karar verdi. (DİHA

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 16 Eylül günü şubeyi ziyaret eden Sosyalist
Enternasyonal Kürt Çalışma Gurubu’nun ziyareti öncesinde Valiliğe bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır) (03.07.2004

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, yerel bir kanalda AB’nin KONGRA
örgütleri listesine almasıyla ilgili belirttiği görüşlerinden dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Savcıl
başlatıldı. Savcılık bu konuda İHD Diyarbakır Şube Başkanı hakkında açtığı soruşturmayı unutunca ikinci bir
soruşturma daha başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu’nda yapmı
konuşmalardan dolayı, Şube Başkanı Rıdvan Kızğın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura görev sebebiyle hakaret ettikleri
iddiasıyla 18 Temmuz günü dava açıldı. Davanın ilk duruşması 9 Eylül günü Bingöl Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan Feray Salman, yaptığı
savunmada, devlet mekanizmalarının hareket etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının ins
hakları hususundaki bazı gerçeklikleri ortaya koymak olduğunu söyledi. İşkence olgusunun var olduğunu ifade
eden Sayman, "Halen işkence olgusu var. Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar
tarafından büyük oranda takipsizlik verilmekte. Bu hususu vurguluyorum; mücadelemiz demokratik bir
mücadeledir. Devletin idari, adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz alan İHD
Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakar
söyleminin olmadığını belirtti. Sanıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş yaptığı
savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye
oturtacağımı bilemiyorum. Ben 266. maddenin toplu hakaret olarak nitelendirildiğine dair bir dava örneği ile
karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin sorunu. Vereceğ
değişik yerlerinde, 'değişik hukuk uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin
giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül gününe erteledi. (09.09.2004
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İHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin, Bingöl Depremi nedeniyle Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen
e deprem yaşadı şeklindeki

konuşmasından dolayı DGM'de yargılandı. TCK'nın 312. maddesi uyarınca "Bölge farklılığı gözeterek halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılanan İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılan Keskin, 28 Mayıs günü

“Bu devletin kurucusunun kullandığı 'Kürdistan' kelimesinin suç olmaması gerektiği
düşüncesindeyim” dedi. Keskin'in ilk duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı

ücülük" suçunun işlediğini ancak 3713 sayılı
Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin, 4928 sayılı yasayla kaldırıldığını belirterek suç unsurunun
oluşmaması nedeniyle Keskin'in tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Keskin'in beraatine karar verdi. (DİHA-

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 16 Eylül günü şubeyi ziyaret eden Sosyalist
Enternasyonal Kürt Çalışma Gurubu’nun ziyareti öncesinde Valiliğe bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle,

ruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır) (03.07.2004-DİHA)

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, yerel bir kanalda AB’nin KONGRA-GEL’i terör
örgütleri listesine almasıyla ilgili belirttiği görüşlerinden dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma
başlatıldı. Savcılık bu konuda İHD Diyarbakır Şube Başkanı hakkında açtığı soruşturmayı unutunca ikinci bir

İHD Bingöl şubesinin 25 Ekim 2003 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu’nda yapmış oldukları
konuşmalardan dolayı, Şube Başkanı Rıdvan Kızğın ve önceki İHD Genel Sekreteri Habibe Feray Salman
hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 266. maddesi gereği “Görevli memura görev sebebiyle hakaret ettikleri

ın ilk duruşması 9 Eylül günü Bingöl Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcılık iddianamesi okunduktan sonra söz alan Feray Salman, yaptığı
savunmada, devlet mekanizmalarının hareket etmesi amacıyla o konuşmayı yaptığını belirterek, amacının insan
hakları hususundaki bazı gerçeklikleri ortaya koymak olduğunu söyledi. İşkence olgusunun var olduğunu ifade
eden Sayman, "Halen işkence olgusu var. Huzurunuzda söylüyorum. Türkiye'de işkence davalarında, savcılar

lmekte. Bu hususu vurguluyorum; mücadelemiz demokratik bir
mücadeledir. Devletin idari, adli ve askeri yetkililerine hakarette bulunmadım" dedi. Daha sonra söz alan İHD
Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın ise İHD'nin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hakaret içeren
söyleminin olmadığını belirtti. Sanıkların avukatı İHD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş yaptığı
savunmada, davayı hukuk normlarına oturtamayacağını belirterek, "Hukuk normları içinde bu davayı nereye

n toplu hakaret olarak nitelendirildiğine dair bir dava örneği ile
karşılaşmamıştım. İlk kez böyle bir davayla karşılaşıyorum. Hakarete maruz kalan bir hakim bizi nasıl
yargılayacaktır? diye soruyorum. Bu sadece Bingöl'ün değil, Türkiye'nin sorunu. Vereceğiniz karar Türkiye'nin
değişik yerlerinde, 'değişik hukuk uygulanıyor'u boşa çıkartacaktır" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin
giderilmesi ve dosyanın tekrar incelenmesi amacıyla davayı 22 Eylül gününe erteledi. (09.09.2004-DIHA) (İHD
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19 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Altınova, 1992 yılında Almanya’dan
sınırdışı edildiğini kızı Aylin Altınova’nın Almanya’da kaldığını, kızının velayetinin yüzde 50’sinin kendisinde
olduğunu, kızını görmek için vize müracaatında bulunduğu Almanya Başkonsolosluğunun talebini reddettiğini,
bu nedenle kızıyla görüşemediğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD
İstanbul)

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvurud
sınırdışı edildiğini, sınırdışı edildikten sonra Almanya vatandaşı biriyle evlendiğini ve bunun üzerine aile
birleşiminden yararlanmak üzere Almanya Başkonsolosluğu’na başvuruda bulunduğunu, ancak gerekçe
gösterilmeden bu talebinin reddedildiğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım
talebinde bulundu. (İHD İstanbul)

1 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Feryadi Külekçi (1973), 2003 yılında Fransa’da
yaşayan biri ile evlendiğini, aile birleşimi için dosyasını hazırlayıp Fransa Başkonsolosluğuna teslim ettiğini
ancak konsolosluğun gerekli evlilik kağıtlarını vermeyerek aile birleşimini engellediğini belirtti. (İHD İstanbul)

Sınırdışı Edilenler

19 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Karadağlı (1928), 40 yıldır Almanya’da yaşadığını,
orada emekli olduğunu, bütün ailesinin Almanya’da bulunduğunu ve Türkiye’ye izinli olarak geldiğini, 3 ay geç
döndüğü için Almanya’ya alınmadığını, yaklaşık olarak
Almanya’ya geri dönmek için hukuki yardım talep etti.

27 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fevzi Aykul (1944), 1972 tarihinde Avusturya’ya
gittiğini, 1974’ten itibaren işçi olarak çalışmaya b
edildiğini, bununla ilgili olarak avukatı aracıyla 3
eşinin ve 4 çocuğunun halen Avusturya’da olduğunu, 2003 yılı içinde Almanya üz
Avusturya’ya gittiğini eşini ve çocuklarını gördüğünü, 3 ay sonra tekrar Türkiye’ye geldiğini” belirterek
Avusturya’ya tekrar dönmek için hukuki yardım talebinde bulundu.

16 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ag
İstanbul Üniversitesi Doktora Programı tahsili gördüğünü, Türkiye’ye devlet kanalı ile gelerek bir süre kaldıktan
sonra ülkesine döndüğünü, ancak ülkesinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle Türkiye’ye geri
mültecilik başvurusunda bulunduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

3 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sabri Eminoğlu (1952), Yunanistan vatandaşı bir Türk
olduğunu, 1984 yılında İstanbul’a geldiğini, 5 Mart 1987
Polisi tarafından “senin kaydın düşmüş, Yunanistan’a giremezsin” denilerek geri gönderildiğini, vatansız olarak
Türkiye’de kaldığını, eşi ve 2 çocuğunun Yunanistan’da kaldığını, Yunan uyruğunu haksız yere
bu hakkını geri istediğini belirterek bu konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Erzurum’da fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve “HIV” taşıdığı açıklanan Ukrayna uyruklu Oksana
Topor, 7 Ocak günü gemiyle sınır dışı edildi. Polis
edilme) statüsünde gemiye bindirilen Topor’un kaptana teslim edildiği ve Topor’la birlikte yaklaşık 30 kişinin
daha aynı gemiyle sınır dışı edildiği öğrenildi.

Belçika’ya sığındıktan sonra sığınma talepleri reddedildiği için sınırdışı edilen 16 kişi, 18 Mart günü Türkiye’ye
iade edildi. Atatürk Havalimanı’na gelen 16 kişi polis tarafından “yurda belgesiz giriş yaptıkları” gerekçesiyle
gözaltına alındılar.

İHD İstanbul şubesine Hilfe Für Men
İbrahim Alptekin (1976) adlı kişinin 3 Mart günü Almanya’nın Düsseldolf kentinden sınırdışı edilerek
Türkiye’ye gönderildiğini ancak kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

5 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Gül (1973), 2 Mart günü, sınırdışı edilerek
Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
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VII. İLTİCA HAKKI
19 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Altınova, 1992 yılında Almanya’dan
sınırdışı edildiğini kızı Aylin Altınova’nın Almanya’da kaldığını, kızının velayetinin yüzde 50’sinin kendisinde

vize müracaatında bulunduğu Almanya Başkonsolosluğunun talebini reddettiğini,
bu nedenle kızıyla görüşemediğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD

22 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Özkan Temelci, 2002 yılında Almanya’dan
sınırdışı edildiğini, sınırdışı edildikten sonra Almanya vatandaşı biriyle evlendiğini ve bunun üzerine aile
birleşiminden yararlanmak üzere Almanya Başkonsolosluğu’na başvuruda bulunduğunu, ancak gerekçe
österilmeden bu talebinin reddedildiğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım

1 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Feryadi Külekçi (1973), 2003 yılında Fransa’da
e evlendiğini, aile birleşimi için dosyasını hazırlayıp Fransa Başkonsolosluğuna teslim ettiğini

ancak konsolosluğun gerekli evlilik kağıtlarını vermeyerek aile birleşimini engellediğini belirtti. (İHD İstanbul)

İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Karadağlı (1928), 40 yıldır Almanya’da yaşadığını,
orada emekli olduğunu, bütün ailesinin Almanya’da bulunduğunu ve Türkiye’ye izinli olarak geldiğini, 3 ay geç
döndüğü için Almanya’ya alınmadığını, yaklaşık olarak bir yıldan beri Türkiye’de olduğunu belirterek,
Almanya’ya geri dönmek için hukuki yardım talep etti.

27 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fevzi Aykul (1944), 1972 tarihinde Avusturya’ya
gittiğini, 1974’ten itibaren işçi olarak çalışmaya başladığını, 1993 yılında sebebini bilmediği bir şekilde sınırdışı
edildiğini, bununla ilgili olarak avukatı aracıyla 3-4 kere başvuruda bulunduğunu her seferinde reddedildiğini,
eşinin ve 4 çocuğunun halen Avusturya’da olduğunu, 2003 yılı içinde Almanya üzerinden 3 aylık vize alarak
Avusturya’ya gittiğini eşini ve çocuklarını gördüğünü, 3 ay sonra tekrar Türkiye’ye geldiğini” belirterek
Avusturya’ya tekrar dönmek için hukuki yardım talebinde bulundu.

16 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Aga Nuaz Begliyev (1961), 1994
İstanbul Üniversitesi Doktora Programı tahsili gördüğünü, Türkiye’ye devlet kanalı ile gelerek bir süre kaldıktan
sonra ülkesine döndüğünü, ancak ülkesinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle Türkiye’ye geri
mültecilik başvurusunda bulunduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

3 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sabri Eminoğlu (1952), Yunanistan vatandaşı bir Türk
olduğunu, 1984 yılında İstanbul’a geldiğini, 5 Mart 1987 tarihinde trenle Yunanistan’a giderken Yunanistan
Polisi tarafından “senin kaydın düşmüş, Yunanistan’a giremezsin” denilerek geri gönderildiğini, vatansız olarak
Türkiye’de kaldığını, eşi ve 2 çocuğunun Yunanistan’da kaldığını, Yunan uyruğunu haksız yere
bu hakkını geri istediğini belirterek bu konuyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Erzurum’da fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve “HIV” taşıdığı açıklanan Ukrayna uyruklu Oksana
Topor, 7 Ocak günü gemiyle sınır dışı edildi. Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre “Deport Yolcu” (sınır dışı
edilme) statüsünde gemiye bindirilen Topor’un kaptana teslim edildiği ve Topor’la birlikte yaklaşık 30 kişinin
daha aynı gemiyle sınır dışı edildiği öğrenildi.

ğınma talepleri reddedildiği için sınırdışı edilen 16 kişi, 18 Mart günü Türkiye’ye
iade edildi. Atatürk Havalimanı’na gelen 16 kişi polis tarafından “yurda belgesiz giriş yaptıkları” gerekçesiyle

İHD İstanbul şubesine Hilfe Für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V adlı kuruluş tarafından gönderilen faksta
İbrahim Alptekin (1976) adlı kişinin 3 Mart günü Almanya’nın Düsseldolf kentinden sınırdışı edilerek
Türkiye’ye gönderildiğini ancak kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

t günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Gül (1973), 2 Mart günü, sınırdışı edilerek
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19 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Mehmet Altınova, 1992 yılında Almanya’dan
sınırdışı edildiğini kızı Aylin Altınova’nın Almanya’da kaldığını, kızının velayetinin yüzde 50’sinin kendisinde

vize müracaatında bulunduğu Almanya Başkonsolosluğunun talebini reddettiğini,
bu nedenle kızıyla görüşemediğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD

a bulunan Özkan Temelci, 2002 yılında Almanya’dan
sınırdışı edildiğini, sınırdışı edildikten sonra Almanya vatandaşı biriyle evlendiğini ve bunun üzerine aile
birleşiminden yararlanmak üzere Almanya Başkonsolosluğu’na başvuruda bulunduğunu, ancak gerekçe
österilmeden bu talebinin reddedildiğini, aile birleşimi hakkının çiğnendiğini belirterek hukuki yardım

1 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Feryadi Külekçi (1973), 2003 yılında Fransa’da
e evlendiğini, aile birleşimi için dosyasını hazırlayıp Fransa Başkonsolosluğuna teslim ettiğini

ancak konsolosluğun gerekli evlilik kağıtlarını vermeyerek aile birleşimini engellediğini belirtti. (İHD İstanbul)

İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Karadağlı (1928), 40 yıldır Almanya’da yaşadığını,
orada emekli olduğunu, bütün ailesinin Almanya’da bulunduğunu ve Türkiye’ye izinli olarak geldiğini, 3 ay geç

bir yıldan beri Türkiye’de olduğunu belirterek,

27 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fevzi Aykul (1944), 1972 tarihinde Avusturya’ya
aşladığını, 1993 yılında sebebini bilmediği bir şekilde sınırdışı

4 kere başvuruda bulunduğunu her seferinde reddedildiğini,
erinden 3 aylık vize alarak

Avusturya’ya gittiğini eşini ve çocuklarını gördüğünü, 3 ay sonra tekrar Türkiye’ye geldiğini” belirterek

a Nuaz Begliyev (1961), 1994-1999 yılları arasında
İstanbul Üniversitesi Doktora Programı tahsili gördüğünü, Türkiye’ye devlet kanalı ile gelerek bir süre kaldıktan
sonra ülkesine döndüğünü, ancak ülkesinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle Türkiye’ye geri geldiğini ve

3 Ocak günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sabri Eminoğlu (1952), Yunanistan vatandaşı bir Türk
tarihinde trenle Yunanistan’a giderken Yunanistan

Polisi tarafından “senin kaydın düşmüş, Yunanistan’a giremezsin” denilerek geri gönderildiğini, vatansız olarak
Türkiye’de kaldığını, eşi ve 2 çocuğunun Yunanistan’da kaldığını, Yunan uyruğunu haksız yere kaybettiğini ve

Erzurum’da fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve “HIV” taşıdığı açıklanan Ukrayna uyruklu Oksana
yetkililerinin verdiği bilgiye göre “Deport Yolcu” (sınır dışı

edilme) statüsünde gemiye bindirilen Topor’un kaptana teslim edildiği ve Topor’la birlikte yaklaşık 30 kişinin

ğınma talepleri reddedildiği için sınırdışı edilen 16 kişi, 18 Mart günü Türkiye’ye
iade edildi. Atatürk Havalimanı’na gelen 16 kişi polis tarafından “yurda belgesiz giriş yaptıkları” gerekçesiyle

schen in Abschiebehaft Büren e.V adlı kuruluş tarafından gönderilen faksta
İbrahim Alptekin (1976) adlı kişinin 3 Mart günü Almanya’nın Düsseldolf kentinden sınırdışı edilerek

t günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Gül (1973), 2 Mart günü, sınırdışı edilerek
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9 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Coşkun Kalmaz, 1995 yılından bu yana Hollanda’da
bulunan Centrum Transport adlı şirkette tır şoförü olarak çalıştığını 8 Ocak 2003 tarihinde gerekçe
gösterilmeden ülkeye alınmadığını, o tarihten bu yana mağduriyet yaşadığını ve hak ettiği paraları alamadığını,
seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek hukuki yardı

20 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Sayman, uzun bir süredir Amerika Birleşik
Devletleri’nin Chicago kentinde kaldığını, 19 Haziran 2002 tarihinde kaldığı otelin polis tarafından basıldığını
ve eşyasına el konulduğunu, kendisine ayrımcılık yapıldığı için mahkemeye başvurduğunu, bu arada sınırdışı
edilmesi kararına karşı da dava açtığını, ancak 9 Aralık 2003 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulduğunu, 28
Ocak 2004 tarihinde de 3 ABD polisi ile birlikte Türkiye’ye

15 Nisan günü, Ali Arik’in(1978) Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine İHD
avukatları havalimanı polis karakolunda görevli polislerle görüşmüştür. Alınan bilgilere göre, söz konusu kişi
havalimanında polis tarafından gözaltına alınmış ve askerlik sorunu nedeniyle askerlik şubesine gönderilmek
üzere bekletilmiştir. (İHD İstanbul)

İHD İstanbul şubesine 7 Nisan günü telefonla, Ali Birpalka(1986) adlı kişinin, Almanya’dan Türkiye’ye iade
edildiği bildirilmiştir.

19 Nisan günü İstanbul İHD şubesine telefonla ,Salih Kaya ve Esma Çoban adlı kişilerin, Hollanda Devleti
tarafından Türkiye’ye iade edildikleri bildirilmiştir.

26 Nisan günü, İHD’ye başvuruda bulunan Ramazan Demir(1972); 23 Ocak 2004 tarihinde
sınırdışı edildiğini, uzun bir süre kaldığı Yunanistan’da tüm haklarının elinden alındığını, sınırdışı edilme
sırasında aşırı şiddete ve işkenceye maruz kaldığını belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD
İstanbul)

6 Mayıs günü,İHD İstanbul şubesine başvuru yapan Lütfi İçke, şu beyanda bulundu: “ oğlum Yılmaz İçke,
Amerika’da ;1315 Oakhill C.T. A.P.T. 164 Toledo 43614 Ohio/USA adresinde ikamet etmektedir. Amerika’da
işçi olarak çalışıyor. Evli, 3 yaşında Ceylan adında bir ço
girerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu ve 3 ay hapis yattı. 8 yıldır ABD’de bulunan oğlum eşinden ayrıldı.
Ayın 17’sinde sınır dışı edilmek isteniyor. Sınır dışı edilmek istemediği için yardım talep e
İçke,hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

10 Mayıs günü, Bozdoğan ailesinin üç ferdi; Rabai Bozdoğan(13),Semiha Bozdoğan(18),Suphi
Bozdoğan’ın(17), Almanya’nın Frankfurt kentinden Türkiye’ye iade edildiği bildirilmiştir. (İHD İstanbul)

11 Mayıs günü, Türkçe bilmeyen; Kürtçe ve Almanca konuşan 18 yaşındaki Mahmut Daş’ın ,Düsseldolf
kentinden Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. (İHD İstanbul)

13 Mayıs günü,Metin Solgun’un(1973), Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir.İHD avukatları
üzerine, Atatürk Havalimanı Polis Karakolu’nu aramışlardır. Havalimanı Polis Karakolu’nda görevli polisler,
söz konusu şahsın, Şişli’de bir tutuklama emri olduğunu, bu nedenle Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne teslim
edildiğini, buradaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra askerlik şubesine teslim edileceğini belirtmişlerdir.
Bunun üzerine söz konusu şahsa, hukuki destek sağlanmıştır. (İHD İstanbul)

İHD İstanbul şubesine, 4 Mayıs günü başvuran Mustafa Çınar şu beyanda bulundu: “1984 Yılında evlilik
yaparak aile birleşmesiyle Almanya’ya gittim. 6 ay sonra ayrıldık, Sınırdışı edilmek istendiğim için bir Türk ile
evlendim. 14 yıl evli kaldıktan sonra geçimsizlik yüzünden ayrıldık. Mektuplarım, yanında kaldığım arkadaşımın
evine geliyor; kaçak olarak Almanya’da kalıyordum. Polis çevirmesinde yakalanarak, 3 hafta tutuklu kaldıktan
sonra sınır dışı edildim. 20 Yıl boyunca orada çalışarak sigortamı ödedim. Almanya’ya dönmeyi ve Sosyal
haklarımı geri almayı istiyorum.”Çınar,hukuki yardım talebinde bulunmuştu

7 Nisan günü TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın resmi ziyaretini izlemek üzere Suriye'ye giden Milliyet gazetesi
muhabiri Namık Durukan’a Suriye’ye kabul edilemeyeceği bildirildi. Gerekçesinin sorulması üzerine Suriyeli
yetkililer, Durukan'ın adının "istenmeyen kişiler listesi"nde bulunduğunu' söyledi. Bunun üzerine Türkiye'nin
Şam büyükelçiliği kararın kaldırılması için girişimlerde bulundu; ancak girişimler sonuçsuz kaldı ve Durukan
sınır dışı edildi. (Sabah-08.04.2004)
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9 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Coşkun Kalmaz, 1995 yılından bu yana Hollanda’da
Transport adlı şirkette tır şoförü olarak çalıştığını 8 Ocak 2003 tarihinde gerekçe

gösterilmeden ülkeye alınmadığını, o tarihten bu yana mağduriyet yaşadığını ve hak ettiği paraları alamadığını,
seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

20 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Sayman, uzun bir süredir Amerika Birleşik
Devletleri’nin Chicago kentinde kaldığını, 19 Haziran 2002 tarihinde kaldığı otelin polis tarafından basıldığını

ğunu, kendisine ayrımcılık yapıldığı için mahkemeye başvurduğunu, bu arada sınırdışı
edilmesi kararına karşı da dava açtığını, ancak 9 Aralık 2003 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulduğunu, 28
Ocak 2004 tarihinde de 3 ABD polisi ile birlikte Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

15 Nisan günü, Ali Arik’in(1978) Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine İHD
avukatları havalimanı polis karakolunda görevli polislerle görüşmüştür. Alınan bilgilere göre, söz konusu kişi

polis tarafından gözaltına alınmış ve askerlik sorunu nedeniyle askerlik şubesine gönderilmek

İHD İstanbul şubesine 7 Nisan günü telefonla, Ali Birpalka(1986) adlı kişinin, Almanya’dan Türkiye’ye iade

19 Nisan günü İstanbul İHD şubesine telefonla ,Salih Kaya ve Esma Çoban adlı kişilerin, Hollanda Devleti
tarafından Türkiye’ye iade edildikleri bildirilmiştir.

26 Nisan günü, İHD’ye başvuruda bulunan Ramazan Demir(1972); 23 Ocak 2004 tarihinde
sınırdışı edildiğini, uzun bir süre kaldığı Yunanistan’da tüm haklarının elinden alındığını, sınırdışı edilme
sırasında aşırı şiddete ve işkenceye maruz kaldığını belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD

günü,İHD İstanbul şubesine başvuru yapan Lütfi İçke, şu beyanda bulundu: “ oğlum Yılmaz İçke,
Amerika’da ;1315 Oakhill C.T. A.P.T. 164 Toledo 43614 Ohio/USA adresinde ikamet etmektedir. Amerika’da
işçi olarak çalışıyor. Evli, 3 yaşında Ceylan adında bir çocuğu var. Alkollü araba kullanırken bir restorana
girerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu ve 3 ay hapis yattı. 8 yıldır ABD’de bulunan oğlum eşinden ayrıldı.
Ayın 17’sinde sınır dışı edilmek isteniyor. Sınır dışı edilmek istemediği için yardım talep e
İçke,hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

10 Mayıs günü, Bozdoğan ailesinin üç ferdi; Rabai Bozdoğan(13),Semiha Bozdoğan(18),Suphi
Bozdoğan’ın(17), Almanya’nın Frankfurt kentinden Türkiye’ye iade edildiği bildirilmiştir. (İHD İstanbul)

Mayıs günü, Türkçe bilmeyen; Kürtçe ve Almanca konuşan 18 yaşındaki Mahmut Daş’ın ,Düsseldolf
kentinden Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. (İHD İstanbul)

13 Mayıs günü,Metin Solgun’un(1973), Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir.İHD avukatları
üzerine, Atatürk Havalimanı Polis Karakolu’nu aramışlardır. Havalimanı Polis Karakolu’nda görevli polisler,
söz konusu şahsın, Şişli’de bir tutuklama emri olduğunu, bu nedenle Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne teslim

tamamlanmasından sonra askerlik şubesine teslim edileceğini belirtmişlerdir.
Bunun üzerine söz konusu şahsa, hukuki destek sağlanmıştır. (İHD İstanbul)

İHD İstanbul şubesine, 4 Mayıs günü başvuran Mustafa Çınar şu beyanda bulundu: “1984 Yılında evlilik
yaparak aile birleşmesiyle Almanya’ya gittim. 6 ay sonra ayrıldık, Sınırdışı edilmek istendiğim için bir Türk ile
evlendim. 14 yıl evli kaldıktan sonra geçimsizlik yüzünden ayrıldık. Mektuplarım, yanında kaldığım arkadaşımın

manya’da kalıyordum. Polis çevirmesinde yakalanarak, 3 hafta tutuklu kaldıktan
sonra sınır dışı edildim. 20 Yıl boyunca orada çalışarak sigortamı ödedim. Almanya’ya dönmeyi ve Sosyal
haklarımı geri almayı istiyorum.”Çınar,hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD İstanbul)

Başkanı Bülent Arınç'ın resmi ziyaretini izlemek üzere Suriye'ye giden Milliyet gazetesi
muhabiri Namık Durukan’a Suriye’ye kabul edilemeyeceği bildirildi. Gerekçesinin sorulması üzerine Suriyeli

adının "istenmeyen kişiler listesi"nde bulunduğunu' söyledi. Bunun üzerine Türkiye'nin
Şam büyükelçiliği kararın kaldırılması için girişimlerde bulundu; ancak girişimler sonuçsuz kaldı ve Durukan
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9 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Coşkun Kalmaz, 1995 yılından bu yana Hollanda’da
Transport adlı şirkette tır şoförü olarak çalıştığını 8 Ocak 2003 tarihinde gerekçe

gösterilmeden ülkeye alınmadığını, o tarihten bu yana mağduriyet yaşadığını ve hak ettiği paraları alamadığını,

20 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ali Sayman, uzun bir süredir Amerika Birleşik
Devletleri’nin Chicago kentinde kaldığını, 19 Haziran 2002 tarihinde kaldığı otelin polis tarafından basıldığını

ğunu, kendisine ayrımcılık yapıldığı için mahkemeye başvurduğunu, bu arada sınırdışı
edilmesi kararına karşı da dava açtığını, ancak 9 Aralık 2003 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulduğunu, 28

15 Nisan günü, Ali Arik’in(1978) Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine İHD
avukatları havalimanı polis karakolunda görevli polislerle görüşmüştür. Alınan bilgilere göre, söz konusu kişi

polis tarafından gözaltına alınmış ve askerlik sorunu nedeniyle askerlik şubesine gönderilmek

İHD İstanbul şubesine 7 Nisan günü telefonla, Ali Birpalka(1986) adlı kişinin, Almanya’dan Türkiye’ye iade

19 Nisan günü İstanbul İHD şubesine telefonla ,Salih Kaya ve Esma Çoban adlı kişilerin, Hollanda Devleti

26 Nisan günü, İHD’ye başvuruda bulunan Ramazan Demir(1972); 23 Ocak 2004 tarihinde Yunanistan’dan
sınırdışı edildiğini, uzun bir süre kaldığı Yunanistan’da tüm haklarının elinden alındığını, sınırdışı edilme
sırasında aşırı şiddete ve işkenceye maruz kaldığını belirterek, hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD

günü,İHD İstanbul şubesine başvuru yapan Lütfi İçke, şu beyanda bulundu: “ oğlum Yılmaz İçke,
Amerika’da ;1315 Oakhill C.T. A.P.T. 164 Toledo 43614 Ohio/USA adresinde ikamet etmektedir. Amerika’da

cuğu var. Alkollü araba kullanırken bir restorana
girerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu ve 3 ay hapis yattı. 8 yıldır ABD’de bulunan oğlum eşinden ayrıldı.
Ayın 17’sinde sınır dışı edilmek isteniyor. Sınır dışı edilmek istemediği için yardım talep ediyor.” Lütfi

10 Mayıs günü, Bozdoğan ailesinin üç ferdi; Rabai Bozdoğan(13),Semiha Bozdoğan(18),Suphi
Bozdoğan’ın(17), Almanya’nın Frankfurt kentinden Türkiye’ye iade edildiği bildirilmiştir. (İHD İstanbul)

Mayıs günü, Türkçe bilmeyen; Kürtçe ve Almanca konuşan 18 yaşındaki Mahmut Daş’ın ,Düsseldolf

13 Mayıs günü,Metin Solgun’un(1973), Almanya’dan sınırdışı edildiği bildirilmiştir.İHD avukatları bu bildirim
üzerine, Atatürk Havalimanı Polis Karakolu’nu aramışlardır. Havalimanı Polis Karakolu’nda görevli polisler,
söz konusu şahsın, Şişli’de bir tutuklama emri olduğunu, bu nedenle Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne teslim

tamamlanmasından sonra askerlik şubesine teslim edileceğini belirtmişlerdir.

İHD İstanbul şubesine, 4 Mayıs günü başvuran Mustafa Çınar şu beyanda bulundu: “1984 Yılında evlilik
yaparak aile birleşmesiyle Almanya’ya gittim. 6 ay sonra ayrıldık, Sınırdışı edilmek istendiğim için bir Türk ile
evlendim. 14 yıl evli kaldıktan sonra geçimsizlik yüzünden ayrıldık. Mektuplarım, yanında kaldığım arkadaşımın

manya’da kalıyordum. Polis çevirmesinde yakalanarak, 3 hafta tutuklu kaldıktan
sonra sınır dışı edildim. 20 Yıl boyunca orada çalışarak sigortamı ödedim. Almanya’ya dönmeyi ve Sosyal

r. (İHD İstanbul)

Başkanı Bülent Arınç'ın resmi ziyaretini izlemek üzere Suriye'ye giden Milliyet gazetesi
muhabiri Namık Durukan’a Suriye’ye kabul edilemeyeceği bildirildi. Gerekçesinin sorulması üzerine Suriyeli

adının "istenmeyen kişiler listesi"nde bulunduğunu' söyledi. Bunun üzerine Türkiye'nin
Şam büyükelçiliği kararın kaldırılması için girişimlerde bulundu; ancak girişimler sonuçsuz kaldı ve Durukan
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Temmuz ayında 2 Yunan hücumbotunun Türk karasularını ihlal ederek yedeğindeki kaçak göçmen teknesini
Türkiye’ye bırakıp kaçtığı belirtildi. Türk sahil güvenlik ekipleri olayı görüntülerken, 6 kaçak Yunanistan’a
başka ülkelerden girdiklerini ve Türkiye’ye gönderildiklerini beli
Bakanlığı’na kaçakların geri alınması yönünde çağrı yaparken, bir yetkili Yunanistan’ın yaklaşık 2800 kişiyi
Türkiye’ye “attığını” belirtti. (Milliyet

31 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda b
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde siyasi sığınmacı olarak kaldığını, bu ülkede kaldığı süre içinde hep sigortalı
ve yasal işlerde çalıştığını ve ailesiyle kaldığını, iki çocuğunun da bu ülkede doğdu
kendi rızaları ile Türkiye’ye kesin dönüş yaptıklarını, 14 Şubat 2001 tarihinde kaldığı evin alman polisler
tarafından Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

13 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Türkmenoğl
Birleşik Devletleri’ne gittiğini ve sığınma talebinde bulunduğunu, 2003 yılından bu yana hiçbir sabıkasının
olmadığını ancak 10 Aralık 2003 tarihinde arkadaşı olana bir ABD vatandaşının asılsız iftirası sonucu
tutuklandığını, polisin davanın soruşturma aşamasında bağımsız davranmayarak ırkçılık yaptığını, topladığı
asılsız delillerle kendisini zor durumda bıraktığını, atanan savunma avukatının da görevini yapmadığını ve bu
nedenle mahkemenin kendisini sınır dışı etme kararı al

21 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kamer Keser (1952), 1999 yılında Polonya’ya gittiğini,
18.10.1999 tarihinde siyasi sığınma talebinde bulunduğunu, talebinin kabul edildiğini ve siyasi mülteci statüsü
ile Polonya’da oturduğunu, Polonya’da İdari Mahkemede davasının devam ettiği sırada haksız ve gerekçesiz
şekilde tutuklandığını ve sınır-dışı edildiğini iddia etti.

Eylül ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahri Gedik (1962), Japonya’da 20.12.2003 tarihinde
bazı kişiler tarafından uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle kolundan aldığı darbe alarak yaralandığını, ilk müdahale
yapıldıktan sonra tutuklandığını, tutukluluk sırasında ameliyat olması gerektiğini fakat ameliyatının geç
yaptırılması nedeniyle kolun da kısmi felç yaşadığını ve kolunu kullanamaz hale geldiğini, 8 ay cezaevi süreci
bittikten iki gün sonra, Japonya’da kaçak durumda olduğu için Türkiye’ye sınır dışı edildiğini, şirketinde
bulunan paralarının ameliyat masrafları ödenecek diyerek bir polis memur
yazılı belge alınmadığını belirtti.

Kendisini sürekli döven kocasından kaçarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan 5 aylık hamile Suriyeli Melek Berkel,
jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Kili
mahkemenin kararı üzerine sınır dışı edildiğini belirtti. (Milliyet

12 Ekim günü Almanya’nın Dusseldorf kentinden sınırdışı edilen Mehmet Şerif Çakır (1980), Atatürk
Havalimanı’nda polisler tarafından gözaltına alındı. Yurda kimliksiz giriş yapmaktan Bakırköy Adliyesi’ne sevk
edilen Çakır, daha sonra mahkemece serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)

8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musa Alataş (1966), 1994 yılından beri Yunanistan
vatandaşı Gönül Aktaş ile evli olmasına ve Yunanistan’da ikamet etmesine rağmen 17 Temmuz günü Kipi sınır
kapısında Yunanistan vizesinin iptal edilerek girişinin engellendiğini belirtti. (İHD İstanbul)

26 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gülümser
Fransa hükümeti tarafından sınır dışı edildiğini belirtti. (İHD Ankara)

5 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati Aycan (1964), hakkında “görevli memura
mukavemet”ten açılan dava nedeniyle 27 Aralık 2
2004’ün 4. ayında sınırdışı kararı verilerek 15 gün içinde ülkeyi terk etmem gerektiğinin kendisine bildirildiğini,
bu karar üzerine Danimarka’ya sığındığını, 22 Temmuz günü Stocholm’e teslim edil
itibaren açılık grevi yaptığını, 41 gün boyunca sadece şekerli su içtiğini, 1 Eylül günü Türkiye’ye iade edildiğini
belirtti. (İHD İstanbul)

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)
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hücumbotunun Türk karasularını ihlal ederek yedeğindeki kaçak göçmen teknesini
Türkiye’ye bırakıp kaçtığı belirtildi. Türk sahil güvenlik ekipleri olayı görüntülerken, 6 kaçak Yunanistan’a
başka ülkelerden girdiklerini ve Türkiye’ye gönderildiklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı yunan Kamu Düzeni
Bakanlığı’na kaçakların geri alınması yönünde çağrı yaparken, bir yetkili Yunanistan’ın yaklaşık 2800 kişiyi
Türkiye’ye “attığını” belirtti. (Milliyet-29.07.2004)

31 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Selahattin Türkan (1969), 1997
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde siyasi sığınmacı olarak kaldığını, bu ülkede kaldığı süre içinde hep sigortalı
ve yasal işlerde çalıştığını ve ailesiyle kaldığını, iki çocuğunun da bu ülkede doğduğunu, eşi ve iki çocuğunun
kendi rızaları ile Türkiye’ye kesin dönüş yaptıklarını, 14 Şubat 2001 tarihinde kaldığı evin alman polisler
tarafından Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

13 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Türkmenoğlu (1959), 1993 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’ne gittiğini ve sığınma talebinde bulunduğunu, 2003 yılından bu yana hiçbir sabıkasının
olmadığını ancak 10 Aralık 2003 tarihinde arkadaşı olana bir ABD vatandaşının asılsız iftirası sonucu

polisin davanın soruşturma aşamasında bağımsız davranmayarak ırkçılık yaptığını, topladığı
asılsız delillerle kendisini zor durumda bıraktığını, atanan savunma avukatının da görevini yapmadığını ve bu
nedenle mahkemenin kendisini sınır dışı etme kararı aldığını belirtti.

21 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kamer Keser (1952), 1999 yılında Polonya’ya gittiğini,
18.10.1999 tarihinde siyasi sığınma talebinde bulunduğunu, talebinin kabul edildiğini ve siyasi mülteci statüsü

turduğunu, Polonya’da İdari Mahkemede davasının devam ettiği sırada haksız ve gerekçesiz
dışı edildiğini iddia etti.

Eylül ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahri Gedik (1962), Japonya’da 20.12.2003 tarihinde
azı kişiler tarafından uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle kolundan aldığı darbe alarak yaralandığını, ilk müdahale

yapıldıktan sonra tutuklandığını, tutukluluk sırasında ameliyat olması gerektiğini fakat ameliyatının geç
smi felç yaşadığını ve kolunu kullanamaz hale geldiğini, 8 ay cezaevi süreci

bittikten iki gün sonra, Japonya’da kaçak durumda olduğu için Türkiye’ye sınır dışı edildiğini, şirketinde
bulunan paralarının ameliyat masrafları ödenecek diyerek bir polis memuruna verildiğini ve karşılığında hiçbir

Kendisini sürekli döven kocasından kaçarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan 5 aylık hamile Suriyeli Melek Berkel,
jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Kilis Emniyet Müdürü Atalay Sönmez, Berkel'in
mahkemenin kararı üzerine sınır dışı edildiğini belirtti. (Milliyet-22.09.2004)

12 Ekim günü Almanya’nın Dusseldorf kentinden sınırdışı edilen Mehmet Şerif Çakır (1980), Atatürk
gözaltına alındı. Yurda kimliksiz giriş yapmaktan Bakırköy Adliyesi’ne sevk

edilen Çakır, daha sonra mahkemece serbest bırakıldı. (İHD İstanbul)

8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musa Alataş (1966), 1994 yılından beri Yunanistan
ı Gönül Aktaş ile evli olmasına ve Yunanistan’da ikamet etmesine rağmen 17 Temmuz günü Kipi sınır

kapısında Yunanistan vizesinin iptal edilerek girişinin engellendiğini belirtti. (İHD İstanbul)

26 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Gülümser Kaymanlı, kardeşi Ergün Kaymanlı’nın
Fransa hükümeti tarafından sınır dışı edildiğini belirtti. (İHD Ankara)

5 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati Aycan (1964), hakkında “görevli memura
mukavemet”ten açılan dava nedeniyle 27 Aralık 2004 tarihinde İsveç Arlanda Havalimanı’nda iltica ettiğini,
2004’ün 4. ayında sınırdışı kararı verilerek 15 gün içinde ülkeyi terk etmem gerektiğinin kendisine bildirildiğini,
bu karar üzerine Danimarka’ya sığındığını, 22 Temmuz günü Stocholm’e teslim edildiğini, teslim tarihinden
itibaren açılık grevi yaptığını, 41 gün boyunca sadece şekerli su içtiğini, 1 Eylül günü Türkiye’ye iade edildiğini

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)
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hücumbotunun Türk karasularını ihlal ederek yedeğindeki kaçak göçmen teknesini
Türkiye’ye bırakıp kaçtığı belirtildi. Türk sahil güvenlik ekipleri olayı görüntülerken, 6 kaçak Yunanistan’a

rtti. İçişleri Bakanlığı yunan Kamu Düzeni
Bakanlığı’na kaçakların geri alınması yönünde çağrı yaparken, bir yetkili Yunanistan’ın yaklaşık 2800 kişiyi

ulunan Selahattin Türkan (1969), 1997-2001 yılları arasında
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde siyasi sığınmacı olarak kaldığını, bu ülkede kaldığı süre içinde hep sigortalı

ğunu, eşi ve iki çocuğunun
kendi rızaları ile Türkiye’ye kesin dönüş yaptıklarını, 14 Şubat 2001 tarihinde kaldığı evin alman polisler

u (1959), 1993 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’ne gittiğini ve sığınma talebinde bulunduğunu, 2003 yılından bu yana hiçbir sabıkasının
olmadığını ancak 10 Aralık 2003 tarihinde arkadaşı olana bir ABD vatandaşının asılsız iftirası sonucu

polisin davanın soruşturma aşamasında bağımsız davranmayarak ırkçılık yaptığını, topladığı
asılsız delillerle kendisini zor durumda bıraktığını, atanan savunma avukatının da görevini yapmadığını ve bu

21 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Kamer Keser (1952), 1999 yılında Polonya’ya gittiğini,
18.10.1999 tarihinde siyasi sığınma talebinde bulunduğunu, talebinin kabul edildiğini ve siyasi mülteci statüsü

turduğunu, Polonya’da İdari Mahkemede davasının devam ettiği sırada haksız ve gerekçesiz

Eylül ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Bahri Gedik (1962), Japonya’da 20.12.2003 tarihinde
azı kişiler tarafından uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle kolundan aldığı darbe alarak yaralandığını, ilk müdahale

yapıldıktan sonra tutuklandığını, tutukluluk sırasında ameliyat olması gerektiğini fakat ameliyatının geç
smi felç yaşadığını ve kolunu kullanamaz hale geldiğini, 8 ay cezaevi süreci

bittikten iki gün sonra, Japonya’da kaçak durumda olduğu için Türkiye’ye sınır dışı edildiğini, şirketinde
una verildiğini ve karşılığında hiçbir

Kendisini sürekli döven kocasından kaçarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan 5 aylık hamile Suriyeli Melek Berkel,
s Emniyet Müdürü Atalay Sönmez, Berkel'in

12 Ekim günü Almanya’nın Dusseldorf kentinden sınırdışı edilen Mehmet Şerif Çakır (1980), Atatürk
gözaltına alındı. Yurda kimliksiz giriş yapmaktan Bakırköy Adliyesi’ne sevk

8 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Musa Alataş (1966), 1994 yılından beri Yunanistan
ı Gönül Aktaş ile evli olmasına ve Yunanistan’da ikamet etmesine rağmen 17 Temmuz günü Kipi sınır

kapısında Yunanistan vizesinin iptal edilerek girişinin engellendiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Kaymanlı, kardeşi Ergün Kaymanlı’nın

5 Kasım günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati Aycan (1964), hakkında “görevli memura
004 tarihinde İsveç Arlanda Havalimanı’nda iltica ettiğini,

2004’ün 4. ayında sınırdışı kararı verilerek 15 gün içinde ülkeyi terk etmem gerektiğinin kendisine bildirildiğini,
diğini, teslim tarihinden

itibaren açılık grevi yaptığını, 41 gün boyunca sadece şekerli su içtiğini, 1 Eylül günü Türkiye’ye iade edildiğini

18 Kasım günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ayşe Albayrak, eşi Hüseyin Albayrak’ın (1977),
iltica talebinde bulunduğu Fransa’dan 30 Ekim günü Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)
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Uzun süredir Almanya’da mülteci olarak bulunan Çaçani Bekiroğulları (1960), eşi ve 2 çocuğu ile birlikte 2
Aralık günü sınır dışı edildi. (İHD İstanbul)

Almanya’dan çeşitli nedenlerle sınır dışı edilmesi kararı alanın 69 Türk vatandaşı, 21 Aralık günü özel bir uçakta
56 polis eşliğinde Türkiye’ye getirildi. 69 kişi, otobüslere bindirilerek havalimanı karakoluna götürüldü. Polis
yetkilileri sınırdışı edilen 69 kişinin güvenlik soruşturmalarının yapılacağını belirterek, durumlarına göre ya
serbest bırakılacağını, ya da adli makamlara sevk edileceğini belirttiler. (Hürriyet

Gözaltına alınan sığınmacı ve göçmenler

İstanbul Bakırköy’de 3 Şubat günü operasyon düzenleyen polis, Elif Nakliyat şirketine ait 34 UB 808 plakalı
kamyonda bulunan ve yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmeyen çalışan 8’i kadın 30 İranlı ve Gürcü’yü gözaltına
aldı.

4 Şubat günü Çanakkale merkezde 5, Ayvacık'ta
Midilli Adası'na gitmek isterken gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sınır dışı edilmek üzere Çanakkale Emniyet Müdürl
Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.

22 Mart günü Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Balaban Asayiş kontrol noktasında 47 KT 887
plakalı kamyonda arama yapıldığı ve araç kasasının ön kısmındaki bölmenin kaynakla açılmasında sonra zula
kısmında 4 ü Çin ve 17 si Pakistan uyruklu 21 Mü

8 Şubat günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar mevkiinde, yurtdışına geçmek isteyen 8 İranlı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na bağlı bir devriye botu tarafından gözaltına alındı.

16 Şubat günü Van'ın Özalp İlçesi’nde, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 14 mülteci öğle saatlerinde
sınırda devriye görevi yapan askerlerce gözaltına alındı. Pasaportsuz giriş yaptıkları gerekçesiyle Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilen mültecilerin sınırdışı edilmesi kararlaştırıld

11 Mart günü, Van’ın Çaldıran ilçesi Alakaya köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma görevlileri,
yurda kaçak yollarla giriş yapan 23 Pakistanlıyı gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim Yeniköy bölgesinde 16 Mart
amaçlayan 20 Somalili’yi gözaltına aldı.

22 Mart günü Edirne’nin Eskikadın köyü ile İpsala ve Meriç ilçelerinde, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek
isteyen, aralarında Türk vatandaşlarının da bu
bunlara kılavuzluk yapan Hıdır S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

30 Mart günü, Kaçak yollarla Türkiye üzerinden İtalya'ya götürülmek istenen ve “İtalya'ya geldik” denilerek
Aydın-Germencik otobanına indirilen 2'si Moğolistan, 23'ü Somali uyruklu 25 kişi jandarma tarafından gözaltına
alındı.

6 Nisan günü, bir ihbarı değerlendiren Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hacı Ahmet
mahallesindeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye
giriş yapan 31 Iraklı ile bu kişilerin Meriç Nehri'den Yunanistan'a geçişlerini s
alındı. Yakalanan 31 Irak'lının ise sınırdışı edileceği bildirildi. (Yeni Şafak

Van’ın Gürpınar ilçesi Ortayol köyü yakınlarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma, 9
Nisan günü gerçekleştirilen arazi araması sonrası 67 Pakistan, 10 Afganistan ve 8 Irak uyrukluyu gözaltına aldı.
(Evrensel-10.04.2004)

Hatay'ın Belen ilçesinde 11 Nisan günü bir minübüsü durduran Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,
Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla g
uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı. (Özgür Gündem

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Nisan günü bir eve düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri
belirlenen 41'i Pakistan, 6'sı Bangladeş, 2'si Nepal ve 1'i Hindistan uyruklu 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişileri
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Uzun süredir Almanya’da mülteci olarak bulunan Çaçani Bekiroğulları (1960), eşi ve 2 çocuğu ile birlikte 2
ildi. (İHD İstanbul)

Almanya’dan çeşitli nedenlerle sınır dışı edilmesi kararı alanın 69 Türk vatandaşı, 21 Aralık günü özel bir uçakta
56 polis eşliğinde Türkiye’ye getirildi. 69 kişi, otobüslere bindirilerek havalimanı karakoluna götürüldü. Polis

ileri sınırdışı edilen 69 kişinin güvenlik soruşturmalarının yapılacağını belirterek, durumlarına göre ya
serbest bırakılacağını, ya da adli makamlara sevk edileceğini belirttiler. (Hürriyet-22.12.04)

Gözaltına alınan sığınmacı ve göçmenler

rköy’de 3 Şubat günü operasyon düzenleyen polis, Elif Nakliyat şirketine ait 34 UB 808 plakalı
kamyonda bulunan ve yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmeyen çalışan 8’i kadın 30 İranlı ve Gürcü’yü gözaltına

4 Şubat günü Çanakkale merkezde 5, Ayvacık'ta 1, Ezine'de 29 yabancı uyruklu, Çanakkale’den Yasadışı yollardan Yunanistan'ın
Midilli Adası'na gitmek isterken gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sınır dışı edilmek üzere Çanakkale Emniyet Müdürl

ünü Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Balaban Asayiş kontrol noktasında 47 KT 887
plakalı kamyonda arama yapıldığı ve araç kasasının ön kısmındaki bölmenin kaynakla açılmasında sonra zula
kısmında 4 ü Çin ve 17 si Pakistan uyruklu 21 Mültecinin baygın halde bulunduğu belirtildi.

8 Şubat günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar mevkiinde, yurtdışına geçmek isteyen 8 İranlı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na bağlı bir devriye botu tarafından gözaltına alındı.

’nde, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 14 mülteci öğle saatlerinde
sınırda devriye görevi yapan askerlerce gözaltına alındı. Pasaportsuz giriş yaptıkları gerekçesiyle Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edilen mültecilerin sınırdışı edilmesi kararlaştırıldı. (DİHA-16.02.04)

11 Mart günü, Van’ın Çaldıran ilçesi Alakaya köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma görevlileri,
yurda kaçak yollarla giriş yapan 23 Pakistanlıyı gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim Yeniköy bölgesinde 16 Mart günü tekneyle Ege'ye açılıp Yunan karasularına girmeyi

22 Mart günü Edirne’nin Eskikadın köyü ile İpsala ve Meriç ilçelerinde, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek
isteyen, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Irak, Cezayir, İran, Fas ve Moritanya uyruklu 46 kişi ile
bunlara kılavuzluk yapan Hıdır S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

30 Mart günü, Kaçak yollarla Türkiye üzerinden İtalya'ya götürülmek istenen ve “İtalya'ya geldik” denilerek
Germencik otobanına indirilen 2'si Moğolistan, 23'ü Somali uyruklu 25 kişi jandarma tarafından gözaltına

ğerlendiren Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hacı Ahmet
mahallesindeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye
giriş yapan 31 Iraklı ile bu kişilerin Meriç Nehri'den Yunanistan'a geçişlerini sağlamak isteyen 3 kişi gözaltına
alındı. Yakalanan 31 Irak'lının ise sınırdışı edileceği bildirildi. (Yeni Şafak -07.04.2004)

Van’ın Gürpınar ilçesi Ortayol köyü yakınlarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma, 9
irilen arazi araması sonrası 67 Pakistan, 10 Afganistan ve 8 Irak uyrukluyu gözaltına aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 11 Nisan günü bir minübüsü durduran Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,
Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tspit edilen 2'si Bangladeş, 2'si Somali, 1'i Burindi, ve 4'ü Çin

(Özgür Gündem-11.04.2004)

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Nisan günü bir eve düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri
belirlenen 41'i Pakistan, 6'sı Bangladeş, 2'si Nepal ve 1'i Hindistan uyruklu 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişileri
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Uzun süredir Almanya’da mülteci olarak bulunan Çaçani Bekiroğulları (1960), eşi ve 2 çocuğu ile birlikte 2

Almanya’dan çeşitli nedenlerle sınır dışı edilmesi kararı alanın 69 Türk vatandaşı, 21 Aralık günü özel bir uçakta
56 polis eşliğinde Türkiye’ye getirildi. 69 kişi, otobüslere bindirilerek havalimanı karakoluna götürüldü. Polis

ileri sınırdışı edilen 69 kişinin güvenlik soruşturmalarının yapılacağını belirterek, durumlarına göre ya
22.12.04)

rköy’de 3 Şubat günü operasyon düzenleyen polis, Elif Nakliyat şirketine ait 34 UB 808 plakalı
kamyonda bulunan ve yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmeyen çalışan 8’i kadın 30 İranlı ve Gürcü’yü gözaltına

1, Ezine'de 29 yabancı uyruklu, Çanakkale’den Yasadışı yollardan Yunanistan'ın
Midilli Adası'na gitmek isterken gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sınır dışı edilmek üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü

ünü Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Balaban Asayiş kontrol noktasında 47 KT 887
plakalı kamyonda arama yapıldığı ve araç kasasının ön kısmındaki bölmenin kaynakla açılmasında sonra zula

ltecinin baygın halde bulunduğu belirtildi.

8 Şubat günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar mevkiinde, yurtdışına geçmek isteyen 8 İranlı, Sahil Güvenlik

’nde, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 14 mülteci öğle saatlerinde
sınırda devriye görevi yapan askerlerce gözaltına alındı. Pasaportsuz giriş yaptıkları gerekçesiyle Sulh Ceza

11 Mart günü, Van’ın Çaldıran ilçesi Alakaya köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma görevlileri,

günü tekneyle Ege'ye açılıp Yunan karasularına girmeyi

22 Mart günü Edirne’nin Eskikadın köyü ile İpsala ve Meriç ilçelerinde, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek
lunduğu Irak, Cezayir, İran, Fas ve Moritanya uyruklu 46 kişi ile

30 Mart günü, Kaçak yollarla Türkiye üzerinden İtalya'ya götürülmek istenen ve “İtalya'ya geldik” denilerek
Germencik otobanına indirilen 2'si Moğolistan, 23'ü Somali uyruklu 25 kişi jandarma tarafından gözaltına

ğerlendiren Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hacı Ahmet
mahallesindeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye

ağlamak isteyen 3 kişi gözaltına

Van’ın Gürpınar ilçesi Ortayol köyü yakınlarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarını alan jandarma, 9
irilen arazi araması sonrası 67 Pakistan, 10 Afganistan ve 8 Irak uyrukluyu gözaltına aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 11 Nisan günü bir minübüsü durduran Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,
irdikleri tspit edilen 2'si Bangladeş, 2'si Somali, 1'i Burindi, ve 4'ü Çin

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Nisan günü bir eve düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri
belirlenen 41'i Pakistan, 6'sı Bangladeş, 2'si Nepal ve 1'i Hindistan uyruklu 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişileri
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adam başı 5 bin dolara Avrupa ül
Pakistan uyruklu Jamil Ahmad tutuklanırken, diğer şahıslar sınırdışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
Şafak-14.04.2004)

Van’ın Erciş İlçesi Çelebibağlı Beldesi ile Dinlence K
Jandarma ekipleri, 52 EA 008 plakalı kamyonun kasasında, yurda kaçak giriş yapan 15 Pakistan, 15 Moritanya,
10 Afganistan ve 1 Özbekistan uyrukluyu gözaltına aldı. (Evrensel

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Zeytinli Beldesi'nde 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda Somali uyruklu
38 kişi gözaltına alındı. “Pasaport Kanunu'na muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilen 38 kişiye 2 ay süreli
"geçici vize" verildi. Edremit Kaymakamı Ekrem Büyükata,
tarafından verildiğini, kaçakların vize süreleri dolmadan Türkiye'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi. (Yeni
Şafak-29.04.04)

Van'ın Saray İlçesi'nde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakist
uyruklu toplam 91 mülteci, 24 Nisan günü Van İl Jandarma Komutanlığı ile Güllü Jandarma Karakolu'na bağlı
askerlerin yaptığı ortak operasyon sonucunda gözaltına alındı. (DIHA

25 Nisan günü İzmir'in Aliağa İlçesi'nde bir ih
jandarma ve polis ekipleri, Ilıca burnu yakınlarında bir gemiye düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan
kamyonla Aliağa'ya getirilen ve yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 53 Pakis
Bangladeşli’yi gözaltına aldı. (Yeni Şafak

22 ve 26 Nisan günlerinde Edirne'nin Meriç, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde jandarma ve sınır devriyelerince
yapılan kontrollerde, Nepal, Ruanda, Cezayir, Moritanya, Irak, Tunus
Pakistan, Somali, Çin, Lübnan ve Srilanka uyruklu toplam 172 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Hatay, Kayseri,
Çanakkale, Ankara ve İstanbul’da seri olarak düzenlediği operasyonlarda, Çin, Ürdün ve Suriye’den gelerek
Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya gitmeye çalışan, 34 yabancı uyruklu kişi ile aralarında Türkler’in de
bulunduğu 33 organizatör yakalandı.

Hatay Altınözü 2'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Şanlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı
ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlenen 45 Irak uyrukluyu 27 Nisan günü düzenlenen operasyon
sonucu gözaltına aldı. (Yeni Şafak-28.0

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde de Türk kılavuz eşliğinde, yatla yasadışı yoldan Yunanistan'a götürülmek istenen 34
kaçak, 27 Nisan günü yakalandı. (Yeni Şafak

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 29 Nisan günü bir ihbarı değerlendiren güvenlik güç
yakınlarında bulunan 76 AN 068 plakalı kamyonda yaptıkları aramada, yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları
belirlenen 49 Pakistanlı, 20 Bangladeşli ve 3 Afgan uyrukluyu gözaltına aldı. (Yeni Şafak

Bodrum'dan, Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçmaya hazırlanan 10'u kadın 18 Somalili, Göltürkbükü
beldesinden Yunanistan'a tekneyle geçmek için anlaştıkları insan tacirlerinini kendilerini aldatması üzerine
kendilerini ve tacirleri polise ihbar etti. Ormanlık alanda üç gün tekne be
yakalanacaklarını anlayınca, insan tacirleriyle tekrar irtibat kurarak, daha fazla para verebileceklerini belirtip,
"Yeter ki bizi İstanköy'e götürün" dediler. Ardından da yoldan geçenlerle konuşarak kendilerini jandarm
ihbar ettiler.Yapılan operasyonda, kaçakların yanı sıra, organizatörler İbrahim Hayta (30), Akif Çiçek (24),
Abdullah Kahramanoğlu (32), Yılmaz Öztürk (26) ve Habib Çalışkan (20) yakalandı. Hayta'nın, iki yıl önce 19
kaçağın boğularak öldüğü tekne faci
(Milliyet-01.05.2004)

Çin’den çıkıp Moskova, Suriye ve Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak yasadışı yollardan Yunanistan’a
gitmek isteyen 8 Çinli, 2 Mayıs günü Aydın’ın Kuş
2004.05.03)

3 Mayıs günü İzmir'in Aliağa ve Dikili ilçelerinde, yasadışı yollardan yurtdışına gitmek isteyen 6 Somali, 6 Irak,
5 Çin ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. (Özgür Gündem
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adam başı 5 bin dolara Avrupa ülkelerine götürme vaadiyle Türkiye'ye getirdiği belirlenen 'Doktor' lakaplı
Pakistan uyruklu Jamil Ahmad tutuklanırken, diğer şahıslar sınırdışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Van’ın Erciş İlçesi Çelebibağlı Beldesi ile Dinlence Köyü yakınlarında 22 Nisan günü devreyi görevi yapan
Jandarma ekipleri, 52 EA 008 plakalı kamyonun kasasında, yurda kaçak giriş yapan 15 Pakistan, 15 Moritanya,
10 Afganistan ve 1 Özbekistan uyrukluyu gözaltına aldı. (Evrensel-23.04.04)

t İlçesi'ne bağlı Zeytinli Beldesi'nde 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda Somali uyruklu
38 kişi gözaltına alındı. “Pasaport Kanunu'na muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilen 38 kişiye 2 ay süreli
"geçici vize" verildi. Edremit Kaymakamı Ekrem Büyükata, geçici vize emrinin Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından verildiğini, kaçakların vize süreleri dolmadan Türkiye'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi. (Yeni

Van'ın Saray İlçesi'nde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan, Bangladeş ve Afgan
uyruklu toplam 91 mülteci, 24 Nisan günü Van İl Jandarma Komutanlığı ile Güllü Jandarma Karakolu'na bağlı
askerlerin yaptığı ortak operasyon sonucunda gözaltına alındı. (DIHA-24.04.04)

25 Nisan günü İzmir'in Aliağa İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Jandarma Bot Komutanlığı ile
jandarma ve polis ekipleri, Ilıca burnu yakınlarında bir gemiye düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan
kamyonla Aliağa'ya getirilen ve yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 53 Pakis
Bangladeşli’yi gözaltına aldı. (Yeni Şafak -26.04.04)

22 ve 26 Nisan günlerinde Edirne'nin Meriç, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde jandarma ve sınır devriyelerince
yapılan kontrollerde, Nepal, Ruanda, Cezayir, Moritanya, Irak, Tunus, Bangladeş, Suriye, İran, Liberya,
Pakistan, Somali, Çin, Lübnan ve Srilanka uyruklu toplam 172 kişi gözaltına alındı. (Hürriyet

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Hatay, Kayseri,
kara ve İstanbul’da seri olarak düzenlediği operasyonlarda, Çin, Ürdün ve Suriye’den gelerek

Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya gitmeye çalışan, 34 yabancı uyruklu kişi ile aralarında Türkler’in de
bulunduğu 33 organizatör yakalandı. (Hürriyet-27.04.04)

Hatay Altınözü 2'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Şanlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı
ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlenen 45 Irak uyrukluyu 27 Nisan günü düzenlenen operasyon

28.04.04)

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde de Türk kılavuz eşliğinde, yatla yasadışı yoldan Yunanistan'a götürülmek istenen 34
kaçak, 27 Nisan günü yakalandı. (Yeni Şafak-28.04.04)

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 29 Nisan günü bir ihbarı değerlendiren güvenlik güç
yakınlarında bulunan 76 AN 068 plakalı kamyonda yaptıkları aramada, yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları
belirlenen 49 Pakistanlı, 20 Bangladeşli ve 3 Afgan uyrukluyu gözaltına aldı. (Yeni Şafak-

İstanköy adasına kaçmaya hazırlanan 10'u kadın 18 Somalili, Göltürkbükü
beldesinden Yunanistan'a tekneyle geçmek için anlaştıkları insan tacirlerinini kendilerini aldatması üzerine
kendilerini ve tacirleri polise ihbar etti. Ormanlık alanda üç gün tekne bekleyen kaçaklar, aldatıldıklarını ve
yakalanacaklarını anlayınca, insan tacirleriyle tekrar irtibat kurarak, daha fazla para verebileceklerini belirtip,
"Yeter ki bizi İstanköy'e götürün" dediler. Ardından da yoldan geçenlerle konuşarak kendilerini jandarm
ihbar ettiler.Yapılan operasyonda, kaçakların yanı sıra, organizatörler İbrahim Hayta (30), Akif Çiçek (24),
Abdullah Kahramanoğlu (32), Yılmaz Öztürk (26) ve Habib Çalışkan (20) yakalandı. Hayta'nın, iki yıl önce 19
kaçağın boğularak öldüğü tekne faciasıyla ilgili olarak tutuklandığı, bir ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Çin’den çıkıp Moskova, Suriye ve Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak yasadışı yollardan Yunanistan’a
gitmek isteyen 8 Çinli, 2 Mayıs günü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındılar. (Özgür Gündem

3 Mayıs günü İzmir'in Aliağa ve Dikili ilçelerinde, yasadışı yollardan yurtdışına gitmek isteyen 6 Somali, 6 Irak,
5 Çin ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. (Özgür Gündem-2004.05.04)
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kelerine götürme vaadiyle Türkiye'ye getirdiği belirlenen 'Doktor' lakaplı
Pakistan uyruklu Jamil Ahmad tutuklanırken, diğer şahıslar sınırdışı edilmek üzere serbest bırakıldı. (Yeni

öyü yakınlarında 22 Nisan günü devreyi görevi yapan
Jandarma ekipleri, 52 EA 008 plakalı kamyonun kasasında, yurda kaçak giriş yapan 15 Pakistan, 15 Moritanya,

t İlçesi'ne bağlı Zeytinli Beldesi'nde 23 Nisan günü düzenlenen operasyonda Somali uyruklu
38 kişi gözaltına alındı. “Pasaport Kanunu'na muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilen 38 kişiye 2 ay süreli

geçici vize emrinin Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından verildiğini, kaçakların vize süreleri dolmadan Türkiye'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi. (Yeni

an, Bangladeş ve Afgan
uyruklu toplam 91 mülteci, 24 Nisan günü Van İl Jandarma Komutanlığı ile Güllü Jandarma Karakolu'na bağlı

barı değerlendiren Sahil Güvenlik Jandarma Bot Komutanlığı ile
jandarma ve polis ekipleri, Ilıca burnu yakınlarında bir gemiye düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan
kamyonla Aliağa'ya getirilen ve yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 53 Pakistanlı, 6 Hintli ve 1

22 ve 26 Nisan günlerinde Edirne'nin Meriç, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde jandarma ve sınır devriyelerince
, Bangladeş, Suriye, İran, Liberya,

(Hürriyet-26.04.04)

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Hatay, Kayseri,
kara ve İstanbul’da seri olarak düzenlediği operasyonlarda, Çin, Ürdün ve Suriye’den gelerek

Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya gitmeye çalışan, 34 yabancı uyruklu kişi ile aralarında Türkler’in de

Hatay Altınözü 2'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Şanlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı
ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlenen 45 Irak uyrukluyu 27 Nisan günü düzenlenen operasyon

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde de Türk kılavuz eşliğinde, yatla yasadışı yoldan Yunanistan'a götürülmek istenen 34

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 29 Nisan günü bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Karabulak köy
yakınlarında bulunan 76 AN 068 plakalı kamyonda yaptıkları aramada, yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları

-30.04.04)

İstanköy adasına kaçmaya hazırlanan 10'u kadın 18 Somalili, Göltürkbükü
beldesinden Yunanistan'a tekneyle geçmek için anlaştıkları insan tacirlerinini kendilerini aldatması üzerine

kleyen kaçaklar, aldatıldıklarını ve
yakalanacaklarını anlayınca, insan tacirleriyle tekrar irtibat kurarak, daha fazla para verebileceklerini belirtip,
"Yeter ki bizi İstanköy'e götürün" dediler. Ardından da yoldan geçenlerle konuşarak kendilerini jandarmaya
ihbar ettiler.Yapılan operasyonda, kaçakların yanı sıra, organizatörler İbrahim Hayta (30), Akif Çiçek (24),
Abdullah Kahramanoğlu (32), Yılmaz Öztürk (26) ve Habib Çalışkan (20) yakalandı. Hayta'nın, iki yıl önce 19

asıyla ilgili olarak tutuklandığı, bir ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Çin’den çıkıp Moskova, Suriye ve Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak yasadışı yollardan Yunanistan’a
adası ilçesinde gözaltına alındılar. (Özgür Gündem-

3 Mayıs günü İzmir'in Aliağa ve Dikili ilçelerinde, yasadışı yollardan yurtdışına gitmek isteyen 6 Somali, 6 Irak,
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Edirne'de, 1-4 Mayıs günlerinde, sınırı geçmek isteyen 90 yabancı uyruklu ile bunları kılavuzluk yapan 1 Türk
vatandaşı gözaltına alındı. (Yeni Şafak

Mayıs ayı başında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma
Somali uyruklu, Bingöl'de de 20 Afganistan uyruklu gözaltına alındı. (Yeni Şafak

Edirne'nin Enez, Havsa ve İpsala ilçelerinde, 7
12'si Suriye, 10'u Somali, 10'u Bangladeş, 5'i Hindistan, 4'ü Srilanka, 4'ü Cezayir, 3'ü Fas, 3'ü Pakistan, 2'si
Moritanya, 2'si Çin ve 2'si Gürcistan uyruklu 72 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet

İsyanbul Küçükçekmece'de 7 Mayıs günü durdurulan kereste yüklü kamyonda yap
taşınan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 48 mülteci polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem
2004.05.08)

İstanbul'da Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs günü Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve
Eminönü'ndeki bazı bar, gece kulübü ile otellerde yapılan kontrollerde sahte kimlik taşıdığı belirlenen 3, sahte
vize ile Türkiye'de kalan 2 ve vize süresi dolan 17, izinsiz çalıştığı ya da fuhuş yaptıkları öne sürülen 90 yabancı
uyruklu kadın ile bir erkek gözaltına alındı. (Milliyet

Afganistan’dan Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla Türkiye’den geçiş yapan 10 Afgan mülteci, 1 Haziran günü
Trabzon’da polis tarafından gözaltına alındı. (Yeni Şafak

İstanbul Fatih'te Yabancılar Şube Müdür
Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Bangladeş ve Suriye uyruklu 34 kişi ile bu kişileri
Avrupa ülkelerine göndermek için organizasyon yapan 3 kişi gözaltına alınd

Edirne’de 8 Haziran günü, sınırı geçmek isteyen yabancı uyruklu 36 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
(Evrensel-09.06.2004)

9 Haziran günü Bitlis'in Hizan ilçesi Çayır Köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir kamy
arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kamyonun kasasında yurda kaçak yollardan girdikleri
belirlenen Afganistan, İran ve Srilanka uyruklu toplam 73 kişiyi gözaltına aldı.

İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen ve insan tacirleri tarafından “İstanbul’a geldiniz, bundan sonra
başınızın çaresine bakın” denilerek Bitlis’in Hizan İlçesi’nde dağlık alana bırakılan Afgan, İran ve Srilanka
uyruklu 71 kişi devriye gezen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne’nin merkeze bağlı Eskikadın köyü ile Enez ilçesinde 17 Haziran günü jandarma tarafından yapılan
operasyonda, yasadışı yollardan ,Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve İran uyruklu 114 kişi yakalandı. (Yeni
Şafak-18.06.2004)

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, birlikte yaşadığı İbrahim E. Hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunan
Azerbaycan uyruklu Mihmiban Tamarova’nın, vize süresi dolduğu gerekçesiyle sınırdışı edilmesine karar
verildi. (Yeni Şafak-18.06.2004)

20 Haziran günü İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, kaçak yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve
Afganistan uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. (Özgür Gündem

22 Haziran günü Edirne’de, kaçak yollardan sınırı geçmek isteyen 32 Somali, 8 Irak, 2 Bangla
uyruklu toplam 43 kişi yakalandı. (Evrensel

26 Haziran günü İzmir'in Çeşme ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde, yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen
85 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak

27 Haziran günü ihbar üzerine İstanbul Aksaray'daki bir binaya operasyon düzenleyen Yabancılar Şube
Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada saklanan 3'ü Moritanya, 70'i Iraklı 73 kişiyi
gözaltına aldı. (Cumhuriyet-28.06.2004)
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4 Mayıs günlerinde, sınırı geçmek isteyen 90 yabancı uyruklu ile bunları kılavuzluk yapan 1 Türk
vatandaşı gözaltına alındı. (Yeni Şafak-2004.05.05)

Mayıs ayı başında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma
Somali uyruklu, Bingöl'de de 20 Afganistan uyruklu gözaltına alındı. (Yeni Şafak-2004.05.05)

Edirne'nin Enez, Havsa ve İpsala ilçelerinde, 7-9 Mayıs günlerinde sınırı kaçak olarak geçmek isteyen 15'i Irak,
'u Bangladeş, 5'i Hindistan, 4'ü Srilanka, 4'ü Cezayir, 3'ü Fas, 3'ü Pakistan, 2'si

Moritanya, 2'si Çin ve 2'si Gürcistan uyruklu 72 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet-2004.05.10)

İsyanbul Küçükçekmece'de 7 Mayıs günü durdurulan kereste yüklü kamyonda yapılan aramada, özel bölmelerde
taşınan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 48 mülteci polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem

İstanbul'da Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs günü Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve
önü'ndeki bazı bar, gece kulübü ile otellerde yapılan kontrollerde sahte kimlik taşıdığı belirlenen 3, sahte

vize ile Türkiye'de kalan 2 ve vize süresi dolan 17, izinsiz çalıştığı ya da fuhuş yaptıkları öne sürülen 90 yabancı
özaltına alındı. (Milliyet-2004.05.17)

Afganistan’dan Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla Türkiye’den geçiş yapan 10 Afgan mülteci, 1 Haziran günü
Trabzon’da polis tarafından gözaltına alındı. (Yeni Şafak-02.06.2004)

İstanbul Fatih'te Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, kaçak yolla
Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Bangladeş ve Suriye uyruklu 34 kişi ile bu kişileri
Avrupa ülkelerine göndermek için organizasyon yapan 3 kişi gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Edirne’de 8 Haziran günü, sınırı geçmek isteyen yabancı uyruklu 36 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

9 Haziran günü Bitlis'in Hizan ilçesi Çayır Köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir kamy
arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kamyonun kasasında yurda kaçak yollardan girdikleri
belirlenen Afganistan, İran ve Srilanka uyruklu toplam 73 kişiyi gözaltına aldı. (Hürriyet-10.06.04)

ye’ye gelen ve insan tacirleri tarafından “İstanbul’a geldiniz, bundan sonra
başınızın çaresine bakın” denilerek Bitlis’in Hizan İlçesi’nde dağlık alana bırakılan Afgan, İran ve Srilanka
uyruklu 71 kişi devriye gezen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (Hürriyet-16.06.04)

Edirne’nin merkeze bağlı Eskikadın köyü ile Enez ilçesinde 17 Haziran günü jandarma tarafından yapılan
operasyonda, yasadışı yollardan ,Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve İran uyruklu 114 kişi yakalandı. (Yeni

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, birlikte yaşadığı İbrahim E. Hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunan
Azerbaycan uyruklu Mihmiban Tamarova’nın, vize süresi dolduğu gerekçesiyle sınırdışı edilmesine karar

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, kaçak yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve
Afganistan uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. (Özgür Gündem-21.06.2004)

22 Haziran günü Edirne’de, kaçak yollardan sınırı geçmek isteyen 32 Somali, 8 Irak, 2 Bangla
uyruklu toplam 43 kişi yakalandı. (Evrensel-23.06.2004)

26 Haziran günü İzmir'in Çeşme ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde, yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen
(Yeni Şafak-27.06.2004)

üzerine İstanbul Aksaray'daki bir binaya operasyon düzenleyen Yabancılar Şube
Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada saklanan 3'ü Moritanya, 70'i Iraklı 73 kişiyi

28.06.2004)
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4 Mayıs günlerinde, sınırı geçmek isteyen 90 yabancı uyruklu ile bunları kılavuzluk yapan 1 Türk

Mayıs ayı başında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığı yapan 26
2004.05.05)

9 Mayıs günlerinde sınırı kaçak olarak geçmek isteyen 15'i Irak,
'u Bangladeş, 5'i Hindistan, 4'ü Srilanka, 4'ü Cezayir, 3'ü Fas, 3'ü Pakistan, 2'si

2004.05.10)

ılan aramada, özel bölmelerde
taşınan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 48 mülteci polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem-

İstanbul'da Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs günü Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve
önü'ndeki bazı bar, gece kulübü ile otellerde yapılan kontrollerde sahte kimlik taşıdığı belirlenen 3, sahte

vize ile Türkiye'de kalan 2 ve vize süresi dolan 17, izinsiz çalıştığı ya da fuhuş yaptıkları öne sürülen 90 yabancı

Afganistan’dan Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla Türkiye’den geçiş yapan 10 Afgan mülteci, 1 Haziran günü

lüğü tarafından 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, kaçak yolla
Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Bangladeş ve Suriye uyruklu 34 kişi ile bu kişileri

ı. (Cumhuriyet-04.06.2004)

Edirne’de 8 Haziran günü, sınırı geçmek isteyen yabancı uyruklu 36 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

9 Haziran günü Bitlis'in Hizan ilçesi Çayır Köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan bir kamyon içerisinde
arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kamyonun kasasında yurda kaçak yollardan girdikleri

10.06.04)

ye’ye gelen ve insan tacirleri tarafından “İstanbul’a geldiniz, bundan sonra
başınızın çaresine bakın” denilerek Bitlis’in Hizan İlçesi’nde dağlık alana bırakılan Afgan, İran ve Srilanka

Edirne’nin merkeze bağlı Eskikadın köyü ile Enez ilçesinde 17 Haziran günü jandarma tarafından yapılan
operasyonda, yasadışı yollardan ,Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve İran uyruklu 114 kişi yakalandı. (Yeni

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, birlikte yaşadığı İbrahim E. Hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunan
Azerbaycan uyruklu Mihmiban Tamarova’nın, vize süresi dolduğu gerekçesiyle sınırdışı edilmesine karar

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, kaçak yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan ve

22 Haziran günü Edirne’de, kaçak yollardan sınırı geçmek isteyen 32 Somali, 8 Irak, 2 Bangladeş ve 1 Pakistan

26 Haziran günü İzmir'in Çeşme ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinde, yasadışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen

üzerine İstanbul Aksaray'daki bir binaya operasyon düzenleyen Yabancılar Şube
Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada saklanan 3'ü Moritanya, 70'i Iraklı 73 kişiyi
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20 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yapılan bir başvuruda Yunanistan’a geçmek isteyen Somali uyruklu 12
kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (İHD İstanbul)

5 Temmuz günü Van’ın Edremit ilçesi Köşk köyü yakınlarındaki terk edilmiş bir ahıra baskın yapan jandarma
ekipleri, Türkiye’ye giriş yapan Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve İran uyruklu 109 kişiyi gözaltına aldı.
(Evrensel-06.07.2004)

Van’da 12 Temmuz günü, Asayiş şubesi ekiplerinin bir kamyonda yapılan aramada, yasadışı yollardan
Türkiye’ye giriş yapan Irak, Afganistan ve Bangl

İstanbul Ümraniye'de, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 39 Iraklı, 24 Temmuz günü Çamlıca gişelerinde
durdurulan bir kamyonda gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Fatih ve Kumkapı’da iki ayrı otele düzenlediği
baskında 20’si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

Ağustos ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan bir grup mülteci, Gana’lı Em
Sara Abram isimli arkadaşlarının gözaltına alınarak yabancılar şubesine götürüldüğünü, Sara’nın hasta olduğunu,
şubenin koşullarının çok kötü olduğunu belirttiler.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yurda kaçak yollardan girdikleri belirle
uyruklu 48 kişi 2 Ağustos günü gözaltına alındı. (Radikal

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos günü düzenledikleri operasyonda Tendürek
Dağı'ndaki kayalar arasında gizlenen Bangladeş
(Yeni Şafak-08.08.04)

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde jandarma ekiplerinin 11 Ağustos günü düzenlediği operasyonda ele
geçirilen dört İran, bir Filistin, beş Afganistan, iki Tunus, iki
üç Moritanya uyruklu olma üzere toplam 51 kişi gözaltına alındı. (Sabah

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Güveççi Köyü bölgesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen Mısır
uyruklu 3 kişi, 2 Eylül günü bölgede devriye gezen jandarmalar tarafından gözaltına alındı. (03.09.2004

İstanbul Beykoz’da bir cadde üzerinde toplu halde bekleyen 37 Pakistanlı mülteci, 4 Eylül günü bir vatandaşın
ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına a

9 Eylül günü İstanbul Çağlayan'daki bir binanın bodrum katına baskın yapan polis, Avrupa ülkelerine gitmek
üzere yasadışı yollardan Türkiye'ye giren ve 100 metrekarelik alanda yaşayan Afganistan, Pakistan ve
Bangladeş uyruklu oldukları 150 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Bangladeş uyruklu
yaklaşık 100 kişi 23 Eylül günü İstanbul Şişli'e yapılan bir bask

Edirne'de 25-26 Eylül günlerinde, merkeze bağlı Pazarkule mevkii, Havsa, İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde,
yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Filistin, Cezayir, Fas, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Ban
Nepal vatandaşı 68 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Burhanlı Köyü yakınlarında jandarma ekipleri, 29 Eylül günü bir kamyonla bölgeye
getirildikleri belirlenen 70 kaçağı, yasadış
Ayvacık'ta 14 Somalili, 27 Afganistan vatandaşı yakalandı. Bu arada, Van ve ilçelerinde 100, Aydın'ın Didim
ilçesinde ise yabancı uyruklu 21 kişi ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen
30.09.2004)

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 1 ve 2 Ekim günlerinde Edirne merkez ve ilçelerinde yaptığı kontrollerde,
yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Bangladeş, Cezayir, Irak, İran, Bosna
vatandaşı 45 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak
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esine yapılan bir başvuruda Yunanistan’a geçmek isteyen Somali uyruklu 12
kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (İHD İstanbul)

5 Temmuz günü Van’ın Edremit ilçesi Köşk köyü yakınlarındaki terk edilmiş bir ahıra baskın yapan jandarma
giriş yapan Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve İran uyruklu 109 kişiyi gözaltına aldı.

Van’da 12 Temmuz günü, Asayiş şubesi ekiplerinin bir kamyonda yapılan aramada, yasadışı yollardan
Türkiye’ye giriş yapan Irak, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 43 kişi gözaltına alındı. (Evrensel

İstanbul Ümraniye'de, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 39 Iraklı, 24 Temmuz günü Çamlıca gişelerinde
durdurulan bir kamyonda gözaltına alındı. (Milliyet- 25.07.2004)

Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Fatih ve Kumkapı’da iki ayrı otele düzenlediği
baskında 20’si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

Ağustos ayında İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan bir grup mülteci, Gana’lı Emanul Osur ve Etiyopyalı
Sara Abram isimli arkadaşlarının gözaltına alınarak yabancılar şubesine götürüldüğünü, Sara’nın hasta olduğunu,
şubenin koşullarının çok kötü olduğunu belirttiler.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen Pakistan, Hindistan ve Bangladeş
uyruklu 48 kişi 2 Ağustos günü gözaltına alındı. (Radikal-03.08.04)

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos günü düzenledikleri operasyonda Tendürek
Dağı'ndaki kayalar arasında gizlenen Bangladeş uyruklu 53 kişi ile Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözalltına aldı.

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde jandarma ekiplerinin 11 Ağustos günü düzenlediği operasyonda ele
geçirilen dört İran, bir Filistin, beş Afganistan, iki Tunus, iki Ekvator, yirmi Pakistan, sekiz Bangladeş, altı Irak,
üç Moritanya uyruklu olma üzere toplam 51 kişi gözaltına alındı. (Sabah-12.08.2004)

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Güveççi Köyü bölgesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen Mısır
3 kişi, 2 Eylül günü bölgede devriye gezen jandarmalar tarafından gözaltına alındı. (03.09.2004

İstanbul Beykoz’da bir cadde üzerinde toplu halde bekleyen 37 Pakistanlı mülteci, 4 Eylül günü bir vatandaşın
ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. (Özgür Gündem-05.09.2004)

9 Eylül günü İstanbul Çağlayan'daki bir binanın bodrum katına baskın yapan polis, Avrupa ülkelerine gitmek
üzere yasadışı yollardan Türkiye'ye giren ve 100 metrekarelik alanda yaşayan Afganistan, Pakistan ve

uklu oldukları 150 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal-10.09.2004) Yeni Şafak-10.09.2004)

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Bangladeş uyruklu
yaklaşık 100 kişi 23 Eylül günü İstanbul Şişli'e yapılan bir baskında gözaltına alındı. (Sabah

26 Eylül günlerinde, merkeze bağlı Pazarkule mevkii, Havsa, İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde,
yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Filistin, Cezayir, Fas, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Ban
Nepal vatandaşı 68 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak-27.09.2004) (Özgür Gündem-27.09.2004)

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Burhanlı Köyü yakınlarında jandarma ekipleri, 29 Eylül günü bir kamyonla bölgeye
getirildikleri belirlenen 70 kaçağı, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına aldı. Yine,
Ayvacık'ta 14 Somalili, 27 Afganistan vatandaşı yakalandı. Bu arada, Van ve ilçelerinde 100, Aydın'ın Didim
ilçesinde ise yabancı uyruklu 21 kişi ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen 4 Türk gözaltına alındı. (Yeni Şafak

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 1 ve 2 Ekim günlerinde Edirne merkez ve ilçelerinde yaptığı kontrollerde,
yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Bangladeş, Cezayir, Irak, İran, Bosna-Hersek,
vatandaşı 45 kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak-03.10.04)
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esine yapılan bir başvuruda Yunanistan’a geçmek isteyen Somali uyruklu 12

5 Temmuz günü Van’ın Edremit ilçesi Köşk köyü yakınlarındaki terk edilmiş bir ahıra baskın yapan jandarma
giriş yapan Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve İran uyruklu 109 kişiyi gözaltına aldı.

Van’da 12 Temmuz günü, Asayiş şubesi ekiplerinin bir kamyonda yapılan aramada, yasadışı yollardan
adeş uyruklu 43 kişi gözaltına alındı. (Evrensel-13.07.2004)

İstanbul Ümraniye'de, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 39 Iraklı, 24 Temmuz günü Çamlıca gişelerinde

Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Fatih ve Kumkapı’da iki ayrı otele düzenlediği
baskında 20’si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

anul Osur ve Etiyopyalı
Sara Abram isimli arkadaşlarının gözaltına alınarak yabancılar şubesine götürüldüğünü, Sara’nın hasta olduğunu,

nen Pakistan, Hindistan ve Bangladeş

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos günü düzenledikleri operasyonda Tendürek
uyruklu 53 kişi ile Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözalltına aldı.

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde jandarma ekiplerinin 11 Ağustos günü düzenlediği operasyonda ele
Ekvator, yirmi Pakistan, sekiz Bangladeş, altı Irak,

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Güveççi Köyü bölgesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen Mısır
3 kişi, 2 Eylül günü bölgede devriye gezen jandarmalar tarafından gözaltına alındı. (03.09.2004-DIHA)

İstanbul Beykoz’da bir cadde üzerinde toplu halde bekleyen 37 Pakistanlı mülteci, 4 Eylül günü bir vatandaşın

9 Eylül günü İstanbul Çağlayan'daki bir binanın bodrum katına baskın yapan polis, Avrupa ülkelerine gitmek
üzere yasadışı yollardan Türkiye'ye giren ve 100 metrekarelik alanda yaşayan Afganistan, Pakistan ve

10.09.2004)

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Bangladeş uyruklu
(Sabah-24.09.2004)

26 Eylül günlerinde, merkeze bağlı Pazarkule mevkii, Havsa, İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde,
yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Filistin, Cezayir, Fas, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Bangladeş ve

27.09.2004)

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Burhanlı Köyü yakınlarında jandarma ekipleri, 29 Eylül günü bir kamyonla bölgeye
ı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına aldı. Yine,

Ayvacık'ta 14 Somalili, 27 Afganistan vatandaşı yakalandı. Bu arada, Van ve ilçelerinde 100, Aydın'ın Didim
4 Türk gözaltına alındı. (Yeni Şafak-

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 1 ve 2 Ekim günlerinde Edirne merkez ve ilçelerinde yaptığı kontrollerde,
Hersek, Somali ve Filistin
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Edirne'de 3 ve 4 Ekim günlerinde, yasadışı yollardan sınırı geçmek isteyen 157 yabancı uyruklu jandarma
tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet

Güvenlik kuvvetlerinin 5 Ekim günü İstanbul Şişli Ayazağa’da bir eve düzenlediği baskında, yurtdışına kaçmaya
çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu 193 kişinin gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 12 Ekim günü, İstanbul'dan bir otobüsle Balıkesi
Yunanistan'a gitmek üzere Ayvalık'tan açıldıkları teknenin arıza yapması üzerine çıktıkları Kızadası'nda
gözaltına alındılar. (Yeni Şafak-13.10.04)

Pasaport Kanunu’na muhalefet ettikleri iddia edilen Gana uyruklu Yavw Memsa
Owusal adlı kişiler 15 Ekim günü Yabancılar Şubesi’nde görevli polisler tarafından gözaltına alındı. (İHD
İstanbul)

İstanbul Bahçelievler'de 17 Ekim günü, takip edilen yabancı uyruklu bir kişinin girdiği inşaata baskın yapan
polis Pakistanlı 88 kaçağı gözaltına aldı. (Milliyet

17 Ekim günü İstanbul Fatih’te, kaçak yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 6 Afganistan, 4 İran ve 2
Irak uyruklu kişi gözaltına alındı. (Evrensel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 23 Ekim günü jandarmanın yaptığı operasyonda 35 mülteci gözaltına alındı.
(Cumhuriyet-24.10.04)

Van’ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 147 yabancı uyruklu
28 Ekim günü gözaltına alındı. (Evrensel

Bolu'da 31 Ekim günü bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, E
kamyonda yaptığı aramada Bangladeş uyruklu 37 kişi buldu. Bu kişilerin 3 gündür kamyon kasasında yolculuk
ettiği tespit edildi. (Cumhuriyet-01.11.2004)

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesi yakınlarındaki Papaz Koyu'nda bir tekneye binerek
Yunanistan'a gitmek isteyen ve aralarında Pakistanlı, Hindistanlı, Suriyeli, Moritanyalıların da bulunduğu 148
kaçak yolcu, 13 Kasım günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Cumhuriyet

İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 200 kaçak
mülteci 15 Kasım günü gözaltına alındı.. (Cumhuriyet

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde polis, jandarma ve sınır devriyelerince 15 Kasım günü yapılan
kontrollerde, 20’si Irak, 16’sı Pakistan, 12’si Suriye, 10’u İran, 6’sı Bangladeş, 6’sı Lübnan, 6’sı Cezayir, 4’ü
Somali, 4’ü Tunus, 3’ü Filistin, 2’si Fas, 1’i Moritanya uyruklu 90 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 17 Kasım günü, kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 9
kişi gözaltına alındı. (Yeni Şafak-18.11.2004)

Van’da 19 Kasım günü jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 71 mülteci gözaltına alındı.
(Evrensel-20.11.2004)

Edirne’nin İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde, polis, jandarma ve sınır devriyelerince 21
yapılan kontrollerde, sınırı kaçak olara
Pakistan, 6'sı Moritanya, 4'ü Bangladeş, 2'si Hindistan, 2'si Somali, 1'i Fas, 1'i Suriye ve 1'i de İran uyruklu 93
yabancı ile 1 Türk gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

29 Kasım günü Menemen’den Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu (1979) Fatma Menan ile (1977)
Mehmet Menan, polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Edirne’nin İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde jandarma sınır devriyelerince 29 Kasım günü yapılan
kontrollerde, 34’ü Irak, 8’i Somali, 3’ü Filistin uyruklu 45 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)
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Edirne'de 3 ve 4 Ekim günlerinde, yasadışı yollardan sınırı geçmek isteyen 157 yabancı uyruklu jandarma
tarafından gözaltına alındı. (Cumhuriyet-05.10.04)

5 Ekim günü İstanbul Şişli Ayazağa’da bir eve düzenlediği baskında, yurtdışına kaçmaya
çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu 193 kişinin gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 12 Ekim günü, İstanbul'dan bir otobüsle Balıkesir'e gelen 3'ü kadın 47 mülteci,
Yunanistan'a gitmek üzere Ayvalık'tan açıldıkları teknenin arıza yapması üzerine çıktıkları Kızadası'nda

13.10.04)

Pasaport Kanunu’na muhalefet ettikleri iddia edilen Gana uyruklu Yavw Memsan, Benjamin Okra ve Emmanuel
Owusal adlı kişiler 15 Ekim günü Yabancılar Şubesi’nde görevli polisler tarafından gözaltına alındı. (İHD

İstanbul Bahçelievler'de 17 Ekim günü, takip edilen yabancı uyruklu bir kişinin girdiği inşaata baskın yapan
olis Pakistanlı 88 kaçağı gözaltına aldı. (Milliyet-18.10.04) (Sabah-18.10.04)

17 Ekim günü İstanbul Fatih’te, kaçak yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 6 Afganistan, 4 İran ve 2
Irak uyruklu kişi gözaltına alındı. (Evrensel-18.10.04)

le'nin Gelibolu ilçesinde 23 Ekim günü jandarmanın yaptığı operasyonda 35 mülteci gözaltına alındı.

Van’ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 147 yabancı uyruklu
gözaltına alındı. (Evrensel-29.10.04)

Bolu'da 31 Ekim günü bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, E-80 otoyolunun Yeniçağa kesiminde bir
kamyonda yaptığı aramada Bangladeş uyruklu 37 kişi buldu. Bu kişilerin 3 gündür kamyon kasasında yolculuk

01.11.2004)

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesi yakınlarındaki Papaz Koyu'nda bir tekneye binerek
Yunanistan'a gitmek isteyen ve aralarında Pakistanlı, Hindistanlı, Suriyeli, Moritanyalıların da bulunduğu 148

ak yolcu, 13 Kasım günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Cumhuriyet-14.11.2004)

İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 200 kaçak
mülteci 15 Kasım günü gözaltına alındı.. (Cumhuriyet-16.11.2004)

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde polis, jandarma ve sınır devriyelerince 15 Kasım günü yapılan
kontrollerde, 20’si Irak, 16’sı Pakistan, 12’si Suriye, 10’u İran, 6’sı Bangladeş, 6’sı Lübnan, 6’sı Cezayir, 4’ü

n, 2’si Fas, 1’i Moritanya uyruklu 90 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 17 Kasım günü, kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 9
18.11.2004)

andarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 71 mülteci gözaltına alındı.

Edirne’nin İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde, polis, jandarma ve sınır devriyelerince 21
yapılan kontrollerde, sınırı kaçak olarak geçerek Yunanistan'a gitmek istedikleri iddia edilen 56'sı Irak, 20'si
Pakistan, 6'sı Moritanya, 4'ü Bangladeş, 2'si Hindistan, 2'si Somali, 1'i Fas, 1'i Suriye ve 1'i de İran uyruklu 93
yabancı ile 1 Türk gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Menemen’den Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu (1979) Fatma Menan ile (1977)
Mehmet Menan, polis tarafından gözaltına alındı. (İHD İzmir)

Edirne’nin İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde jandarma sınır devriyelerince 29 Kasım günü yapılan
llerde, 34’ü Irak, 8’i Somali, 3’ü Filistin uyruklu 45 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)
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Edirne'de 3 ve 4 Ekim günlerinde, yasadışı yollardan sınırı geçmek isteyen 157 yabancı uyruklu jandarma

5 Ekim günü İstanbul Şişli Ayazağa’da bir eve düzenlediği baskında, yurtdışına kaçmaya

r'e gelen 3'ü kadın 47 mülteci,
Yunanistan'a gitmek üzere Ayvalık'tan açıldıkları teknenin arıza yapması üzerine çıktıkları Kızadası'nda

n, Benjamin Okra ve Emmanuel
Owusal adlı kişiler 15 Ekim günü Yabancılar Şubesi’nde görevli polisler tarafından gözaltına alındı. (İHD

İstanbul Bahçelievler'de 17 Ekim günü, takip edilen yabancı uyruklu bir kişinin girdiği inşaata baskın yapan

17 Ekim günü İstanbul Fatih’te, kaçak yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 6 Afganistan, 4 İran ve 2

le'nin Gelibolu ilçesinde 23 Ekim günü jandarmanın yaptığı operasyonda 35 mülteci gözaltına alındı.

Van’ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 147 yabancı uyruklu

80 otoyolunun Yeniçağa kesiminde bir
kamyonda yaptığı aramada Bangladeş uyruklu 37 kişi buldu. Bu kişilerin 3 gündür kamyon kasasında yolculuk

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesi yakınlarındaki Papaz Koyu'nda bir tekneye binerek
Yunanistan'a gitmek isteyen ve aralarında Pakistanlı, Hindistanlı, Suriyeli, Moritanyalıların da bulunduğu 148

14.11.2004)

İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 200 kaçak

Edirne’nin Meriç ve İpsala ilçelerinde polis, jandarma ve sınır devriyelerince 15 Kasım günü yapılan
kontrollerde, 20’si Irak, 16’sı Pakistan, 12’si Suriye, 10’u İran, 6’sı Bangladeş, 6’sı Lübnan, 6’sı Cezayir, 4’ü

n, 2’si Fas, 1’i Moritanya uyruklu 90 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde 17 Kasım günü, kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 9

andarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 71 mülteci gözaltına alındı.

Edirne’nin İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde, polis, jandarma ve sınır devriyelerince 21-22 Kasım günlerinde
k geçerek Yunanistan'a gitmek istedikleri iddia edilen 56'sı Irak, 20'si

Pakistan, 6'sı Moritanya, 4'ü Bangladeş, 2'si Hindistan, 2'si Somali, 1'i Fas, 1'i Suriye ve 1'i de İran uyruklu 93

Menemen’den Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu (1979) Fatma Menan ile (1977)

Edirne’nin İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde jandarma sınır devriyelerince 29 Kasım günü yapılan
llerde, 34’ü Irak, 8’i Somali, 3’ü Filistin uyruklu 45 kişi gözaltına alındı. (İHD İstanbul)



446 VII. İLTİCA HAKKI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Ağrı'da, güvenlik güçlerinin 6 Aralık günü Patnos
kamyonda yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikler
3'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 63 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 8 Aralık günü yaptıkları kontrolde, Edirne’nin İpsala ilçesinin Kar
köyünde, yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Irak uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.
(İHD İstanbul) (Hürriyet-08.12.04)

Çalıntı mal ihbarı üzerine 9 Aralık günü İstanbul Beyoğlu'nda bir eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube
ekipleri, aynı apartmanda karşılaştığı biri Pakistanlı, 41'i Bangladeşli, 14'ü Nepalli, 7’si Burmalı, 2’si Filistinli,
biri Malezyalı ve biri de Hindistanlı olmak üzere 70 mülteciyi gözaltına aldı. (Zaman

Jandarma ekipleri 15 Aralık günü Kırkla
Pakistan, 6’sı Filistin ve 4’ü Somali uyruklu olmak üzere 61 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

27 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Adedotun Aminat Omder, eşi Faruk
pasaportu olmadığı için gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne götürüldüğünü,
yaklaşık 43 gündür orada tutulduğunu, eşinden sonra gözaltına alınan 70 kişinin 2 hafta sonra serbest
bırakıldığını eşinin hala içeride olduğunu, ayrıca eşinin Nijerya’ya göndereceğini öğrendiğini, 4,5 yaşında bir
çocukları olduğunu, yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de kaldıklarını, kendisinin bir Türk ile formalite evlilik yaparak
Türkiye’de oturum aldığını, ancak eşinin 5 yıldır kaçak kaldığını a
İstanbul)

29 Aralık günü İzmir, İstanbul ve Manisa'da toplam operasyon düzenleyen polis ekipleri, 109 Pakistan uyruklu
mülteciyi gözaltına aldı. (Yeni Şafak

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler

24 Şubat günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mültecileri taşıyan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere
denize açılan “Begüm” adlı teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen Sahil

Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden 7 kaçağı sağ kurtardı.

anlaşan 35 kişinin olduğunu belirtti. Yapılan aramalarda 22 kişinin cesedi bulundu.

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 26 Nisan günü, ahırında saklanan v
kişiye ateş eden İbrahim Ş, Bangladeş uyruklu Abdul Rezzak’ın ölümüne neden oldu. (Yeni Şafak

Yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen 2 Moldovalı, 30 Mayıs günü sınırı geçtikten s
Meriç bölgesindeki Ferecik köyü yakınlarında mayın tarlasına girdi. Mayına basan Moldovalı’lardan biri öldü,
diğeri yaralandı. (Milliyet-31.05.2004)

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 2 kişi, Yiğit Dağı mevk
donarak öldü. (Evrensel-22.05.04)

30 Mayıs günü Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde, içinde 110 yabancı uyruklunun bulunduğu TIR'ın devrilmesi
sonucu 61 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Altınoluk
taşıyan bir tekne battı. Balıkçıların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, batan
teknedeki 15 mülteciyi kurtarırken, 1 mültecinin cesedi balıkçılarca bulundu. Kaybo
(Hürriyet-23.08.04)

İzmir Seferihisar açıklarında Yunanistan’a gitmek isteyen ve içinde biri Türk, altısı Somali ve 13'ü de Moritanya
uyruklu 20 mültecinin bulunduğu tekne 10 Kasım günü battı. Olayda 1’i Türk 4 kişi yüzerek kurtul
bulundu. 20 kişinin olduğu sanılan teknede kayıp olan 7 kişi aranıyor. (Hürriyet

Yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Irak uyruklu 36 kaçağı taşıyan otobüs, 10 Kasım günü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı İnecik
mülteci yaşamını yitirirken, otobüs şoförü ve 25 Iraklı yaralandı. (aa, dha) (Radikal
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Ağrı'da, güvenlik güçlerinin 6 Aralık günü Patnos-Malazgirt Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, bir
kamyonda yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 32 Pakistan, 22 Bangladeş, 6 Hindistan,
3'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 63 kişi gözaltına alındı. (aa) (Hürriyet-07.12.04)

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 8 Aralık günü yaptıkları kontrolde, Edirne’nin İpsala ilçesinin Kar
köyünde, yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Irak uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Çalıntı mal ihbarı üzerine 9 Aralık günü İstanbul Beyoğlu'nda bir eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube
ekipleri, aynı apartmanda karşılaştığı biri Pakistanlı, 41'i Bangladeşli, 14'ü Nepalli, 7’si Burmalı, 2’si Filistinli,
biri Malezyalı ve biri de Hindistanlı olmak üzere 70 mülteciyi gözaltına aldı. (Zaman-10.12.04)

Jandarma ekipleri 15 Aralık günü Kırklareli’nin Kırıkköy Beldesi’nde yaptıkları aramada 27’si Irak, 24’ü
Pakistan, 6’sı Filistin ve 4’ü Somali uyruklu olmak üzere 61 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

27 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Adedotun Aminat Omder, eşi Faruk
pasaportu olmadığı için gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne götürüldüğünü,
yaklaşık 43 gündür orada tutulduğunu, eşinden sonra gözaltına alınan 70 kişinin 2 hafta sonra serbest

duğunu, ayrıca eşinin Nijerya’ya göndereceğini öğrendiğini, 4,5 yaşında bir
çocukları olduğunu, yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de kaldıklarını, kendisinin bir Türk ile formalite evlilik yaparak
Türkiye’de oturum aldığını, ancak eşinin 5 yıldır kaçak kaldığını anlatarak hukuki yardım talep etti. (İHD

29 Aralık günü İzmir, İstanbul ve Manisa'da toplam operasyon düzenleyen polis ekipleri, 109 Pakistan uyruklu
mülteciyi gözaltına aldı. (Yeni Şafak-30.12.04)

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler

t günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mültecileri taşıyan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere
denize açılan “Begüm” adlı teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen Sahil

k Komutanlığı ekipleri, denizden 7 kaçağı sağ kurtardı. Kurtulanlar teknede adam başı 2 bin
anlaşan 35 kişinin olduğunu belirtti. Yapılan aramalarda 22 kişinin cesedi bulundu.

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 26 Nisan günü, ahırında saklanan ve kaçak yollardan yurtdışına gitmek isteyen 4
kişiye ateş eden İbrahim Ş, Bangladeş uyruklu Abdul Rezzak’ın ölümüne neden oldu. (Yeni Şafak

Yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen 2 Moldovalı, 30 Mayıs günü sınırı geçtikten s
Meriç bölgesindeki Ferecik köyü yakınlarında mayın tarlasına girdi. Mayına basan Moldovalı’lardan biri öldü,

31.05.2004)

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 2 kişi, Yiğit Dağı mevk

30 Mayıs günü Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde, içinde 110 yabancı uyruklunun bulunduğu TIR'ın devrilmesi
sonucu 61 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. (Radikal-01.06.2004)

Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Altınoluk Beldesi açıklarında 22 Ağustos günü, Afgan uyruklu mültecileri
taşıyan bir tekne battı. Balıkçıların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, batan
teknedeki 15 mülteciyi kurtarırken, 1 mültecinin cesedi balıkçılarca bulundu. Kaybolan 4 kişi ise aranıyor.

İzmir Seferihisar açıklarında Yunanistan’a gitmek isteyen ve içinde biri Türk, altısı Somali ve 13'ü de Moritanya
uyruklu 20 mültecinin bulunduğu tekne 10 Kasım günü battı. Olayda 1’i Türk 4 kişi yüzerek kurtul
bulundu. 20 kişinin olduğu sanılan teknede kayıp olan 7 kişi aranıyor. (Hürriyet-11.11.2004)

Yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Irak uyruklu 36 kaçağı taşıyan otobüs, 10 Kasım günü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı İnecik Köyü yakınlarında sis ve dikkatsizlik nedeniyle dereye uçtu. Kazada üç
mülteci yaşamını yitirirken, otobüs şoförü ve 25 Iraklı yaralandı. (aa, dha) (Radikal-11.11.2004)
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Malazgirt Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, bir
i belirlenen 32 Pakistan, 22 Bangladeş, 6 Hindistan,

07.12.04)

Jandarma ve sınır devriye ekiplerinin 8 Aralık günü yaptıkları kontrolde, Edirne’nin İpsala ilçesinin Karpuzlu
köyünde, yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Irak uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Çalıntı mal ihbarı üzerine 9 Aralık günü İstanbul Beyoğlu'nda bir eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube
ekipleri, aynı apartmanda karşılaştığı biri Pakistanlı, 41'i Bangladeşli, 14'ü Nepalli, 7’si Burmalı, 2’si Filistinli,

10.12.04)

reli’nin Kırıkköy Beldesi’nde yaptıkları aramada 27’si Irak, 24’ü
Pakistan, 6’sı Filistin ve 4’ü Somali uyruklu olmak üzere 61 kişiyi gözaltına aldı. (İHD İstanbul)

27 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Adedotun Aminat Omder, eşi Faruk İbrahim’in
pasaportu olmadığı için gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne götürüldüğünü,
yaklaşık 43 gündür orada tutulduğunu, eşinden sonra gözaltına alınan 70 kişinin 2 hafta sonra serbest

duğunu, ayrıca eşinin Nijerya’ya göndereceğini öğrendiğini, 4,5 yaşında bir
çocukları olduğunu, yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de kaldıklarını, kendisinin bir Türk ile formalite evlilik yaparak

nlatarak hukuki yardım talep etti. (İHD

29 Aralık günü İzmir, İstanbul ve Manisa'da toplam operasyon düzenleyen polis ekipleri, 109 Pakistan uyruklu

t günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mültecileri taşıyan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere
denize açılan “Begüm” adlı teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen Sahil

Kurtulanlar teknede adam başı 2 bin-2 bin 500 dolara

e kaçak yollardan yurtdışına gitmek isteyen 4
kişiye ateş eden İbrahim Ş, Bangladeş uyruklu Abdul Rezzak’ın ölümüne neden oldu. (Yeni Şafak-27.04.04)

Yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen 2 Moldovalı, 30 Mayıs günü sınırı geçtikten sonra,
Meriç bölgesindeki Ferecik köyü yakınlarında mayın tarlasına girdi. Mayına basan Moldovalı’lardan biri öldü,

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 2 kişi, Yiğit Dağı mevkiinde

30 Mayıs günü Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde, içinde 110 yabancı uyruklunun bulunduğu TIR'ın devrilmesi

Beldesi açıklarında 22 Ağustos günü, Afgan uyruklu mültecileri
taşıyan bir tekne battı. Balıkçıların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, batan

lan 4 kişi ise aranıyor.

İzmir Seferihisar açıklarında Yunanistan’a gitmek isteyen ve içinde biri Türk, altısı Somali ve 13'ü de Moritanya
uyruklu 20 mültecinin bulunduğu tekne 10 Kasım günü battı. Olayda 1’i Türk 4 kişi yüzerek kurtulurken, 9 ceset

11.11.2004)

Yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Irak uyruklu 36 kaçağı taşıyan otobüs, 10 Kasım günü
Köyü yakınlarında sis ve dikkatsizlik nedeniyle dereye uçtu. Kazada üç

11.11.2004)
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İHD Van Şubesi’ne Başvuruda Bulunan Mülteciler Ve Sorunları İle İlgili İddialarını
Araştırma-İnceleme Raporu
Van ilinde bulunan 5 mülteci aile İHD Van şubesine yaptıkları başvurularda özetle; “Yaşam koşullarımız her
geçen gün ağırlaşmaktadır, BMMYK’nde bulunan dosyalarımızdan, uzun süre geçtiği halde cevap alamıyoruz,
Ülkenizde çalışma iznimiz olmadığı için ekonomik anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, 51 aydır Van’da
bulunan aileler ve dosyası kapatıldığı için her hangi bir yardım alamayan aileler var. Dosyası açık olan ailelerde
BMMYK’nden yeterli yardım alamıyor.”
heyetin oluşturulması ve oluşturulan heyetin bir an önce mültecilerin yaşadıkları olumsuz koşulların belirlenmesi
hususlarında yardım talep etmiştir. İHD Van Şube Başkanı Zeki Yüksel, İHD V
Demir, Şube Yöneticisi Necip Demir, Şube Yöneticisi Menekşe Salaz’dan oluşan Heyet 14 Temmuz günü iki
tercüman mülteci ile birlikte Van ilinde bulunan mülteci ailelerin yaşadıkları yerler ziyaret ederek, mülteci
ailelerin aktardıkları yaşam koşulları ve yaşadıkları sorunlarla ilgili iddiaları incelemiş ve bu sorunlarla ilgili

olarak BMMYK ve Van Valiliği ile görüşmüştür.

makamında yapılan görüşmede; oluşturulan heyet, mülteci evlerini zi
karşılaştığı sorunları aktardı. Mültecilerin Van ilinde üçüncü bir ülkeye yerleştirilene
kadar sığınmacı statülerinin olduğu bu açıdan kendilerine çalışma izninin
verilemeyeceği belirtildi. Ekonomik açıdan da Valiliğin BMMYK’nin talebi olması
halinde sığınmacılar için yer tahsisi yapılıp mesleki (el sanatları) alanında gerekli
eğitimin verileceği ve bu konuda Halk eğitim merkezinde ücretsiz kurs verileceğini
beyan etti. Bunun dışında Mültecilerin zaten 3. bir ülkeye iltica için Türkiye’de
bulundukları, onun için kalıcı bir işin mümkün olamayacağı ayrıca sağlık ve eğitim ile
ilgili önerilerimizin de değerlendirilemeyeceğini beyan etti.
Arduç (Ofis Yöneticisi) ve Burcu Yavuz (Statü Belirleme) ile gerçekleştirilen görüşmede;
başvuran kişilerin, mülteci olma koşulunu gerektiren kriterleri taşımaları gerektiği vurgulandı. Başvuran kişiye
ilk görüşme sonrasında dosyası hakkında bilgi 4 ay içinde veriliyor. Başvurunun olumsuz sonuçlanması
durumunda 1. kez itiraz ediliyor. Bunun sonuçlanması da yine bir 4 ayı alıyor yine olumsuz sonuç gelmişse bu
defada 2. kez itiraz yapılıyor. Dosyası kapatılan mültecilerin ülkesine dönmesinde ve orada yaşamasında
herhangi sakınca olmadığını dile getirdiler. Bu durumda BMMYK’li
BMMYK’liği olarak mülteci adaylarının sağlık sorunlarının çözümü için gerekli harcamaların yapıldığını,Sadece
psikolojik danışmanlık hakkında sorun yaşadıklarını belirttiler.Çocukların eğitim hakkının olduğunu ve bu
olanağın sağlandığını belirttiler. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile aralarında bir anlaşma yaptıklarını,
sığınmacıların 14 yaşın altındaki çocuklarının burada eğitim aldıklarını, BMMYK’liğinin belirli bir bütçesinin
olduğunu bir yıl için Türkiye’ye ayrılan bütçenin ortalama 1,5 milyon dolar olduğunu ifade ettiler. 14 Temmuz
günü derneğe başvuruda bulunan mültecilerin yaşadığı Karşıyaka mahallesinde yapılan görüşmelerde ise aileler,
çalışma iznine sahip olamadıkları için ekonomik zorluklar yaşadıkları
verilen yardımın çok az olduğunu belirttiler. Kendilerine verilen bilgilerde BMMYK’inde açılan bir dosya 4 ay
içinde sonuçlanarak kendilerine bilgi verilmesi gerekirken ancak görüşülen bir aile 52 aydır kendilerinin
bekletildiğini ve okula gitmesi gereken çocuklarının bu belirsizlikten eğitim hakkından yoksun olduklarını beyan
ettiler. Eğitim ve öğrenim çağında olan mülteci çocuklarının Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda kısıtlı ve
yetersiz eğitim aldıkları ve gelişimleri için bunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Derneğimiz tarafından
oluşturulan heyetin sadece 5-6 aileyle yaptığı görüşmeler sonucunda sorunlarının genellikle aynı olduğu ve
bundan dolayı aydınlatılması gereken bazı noktaların olduğunu tespit edildi
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İHD Van Şubesi’ne Başvuruda Bulunan Mülteciler Ve Sorunları İle İlgili İddialarını
İnceleme Raporu -14 Temmuz 2004

Van ilinde bulunan 5 mülteci aile İHD Van şubesine yaptıkları başvurularda özetle; “Yaşam koşullarımız her
geçen gün ağırlaşmaktadır, BMMYK’nde bulunan dosyalarımızdan, uzun süre geçtiği halde cevap alamıyoruz,

enizde çalışma iznimiz olmadığı için ekonomik anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, 51 aydır Van’da
bulunan aileler ve dosyası kapatıldığı için her hangi bir yardım alamayan aileler var. Dosyası açık olan ailelerde
BMMYK’nden yeterli yardım alamıyor.” iddialarında bulunmuş ve İHD’den gözlemlerde bulunulması için bir
heyetin oluşturulması ve oluşturulan heyetin bir an önce mültecilerin yaşadıkları olumsuz koşulların belirlenmesi
hususlarında yardım talep etmiştir. İHD Van Şube Başkanı Zeki Yüksel, İHD Van Şube Sekreteri Gülseren
Demir, Şube Yöneticisi Necip Demir, Şube Yöneticisi Menekşe Salaz’dan oluşan Heyet 14 Temmuz günü iki
tercüman mülteci ile birlikte Van ilinde bulunan mülteci ailelerin yaşadıkları yerler ziyaret ederek, mülteci

kları yaşam koşulları ve yaşadıkları sorunlarla ilgili iddiaları incelemiş ve bu sorunlarla ilgili

olarak BMMYK ve Van Valiliği ile görüşmüştür. 30 Temmuz günü Van Valisi Hikmet Tan ile
makamında yapılan görüşmede; oluşturulan heyet, mülteci evlerini zi
karşılaştığı sorunları aktardı. Mültecilerin Van ilinde üçüncü bir ülkeye yerleştirilene
kadar sığınmacı statülerinin olduğu bu açıdan kendilerine çalışma izninin
verilemeyeceği belirtildi. Ekonomik açıdan da Valiliğin BMMYK’nin talebi olması

linde sığınmacılar için yer tahsisi yapılıp mesleki (el sanatları) alanında gerekli
eğitimin verileceği ve bu konuda Halk eğitim merkezinde ücretsiz kurs verileceğini
beyan etti. Bunun dışında Mültecilerin zaten 3. bir ülkeye iltica için Türkiye’de

kları, onun için kalıcı bir işin mümkün olamayacağı ayrıca sağlık ve eğitim ile
ilgili önerilerimizin de değerlendirilemeyeceğini beyan etti. BMMYK Van Bürosunda Erol
Arduç (Ofis Yöneticisi) ve Burcu Yavuz (Statü Belirleme) ile gerçekleştirilen görüşmede;
başvuran kişilerin, mülteci olma koşulunu gerektiren kriterleri taşımaları gerektiği vurgulandı. Başvuran kişiye
ilk görüşme sonrasında dosyası hakkında bilgi 4 ay içinde veriliyor. Başvurunun olumsuz sonuçlanması

ediliyor. Bunun sonuçlanması da yine bir 4 ayı alıyor yine olumsuz sonuç gelmişse bu
defada 2. kez itiraz yapılıyor. Dosyası kapatılan mültecilerin ülkesine dönmesinde ve orada yaşamasında
herhangi sakınca olmadığını dile getirdiler. Bu durumda BMMYK’liği kişiye maddi yardımını kesmektedir.
BMMYK’liği olarak mülteci adaylarının sağlık sorunlarının çözümü için gerekli harcamaların yapıldığını,Sadece
psikolojik danışmanlık hakkında sorun yaşadıklarını belirttiler.Çocukların eğitim hakkının olduğunu ve bu
olanağın sağlandığını belirttiler. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile aralarında bir anlaşma yaptıklarını,
sığınmacıların 14 yaşın altındaki çocuklarının burada eğitim aldıklarını, BMMYK’liğinin belirli bir bütçesinin

yrılan bütçenin ortalama 1,5 milyon dolar olduğunu ifade ettiler. 14 Temmuz
günü derneğe başvuruda bulunan mültecilerin yaşadığı Karşıyaka mahallesinde yapılan görüşmelerde ise aileler,
çalışma iznine sahip olamadıkları için ekonomik zorluklar yaşadıklarını ve BMMYK’i tarafından kendilerine
verilen yardımın çok az olduğunu belirttiler. Kendilerine verilen bilgilerde BMMYK’inde açılan bir dosya 4 ay
içinde sonuçlanarak kendilerine bilgi verilmesi gerekirken ancak görüşülen bir aile 52 aydır kendilerinin

kletildiğini ve okula gitmesi gereken çocuklarının bu belirsizlikten eğitim hakkından yoksun olduklarını beyan
ettiler. Eğitim ve öğrenim çağında olan mülteci çocuklarının Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda kısıtlı ve

mleri için bunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Derneğimiz tarafından
6 aileyle yaptığı görüşmeler sonucunda sorunlarının genellikle aynı olduğu ve

bundan dolayı aydınlatılması gereken bazı noktaların olduğunu tespit edildi.
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İHD Van Şubesi’ne Başvuruda Bulunan Mülteciler Ve Sorunları İle İlgili İddialarını

Van ilinde bulunan 5 mülteci aile İHD Van şubesine yaptıkları başvurularda özetle; “Yaşam koşullarımız her
geçen gün ağırlaşmaktadır, BMMYK’nde bulunan dosyalarımızdan, uzun süre geçtiği halde cevap alamıyoruz,

enizde çalışma iznimiz olmadığı için ekonomik anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, 51 aydır Van’da
bulunan aileler ve dosyası kapatıldığı için her hangi bir yardım alamayan aileler var. Dosyası açık olan ailelerde

iddialarında bulunmuş ve İHD’den gözlemlerde bulunulması için bir
heyetin oluşturulması ve oluşturulan heyetin bir an önce mültecilerin yaşadıkları olumsuz koşulların belirlenmesi

an Şube Sekreteri Gülseren
Demir, Şube Yöneticisi Necip Demir, Şube Yöneticisi Menekşe Salaz’dan oluşan Heyet 14 Temmuz günü iki
tercüman mülteci ile birlikte Van ilinde bulunan mülteci ailelerin yaşadıkları yerler ziyaret ederek, mülteci

kları yaşam koşulları ve yaşadıkları sorunlarla ilgili iddiaları incelemiş ve bu sorunlarla ilgili

30 Temmuz günü Van Valisi Hikmet Tan ile
makamında yapılan görüşmede; oluşturulan heyet, mülteci evlerini ziyarette
karşılaştığı sorunları aktardı. Mültecilerin Van ilinde üçüncü bir ülkeye yerleştirilene
kadar sığınmacı statülerinin olduğu bu açıdan kendilerine çalışma izninin
verilemeyeceği belirtildi. Ekonomik açıdan da Valiliğin BMMYK’nin talebi olması

linde sığınmacılar için yer tahsisi yapılıp mesleki (el sanatları) alanında gerekli
eğitimin verileceği ve bu konuda Halk eğitim merkezinde ücretsiz kurs verileceğini
beyan etti. Bunun dışında Mültecilerin zaten 3. bir ülkeye iltica için Türkiye’de

kları, onun için kalıcı bir işin mümkün olamayacağı ayrıca sağlık ve eğitim ile
BMMYK Van Bürosunda Erol

Arduç (Ofis Yöneticisi) ve Burcu Yavuz (Statü Belirleme) ile gerçekleştirilen görüşmede; mülteci olmak için
başvuran kişilerin, mülteci olma koşulunu gerektiren kriterleri taşımaları gerektiği vurgulandı. Başvuran kişiye
ilk görüşme sonrasında dosyası hakkında bilgi 4 ay içinde veriliyor. Başvurunun olumsuz sonuçlanması

ediliyor. Bunun sonuçlanması da yine bir 4 ayı alıyor yine olumsuz sonuç gelmişse bu
defada 2. kez itiraz yapılıyor. Dosyası kapatılan mültecilerin ülkesine dönmesinde ve orada yaşamasında

ği kişiye maddi yardımını kesmektedir.
BMMYK’liği olarak mülteci adaylarının sağlık sorunlarının çözümü için gerekli harcamaların yapıldığını,Sadece
psikolojik danışmanlık hakkında sorun yaşadıklarını belirttiler.Çocukların eğitim hakkının olduğunu ve bu
olanağın sağlandığını belirttiler. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile aralarında bir anlaşma yaptıklarını,
sığınmacıların 14 yaşın altındaki çocuklarının burada eğitim aldıklarını, BMMYK’liğinin belirli bir bütçesinin

yrılan bütçenin ortalama 1,5 milyon dolar olduğunu ifade ettiler. 14 Temmuz
günü derneğe başvuruda bulunan mültecilerin yaşadığı Karşıyaka mahallesinde yapılan görüşmelerde ise aileler,

nı ve BMMYK’i tarafından kendilerine
verilen yardımın çok az olduğunu belirttiler. Kendilerine verilen bilgilerde BMMYK’inde açılan bir dosya 4 ay
içinde sonuçlanarak kendilerine bilgi verilmesi gerekirken ancak görüşülen bir aile 52 aydır kendilerinin

kletildiğini ve okula gitmesi gereken çocuklarının bu belirsizlikten eğitim hakkından yoksun olduklarını beyan
ettiler. Eğitim ve öğrenim çağında olan mülteci çocuklarının Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda kısıtlı ve

mleri için bunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Derneğimiz tarafından
6 aileyle yaptığı görüşmeler sonucunda sorunlarının genellikle aynı olduğu ve
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VIII.1. Çalışma hakkının kısıtlanması, işten çıkarılanlar
İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Teks
DİSK/Tekstil-İş'e üyesi işçi, firma sahibi Abdurrahman Özarsla
başında işten atıldı. Tekstil-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Eruyanık, firma binasının önünde
yapılan basın açıklamasında, Çalışma Bakanlığı'nın işyerinden çalışanların listesini istediği gü
işverenin işçileri istifaya zorlamaya başladığı belirtildi.

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, 125 taşeron işçinin işlerine 2 Ocak günü
son verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Gü
ayı başında işten atıldı.

İstanbul Yakacık’ta kurulu, Cesur Çuval Ambalaj Sanayi’de çalışan 40 işçi DİSK/Tekstil’e üye oldukları için
Ocak ayında işten atıldı. Tekstil Sendikası tarafından yapılan aç
işçileri sendikadan istifa ettirmek için işten atmakla tehdit ettiği kaydedildi.

İstanbul Derince’de kurulu bulunan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Cera Tekstil’de “iş alamıyoruz”
gerekçesiyle, 7 işçi Ocak ayında işten atıldı.

İzmir'de Batı Makine Kalıp Sanayi'de çalışan 20 işçi Birleşik Metal
işten çıkarıldı.

Bolu Devlet Hastanesi’nde faaliyet yürüten taşeron şirket Doğuş Sosyal Hizmet’e bağlı olarak çal
Ocak ayı içinde işten atıldı.

Adana’da, Sabancı Holding'e ait BOSSA Tekstil firmasında çalışan 400 kişinin işine, Ocak ayı içerisinde son
verildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Packard’da (Delphi) çalışan 200’e
yakın işçi işten atıldı. İşten çıkarma, Şubat ayı başında, işçilerin evlerine gönderilen fesih bildirimleriyle
gerçekleştirildi.

Türk-İş Çanakkale İl Temsilcisi ve Tek Gıda
Tekel ve Kanyak Fabrikası'nda çalışan 93 işçiden 66 işçinin işine son verildiğini, 27 işçinin de diğer tesislere
gönderildiğini belirtti.

Sabancı Holding'e ait BOSSA 1, 2 ve 5 fabrikalarında çalışan 99 işçinin iş akdi, 16,17 ve 19 Şubat günlerinde
feshedildi. DİSK Tekstil Bossa Şubesi Başkanı Recep Türkyılmaz ile işçilerin avukatı Mustafa Çinkılıç,
yaptıkları basın açıklamasında, işçilerin çıkarılmasının altında Saba
azaltmak ve sendikal örgütlülüğü yok etme girişimlerinin yattığını belirttiler. Türkyılmaz, işten çıkarılmalara
gerekçe olarak gösterilen üretim düşüklüğü ve ekonomik darlaşma gibi gerekçelerin gerçeği yansıtmadığı
kaydederek, BOSSA yetkililerinin bir yandan İş Kur'a, 16 Şubat tarihinden itibaren 400 işçinin çıkartılacağını
bildirdiğini diğer yandan ise 12 Ocak tarihinden itibaren 100 taşeron işçiyi işe aldığını belirtti.

Manisa Turgutlu’daki Tukaş Konserve Fabr
Ege Bölge Sekreteri Gürsel Köse, patronun, işçileri sendikalaşmaktan vazgeçirmek için sistemli bir çalışma
yürüttüğünü ve işçilerin bu nedenle işten atıldığını iddia etti.

20 Şubat günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Birol Topaç, uzun süredir çalıştığı Atatürk Havalimanı
Kargo Terminali’nde 16 Şubat günü kendisiyle birlikte 102 kişinin iş akitlerinin fesedilerek işten çıkarıldığını
belirtti.
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VIII.1. Çalışma hakkının kısıtlanması, işten çıkarılanlar
İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Teks-Boy Hizmetleri adlı taşeron firmada çalışan 59

İş'e üyesi işçi, firma sahibi Abdurrahman Özarslan tarafından 'zarar ediyoruz' denilerek Ocak ayı
İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Eruyanık, firma binasının önünde

yapılan basın açıklamasında, Çalışma Bakanlığı'nın işyerinden çalışanların listesini istediği gü
işverenin işçileri istifaya zorlamaya başladığı belirtildi.

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, 125 taşeron işçinin işlerine 2 Ocak günü

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Güzel İzmir Şirketi'ne bağlı sözleşmeli 51 personel Ocak

İstanbul Yakacık’ta kurulu, Cesur Çuval Ambalaj Sanayi’de çalışan 40 işçi DİSK/Tekstil’e üye oldukları için
Ocak ayında işten atıldı. Tekstil Sendikası tarafından yapılan açıklamada 300 işçinin çalıştığı fabrikada, patronun
işçileri sendikadan istifa ettirmek için işten atmakla tehdit ettiği kaydedildi.

İstanbul Derince’de kurulu bulunan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Cera Tekstil’de “iş alamıyoruz”
Ocak ayında işten atıldı.

İzmir'de Batı Makine Kalıp Sanayi'de çalışan 20 işçi Birleşik Metal-İş'e üye oldukları gerekçesiyle, 9 Ocak günü

Bolu Devlet Hastanesi’nde faaliyet yürüten taşeron şirket Doğuş Sosyal Hizmet’e bağlı olarak çal

Adana’da, Sabancı Holding'e ait BOSSA Tekstil firmasında çalışan 400 kişinin işine, Ocak ayı içerisinde son

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Packard’da (Delphi) çalışan 200’e
yakın işçi işten atıldı. İşten çıkarma, Şubat ayı başında, işçilerin evlerine gönderilen fesih bildirimleriyle

Temsilcisi ve Tek Gıda-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Mustafa Tekin, özelleştirilen
Tekel ve Kanyak Fabrikası'nda çalışan 93 işçiden 66 işçinin işine son verildiğini, 27 işçinin de diğer tesislere

A 1, 2 ve 5 fabrikalarında çalışan 99 işçinin iş akdi, 16,17 ve 19 Şubat günlerinde
feshedildi. DİSK Tekstil Bossa Şubesi Başkanı Recep Türkyılmaz ile işçilerin avukatı Mustafa Çinkılıç,
yaptıkları basın açıklamasında, işçilerin çıkarılmasının altında Sabancı Holding'in kıdemli işçilerin sayısını
azaltmak ve sendikal örgütlülüğü yok etme girişimlerinin yattığını belirttiler. Türkyılmaz, işten çıkarılmalara
gerekçe olarak gösterilen üretim düşüklüğü ve ekonomik darlaşma gibi gerekçelerin gerçeği yansıtmadığı
kaydederek, BOSSA yetkililerinin bir yandan İş Kur'a, 16 Şubat tarihinden itibaren 400 işçinin çıkartılacağını
bildirdiğini diğer yandan ise 12 Ocak tarihinden itibaren 100 taşeron işçiyi işe aldığını belirtti.

Manisa Turgutlu’daki Tukaş Konserve Fabrikası’nda çalışan 15 işçi, Şubat ayında işten çıkarıldı. Tek Gıda
Ege Bölge Sekreteri Gürsel Köse, patronun, işçileri sendikalaşmaktan vazgeçirmek için sistemli bir çalışma
yürüttüğünü ve işçilerin bu nedenle işten atıldığını iddia etti.

, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Birol Topaç, uzun süredir çalıştığı Atatürk Havalimanı
Kargo Terminali’nde 16 Şubat günü kendisiyle birlikte 102 kişinin iş akitlerinin fesedilerek işten çıkarıldığını
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Boy Hizmetleri adlı taşeron firmada çalışan 59
n tarafından 'zarar ediyoruz' denilerek Ocak ayı

İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Eruyanık, firma binasının önünde
yapılan basın açıklamasında, Çalışma Bakanlığı'nın işyerinden çalışanların listesini istediği günden itibaren

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, 125 taşeron işçinin işlerine 2 Ocak günü

zel İzmir Şirketi'ne bağlı sözleşmeli 51 personel Ocak

İstanbul Yakacık’ta kurulu, Cesur Çuval Ambalaj Sanayi’de çalışan 40 işçi DİSK/Tekstil’e üye oldukları için
ıklamada 300 işçinin çalıştığı fabrikada, patronun

İstanbul Derince’de kurulu bulunan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Cera Tekstil’de “iş alamıyoruz”

İş'e üye oldukları gerekçesiyle, 9 Ocak günü

Bolu Devlet Hastanesi’nde faaliyet yürüten taşeron şirket Doğuş Sosyal Hizmet’e bağlı olarak çalışan 18 kişi,

Adana’da, Sabancı Holding'e ait BOSSA Tekstil firmasında çalışan 400 kişinin işine, Ocak ayı içerisinde son

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Packard’da (Delphi) çalışan 200’e
yakın işçi işten atıldı. İşten çıkarma, Şubat ayı başında, işçilerin evlerine gönderilen fesih bildirimleriyle

İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Mustafa Tekin, özelleştirilen
Tekel ve Kanyak Fabrikası'nda çalışan 93 işçiden 66 işçinin işine son verildiğini, 27 işçinin de diğer tesislere

A 1, 2 ve 5 fabrikalarında çalışan 99 işçinin iş akdi, 16,17 ve 19 Şubat günlerinde
feshedildi. DİSK Tekstil Bossa Şubesi Başkanı Recep Türkyılmaz ile işçilerin avukatı Mustafa Çinkılıç,

ncı Holding'in kıdemli işçilerin sayısını
azaltmak ve sendikal örgütlülüğü yok etme girişimlerinin yattığını belirttiler. Türkyılmaz, işten çıkarılmalara
gerekçe olarak gösterilen üretim düşüklüğü ve ekonomik darlaşma gibi gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını
kaydederek, BOSSA yetkililerinin bir yandan İş Kur'a, 16 Şubat tarihinden itibaren 400 işçinin çıkartılacağını
bildirdiğini diğer yandan ise 12 Ocak tarihinden itibaren 100 taşeron işçiyi işe aldığını belirtti.

ikası’nda çalışan 15 işçi, Şubat ayında işten çıkarıldı. Tek Gıda-İş
Ege Bölge Sekreteri Gürsel Köse, patronun, işçileri sendikalaşmaktan vazgeçirmek için sistemli bir çalışma

, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Birol Topaç, uzun süredir çalıştığı Atatürk Havalimanı
Kargo Terminali’nde 16 Şubat günü kendisiyle birlikte 102 kişinin iş akitlerinin fesedilerek işten çıkarıldığını



449 VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İHD İstanbul şubesine yazılı başvur
çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan 120 taşeron işçinin, işlerine 1 Mart günü
son verildi.

Tez Koop-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Sabahattin Değirmenci, Isparta Yardımlaşma Anonim Şirketi’nde
çalışan (IYAŞ) 5 işçinin, sendikalarına üye olduğu için Şubat ayında işten atıldığını belirtti.

Çanakkale Mahmudiye köyü yakınlarında ku
TÜMTİS’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldı. İşyerinde çoğunluk tespiti için 18 Şubat 2004’te başvuruda
bulunan ve yetki alan sendika yetkilileri işverenin gerekçe olarak “şirketin zarar et
gösterdiğini, ancak şirketin kapatıldığına dair herhangi bir yasal başvuru ya da bildirimde bulunulmadığını tespit
ettirdi.

Yüzde 51 hissesi Türkiye İş Bankası’na, yüzde 12 hissesi Gemlik Belediyesi’ne ait, olan uluslararası liman
işletmesi Gemport’ta çalışan Liman-

Bursa'da A-Plas Plastik ve Lastik Sanayii'nde çalışan 9 işçi, “sendikaya üye oldukları” gerekçesiyle, Mart ayı
içinde işten atıldı. Petrol-İş Bursa Şubes
işçinin iş akitlerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini ve İş Mahkemesi'nde dava açtıklarını belirtti.

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Volskwagen Fabrikas
günü işten çıkarıldı. İşçileri, fabrika yemekhanesinde toplayan fabrika müdürü Necip Bingöl, “piyasada iş
olmadığını, şu an kaliteden çok maddi duruma önem verdiklerini” belirterek, işçi çıkartacaklarını söyledi.
İşçilerden özür dileyerek, “işlerin açılması durumunda atılan işçilerin geri çağrılacağını” söyleyen müdür, 200
işçinin işine son verildiğini duyurdu. Atılan işçilerin içerdeki hakları ödenirken, Türk Metal Çerkezköy Şube
Başkanı Ziya Nigar, yönetimin 2 ay önce Çalı
200 kişiyi çıkaracağını beyan ettiğini belirtti.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Promoteks fabrikasında çalışan 150 işçi,
“kriz ve stok fazlası bulunduğu” gerekçesiyle, Mart ayında işten çıkarıldı.

İstanbul Çerkezköy’de kurulu, Mavi Jeans Kot Fabrikası’nda çalışan 20 işçi, Mart ayında işten atıldı.

İstanbul Ümraniye’de kurulu, Seda Dış Giyim Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil’e üye olan 20 işçi, Mart
ayında işten çıkarıldı. İşçiler, işverinin işten atmalara gerekçe olarak “performans düşüklüğü”nü ileri sürdüğünü
ve kendilerini bu ifadenin altına imza atmaya zorladığını belirttiler.

Seda Giyim firmasında çalışan 33 işçi, DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten
çıkarıldılar. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, işçilerle beraber 30 Mart günü işyeri önünde bir bas
açıklaması yaparak işten çıkarılmaların hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

31 Mart günü Gaziosmanpaşa’da kurulu İlbek Tekstil Fabrikası’nda, “Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bir
bildiri dağıtan Emeğin Partisi (EMEP) üyesi 3 kişi,
fabrikaya döndüklerinde ise, işveren İlyas Boz’un akrabalarının saldırısına uğradı. Boz, 3 işçi dahil duruma
müdahale eden işçileri de işten atarken, EMEP’liler suç duyurusunda bulunacaklarını açıkl
01.04.03)

31 Mart günü Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesinde kurulu Akçansa’da, TÜMTİS’e üye
oldukları için daha önce işten atılan 35 işçinin yanı sıra, 10 işçi daha işten çıkartıldı. TÜMTİS Bursa Şube
Başkanı Davut Türkoğlu; işverenin, anayasal haklarını kullandıkları için 45 şoförü açlığa ve işsizliğe mahkum
ettiğini öne sürerek, “İşveren temsilcileri, işletmenin zarar ettiğini, küçültmeye gittiklerini, araçlarını sattıklarını
iddia ederek yalan söylüyorlar” diye konuştu

TPAO Bölge Müdürlüğünde çalışan 89 işçinin işine son verilmesi nedeniyle, Petrol
yapılan basın açıklamasının ardından, TPAO’da çalışan 417 işçi hakkında; iş bırakarak kanunsuz grev yaptıkları
iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı. İşçiler hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma
açıldı. (Kaynak İHD)
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İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ramazan Bağcı, çalıştığı iş yerinden, inancı nedeniyle
çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan 120 taşeron işçinin, işlerine 1 Mart günü

İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Sabahattin Değirmenci, Isparta Yardımlaşma Anonim Şirketi’nde
çalışan (IYAŞ) 5 işçinin, sendikalarına üye olduğu için Şubat ayında işten atıldığını belirtti.

Çanakkale Mahmudiye köyü yakınlarında kurulu Akçansa Taşımacılık AŞ’de çalışan 32 işçi, Mart ayından
TÜMTİS’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldı. İşyerinde çoğunluk tespiti için 18 Şubat 2004’te başvuruda
bulunan ve yetki alan sendika yetkilileri işverenin gerekçe olarak “şirketin zarar etmesi ve kapatılması”nı
gösterdiğini, ancak şirketin kapatıldığına dair herhangi bir yasal başvuru ya da bildirimde bulunulmadığını tespit

Yüzde 51 hissesi Türkiye İş Bankası’na, yüzde 12 hissesi Gemlik Belediyesi’ne ait, olan uluslararası liman
-İş sendikasına kaydolan işçilerden 9’u, Mart ayında işten atıldı.

Plas Plastik ve Lastik Sanayii'nde çalışan 9 işçi, “sendikaya üye oldukları” gerekçesiyle, Mart ayı
İş Bursa Şubesi Başkanı Nuri Han, örgütlenme çalışması başlattıkları fabrikada, 9

işçinin iş akitlerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini ve İş Mahkemesi'nde dava açtıklarını belirtti.

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Volskwagen Fabrikası’nda çalışan 200 işçi, 15 Mart
günü işten çıkarıldı. İşçileri, fabrika yemekhanesinde toplayan fabrika müdürü Necip Bingöl, “piyasada iş
olmadığını, şu an kaliteden çok maddi duruma önem verdiklerini” belirterek, işçi çıkartacaklarını söyledi.

özür dileyerek, “işlerin açılması durumunda atılan işçilerin geri çağrılacağını” söyleyen müdür, 200
işçinin işine son verildiğini duyurdu. Atılan işçilerin içerdeki hakları ödenirken, Türk Metal Çerkezköy Şube
Başkanı Ziya Nigar, yönetimin 2 ay önce Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak üretim daralması dolayısıyla
200 kişiyi çıkaracağını beyan ettiğini belirtti.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Promoteks fabrikasında çalışan 150 işçi,
” gerekçesiyle, Mart ayında işten çıkarıldı.

İstanbul Çerkezköy’de kurulu, Mavi Jeans Kot Fabrikası’nda çalışan 20 işçi, Mart ayında işten atıldı.

İstanbul Ümraniye’de kurulu, Seda Dış Giyim Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil’e üye olan 20 işçi, Mart
ayında işten çıkarıldı. İşçiler, işverinin işten atmalara gerekçe olarak “performans düşüklüğü”nü ileri sürdüğünü

imza atmaya zorladığını belirttiler.

Seda Giyim firmasında çalışan 33 işçi, DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten
çıkarıldılar. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, işçilerle beraber 30 Mart günü işyeri önünde bir bas
açıklaması yaparak işten çıkarılmaların hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

31 Mart günü Gaziosmanpaşa’da kurulu İlbek Tekstil Fabrikası’nda, “Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bir
bildiri dağıtan Emeğin Partisi (EMEP) üyesi 3 kişi, önce polis tarafından gözaltına alındı; serbest bırakılıp
fabrikaya döndüklerinde ise, işveren İlyas Boz’un akrabalarının saldırısına uğradı. Boz, 3 işçi dahil duruma
müdahale eden işçileri de işten atarken, EMEP’liler suç duyurusunda bulunacaklarını açıkl

31 Mart günü Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesinde kurulu Akçansa’da, TÜMTİS’e üye
oldukları için daha önce işten atılan 35 işçinin yanı sıra, 10 işçi daha işten çıkartıldı. TÜMTİS Bursa Şube

ğlu; işverenin, anayasal haklarını kullandıkları için 45 şoförü açlığa ve işsizliğe mahkum
ettiğini öne sürerek, “İşveren temsilcileri, işletmenin zarar ettiğini, küçültmeye gittiklerini, araçlarını sattıklarını
iddia ederek yalan söylüyorlar” diye konuştu. (Evrensel-04.04.004)

TPAO Bölge Müdürlüğünde çalışan 89 işçinin işine son verilmesi nedeniyle, Petrol-İş Adıyaman Şubesince
yapılan basın açıklamasının ardından, TPAO’da çalışan 417 işçi hakkında; iş bırakarak kanunsuz grev yaptıkları

e adli soruşturma başlatıldı. İşçiler hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma
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uda bulunan Ramazan Bağcı, çalıştığı iş yerinden, inancı nedeniyle

İzmir Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) Aliağa Rafinerisi'nde çalışan 120 taşeron işçinin, işlerine 1 Mart günü

İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Sabahattin Değirmenci, Isparta Yardımlaşma Anonim Şirketi’nde
çalışan (IYAŞ) 5 işçinin, sendikalarına üye olduğu için Şubat ayında işten atıldığını belirtti.

rulu Akçansa Taşımacılık AŞ’de çalışan 32 işçi, Mart ayından
TÜMTİS’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldı. İşyerinde çoğunluk tespiti için 18 Şubat 2004’te başvuruda

mesi ve kapatılması”nı
gösterdiğini, ancak şirketin kapatıldığına dair herhangi bir yasal başvuru ya da bildirimde bulunulmadığını tespit

Yüzde 51 hissesi Türkiye İş Bankası’na, yüzde 12 hissesi Gemlik Belediyesi’ne ait, olan uluslararası liman
İş sendikasına kaydolan işçilerden 9’u, Mart ayında işten atıldı.

Plas Plastik ve Lastik Sanayii'nde çalışan 9 işçi, “sendikaya üye oldukları” gerekçesiyle, Mart ayı
i Başkanı Nuri Han, örgütlenme çalışması başlattıkları fabrikada, 9

işçinin iş akitlerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini ve İş Mahkemesi'nde dava açtıklarını belirtti.

ı’nda çalışan 200 işçi, 15 Mart
günü işten çıkarıldı. İşçileri, fabrika yemekhanesinde toplayan fabrika müdürü Necip Bingöl, “piyasada iş
olmadığını, şu an kaliteden çok maddi duruma önem verdiklerini” belirterek, işçi çıkartacaklarını söyledi.

özür dileyerek, “işlerin açılması durumunda atılan işçilerin geri çağrılacağını” söyleyen müdür, 200
işçinin işine son verildiğini duyurdu. Atılan işçilerin içerdeki hakları ödenirken, Türk Metal Çerkezköy Şube

şma Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak üretim daralması dolayısıyla

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Promoteks fabrikasında çalışan 150 işçi,

İstanbul Çerkezköy’de kurulu, Mavi Jeans Kot Fabrikası’nda çalışan 20 işçi, Mart ayında işten atıldı.

İstanbul Ümraniye’de kurulu, Seda Dış Giyim Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil’e üye olan 20 işçi, Mart
ayında işten çıkarıldı. İşçiler, işverinin işten atmalara gerekçe olarak “performans düşüklüğü”nü ileri sürdüğünü

Seda Giyim firmasında çalışan 33 işçi, DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten
çıkarıldılar. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, işçilerle beraber 30 Mart günü işyeri önünde bir basın
açıklaması yaparak işten çıkarılmaların hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

31 Mart günü Gaziosmanpaşa’da kurulu İlbek Tekstil Fabrikası’nda, “Genç işçilere çağrımızdır” başlıklı bir
önce polis tarafından gözaltına alındı; serbest bırakılıp

fabrikaya döndüklerinde ise, işveren İlyas Boz’un akrabalarının saldırısına uğradı. Boz, 3 işçi dahil duruma
müdahale eden işçileri de işten atarken, EMEP’liler suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.. (Evrensel-

31 Mart günü Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesinde kurulu Akçansa’da, TÜMTİS’e üye
oldukları için daha önce işten atılan 35 işçinin yanı sıra, 10 işçi daha işten çıkartıldı. TÜMTİS Bursa Şube

ğlu; işverenin, anayasal haklarını kullandıkları için 45 şoförü açlığa ve işsizliğe mahkum
ettiğini öne sürerek, “İşveren temsilcileri, işletmenin zarar ettiğini, küçültmeye gittiklerini, araçlarını sattıklarını

İş Adıyaman Şubesince
yapılan basın açıklamasının ardından, TPAO’da çalışan 417 işçi hakkında; iş bırakarak kanunsuz grev yaptıkları

e adli soruşturma başlatıldı. İşçiler hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma



450 VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

1 Nisan günü İnönü ilçesinde faaliyette bulunan Yurtbay Seramik Fabrikası’nda çalışan 24 işçi, Türk
Kristal-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldı. Yurtbay işçileri, arkadaşlarının sendikalı
olduğu için atıldığını, cumartesi günü fabrikaya 30 yeni işçi alınmasının bunun göstergesi olduğunu belirttiler.
(Evrensel-02.04.03)

2 Nisan günü, Akyıl Tekstil Fabrikası’nda
kapatıldığı fabirkada, ring ve openet bölümlerinde de işten atmaların yaşandığı, aynı zamanda işçilerin çoğunun
sigortasız; sigortalı oldukları söylenen işçilerin primlerinin ise altı a
sigortalarının da 6 ay önce kesildiği belirtildi. (Evrensel

3 Nisan günü DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Şekerpınar beldesinde
kurulu, Serlog Limitet Şirketi önünde yaptığı basın açıklamasında, işyerinde çalışan 5 işçinin sendikaya üye
olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirterek, DİSK'i tercih eden işçilere yapılan baskılara rağmen sendikal
örgütlülük mücadelesinin süreceğini ifade etti. (Cumhuriyet

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Grammer Koltuk Sistemleri AŞ’de Birleşik Metal
Sendikası’na üye olan 66 işçi, Haziran ayının ilk haftası işten çıkarıldı.
09.04.2004)

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesi Yatılı İlköğretim Okulu’nda geçici işçi statüsüyle hizmetli olarak görev
yapan Fettah Durak ve İbrahim Coşkun’un işine, SHP’nin konvoyunu karşıladıkları gerekçesiyle 13 Nisan günü
Valilik emriyle son verildi. (Evrensel

Özelleştirme İdaresi tarafından satılan Divriği
133 işçi, 16 Niisan günü işten çıkarıldı. (Evrensel

Kral TV Genel Yayın Yönetmeni İlknur Sözbir'in işine 14 Nisan günü son verildi. Star yönetimi S
"0535'li hat kullandığınıza ve bu hattan istenilmeyen kişilerle görüştüğünüze dair bilgiler elimize ulaştı. Bu
nedenlede sizinle çalışamayacağız" denildi. Yapılan yazılı tebligatta ise, "Verilen görevi yerine getirmediğiniz
için tazminatsız olarak işten çıkartılıyorsunuz" diye belirtildi.

Karadeniz Bakır İşletmeleri’ne (KBİ)’ye bağlı Samsun Bakır İşletmesi ve Küre Eti Bakır İşletmesi'ni
Özelleştirme İdaresi'nden alan CE-KA şirketi, İş Kanunu’nun 29 maddesine dayanarak, “tek
iyileştirme” gerekçesiyle Samsun’da 207 işçinin, Küre’de ise 251 işçinin işine son verdi. Fesih kararı 15 Nisan
günü işçilere tebliğ edildi. (Evrensel

Gaziantep Radyo ve Televizyon (GRT) Anonim
bürosunda 'çay içtiği' gerekçesiyle 16 Nisan günü işten çıkarıldı. (DİHA

Belediye-İş sendikası Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Aksoy, Elmalı Belediyesi’nde çalışan 32 işçinin, Nisan
ayında geçici olarak işlerine son verildiğini belirtti. (Evrensel

15 Nisan günü İHD’ye yaptıkları başvuruda Muazzez Batur(1970) ile Neriman Yakut(1978); yıllardır Çınar Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalıştıklarını, bu sen
aynı zamanda kendilerine bu konuda hiçbir gerekçe sunulmadığını belirttiler. (İHD Diyarbakır
Merkezine dilekçe yazıldı.)

Öz Gıda-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Emir Sürücü, Fiskobirlik’e bağlı Entegr
Tesisleri’nde (EFİT) çalışan 60 işçinin iş akitlerinin Nisan ayı başında afeshedildiğini belirtti. (Evrensel
17.04.03)

Ankara Yenimahalle Belediyesin’de çalışan 15 işçi, yerel seçimler sonrası işten çıkarıldı. (21.04.2004

İHD’ye yaptığı başvuruda Salih Taşköprü(1957), 4 yıldır Sağmalı Belediyesinde, şoför kadrosunda memur
olarak çalıştığını; ancak 20 Nisan günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti. (İHD

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’
Sendikasın’na üye olmasının ardından 20 Nisan günü işten çıkarıldı. EMO Yönetim Kurulu, işten çıkarma
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1 Nisan günü İnönü ilçesinde faaliyette bulunan Yurtbay Seramik Fabrikası’nda çalışan 24 işçi, Türk
ukları gerekçesiyle işten çıkartıldı. Yurtbay işçileri, arkadaşlarının sendikalı

olduğu için atıldığını, cumartesi günü fabrikaya 30 yeni işçi alınmasının bunun göstergesi olduğunu belirttiler.

2 Nisan günü, Akyıl Tekstil Fabrikası’nda iki hafta içinde 150 işçinin atıldığı, boyama ve örgü bölümlerinin de
kapatıldığı fabirkada, ring ve openet bölümlerinde de işten atmaların yaşandığı, aynı zamanda işçilerin çoğunun
sigortasız; sigortalı oldukları söylenen işçilerin primlerinin ise altı ayda bir yatırıldığı, işten çıkarılan işçilerin
sigortalarının da 6 ay önce kesildiği belirtildi. (Evrensel-03.04.03)

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Şekerpınar beldesinde
nde yaptığı basın açıklamasında, işyerinde çalışan 5 işçinin sendikaya üye

olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirterek, DİSK'i tercih eden işçilere yapılan baskılara rağmen sendikal
örgütlülük mücadelesinin süreceğini ifade etti. (Cumhuriyet-04.04.004)

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Grammer Koltuk Sistemleri AŞ’de Birleşik Metal
Sendikası’na üye olan 66 işçi, Haziran ayının ilk haftası işten çıkarıldı. (Evrensel-08.04.2004) (Evrensel

ldesi Yatılı İlköğretim Okulu’nda geçici işçi statüsüyle hizmetli olarak görev
yapan Fettah Durak ve İbrahim Coşkun’un işine, SHP’nin konvoyunu karşıladıkları gerekçesiyle 13 Nisan günü
Valilik emriyle son verildi. (Evrensel-14.04.2004)

İdaresi tarafından satılan Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (Div
133 işçi, 16 Niisan günü işten çıkarıldı. (Evrensel-17.04.03)

Kral TV Genel Yayın Yönetmeni İlknur Sözbir'in işine 14 Nisan günü son verildi. Star yönetimi S
"0535'li hat kullandığınıza ve bu hattan istenilmeyen kişilerle görüştüğünüze dair bilgiler elimize ulaştı. Bu
nedenlede sizinle çalışamayacağız" denildi. Yapılan yazılı tebligatta ise, "Verilen görevi yerine getirmediğiniz

işten çıkartılıyorsunuz" diye belirtildi. (Özgür Gündem-15.04.04)

Karadeniz Bakır İşletmeleri’ne (KBİ)’ye bağlı Samsun Bakır İşletmesi ve Küre Eti Bakır İşletmesi'ni
KA şirketi, İş Kanunu’nun 29 maddesine dayanarak, “tek

iyileştirme” gerekçesiyle Samsun’da 207 işçinin, Küre’de ise 251 işçinin işine son verdi. Fesih kararı 15 Nisan
günü işçilere tebliğ edildi. (Evrensel-18.04.03) (15.04.2004-Cumhuriyet)

Gaziantep Radyo ve Televizyon (GRT) Anonim Şirketi’nde çalışan gazeteci Bülent Öner, yerel bir gazetenin
bürosunda 'çay içtiği' gerekçesiyle 16 Nisan günü işten çıkarıldı. (DİHA-2004.05.16)

İş sendikası Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Aksoy, Elmalı Belediyesi’nde çalışan 32 işçinin, Nisan
ayında geçici olarak işlerine son verildiğini belirtti. (Evrensel-18.04.03)

15 Nisan günü İHD’ye yaptıkları başvuruda Muazzez Batur(1970) ile Neriman Yakut(1978); yıllardır Çınar Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalıştıklarını, bu sene sözleşmelerinin yenilenmediğini ve
aynı zamanda kendilerine bu konuda hiçbir gerekçe sunulmadığını belirttiler. (İHD Diyarbakır

İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Emir Sürücü, Fiskobirlik’e bağlı Entegr
Tesisleri’nde (EFİT) çalışan 60 işçinin iş akitlerinin Nisan ayı başında afeshedildiğini belirtti. (Evrensel

Ankara Yenimahalle Belediyesin’de çalışan 15 işçi, yerel seçimler sonrası işten çıkarıldı. (21.04.2004

aptığı başvuruda Salih Taşköprü(1957), 4 yıldır Sağmalı Belediyesinde, şoför kadrosunda memur
olarak çalıştığını; ancak 20 Nisan günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti. (İHD

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nde 4 yıldır çalışan Mustafa Bekdemir, Tez Koop
Sendikasın’na üye olmasının ardından 20 Nisan günü işten çıkarıldı. EMO Yönetim Kurulu, işten çıkarma
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1 Nisan günü İnönü ilçesinde faaliyette bulunan Yurtbay Seramik Fabrikası’nda çalışan 24 işçi, Türk-İş’e bağlı
ukları gerekçesiyle işten çıkartıldı. Yurtbay işçileri, arkadaşlarının sendikalı

olduğu için atıldığını, cumartesi günü fabrikaya 30 yeni işçi alınmasının bunun göstergesi olduğunu belirttiler.

iki hafta içinde 150 işçinin atıldığı, boyama ve örgü bölümlerinin de
kapatıldığı fabirkada, ring ve openet bölümlerinde de işten atmaların yaşandığı, aynı zamanda işçilerin çoğunun

yda bir yatırıldığı, işten çıkarılan işçilerin

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Şekerpınar beldesinde
nde yaptığı basın açıklamasında, işyerinde çalışan 5 işçinin sendikaya üye

olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirterek, DİSK'i tercih eden işçilere yapılan baskılara rağmen sendikal

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Grammer Koltuk Sistemleri AŞ’de Birleşik Metal-İş
08.04.2004) (Evrensel-

ldesi Yatılı İlköğretim Okulu’nda geçici işçi statüsüyle hizmetli olarak görev
yapan Fettah Durak ve İbrahim Coşkun’un işine, SHP’nin konvoyunu karşıladıkları gerekçesiyle 13 Nisan günü

Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (Div-Han) çalışan

Kral TV Genel Yayın Yönetmeni İlknur Sözbir'in işine 14 Nisan günü son verildi. Star yönetimi Sözbir'e,
"0535'li hat kullandığınıza ve bu hattan istenilmeyen kişilerle görüştüğünüze dair bilgiler elimize ulaştı. Bu
nedenlede sizinle çalışamayacağız" denildi. Yapılan yazılı tebligatta ise, "Verilen görevi yerine getirmediğiniz

Karadeniz Bakır İşletmeleri’ne (KBİ)’ye bağlı Samsun Bakır İşletmesi ve Küre Eti Bakır İşletmesi'ni
KA şirketi, İş Kanunu’nun 29 maddesine dayanarak, “teknik açıdan tadilat ve

iyileştirme” gerekçesiyle Samsun’da 207 işçinin, Küre’de ise 251 işçinin işine son verdi. Fesih kararı 15 Nisan

Şirketi’nde çalışan gazeteci Bülent Öner, yerel bir gazetenin

İş sendikası Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Aksoy, Elmalı Belediyesi’nde çalışan 32 işçinin, Nisan

15 Nisan günü İHD’ye yaptıkları başvuruda Muazzez Batur(1970) ile Neriman Yakut(1978); yıllardır Çınar Halk
e sözleşmelerinin yenilenmediğini ve

aynı zamanda kendilerine bu konuda hiçbir gerekçe sunulmadığını belirttiler. (İHD Diyarbakır – Halk eğitim

İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Emir Sürücü, Fiskobirlik’e bağlı Entegre Fındık İşleme
Tesisleri’nde (EFİT) çalışan 60 işçinin iş akitlerinin Nisan ayı başında afeshedildiğini belirtti. (Evrensel-

Ankara Yenimahalle Belediyesin’de çalışan 15 işçi, yerel seçimler sonrası işten çıkarıldı. (21.04.2004-Birgün)

aptığı başvuruda Salih Taşköprü(1957), 4 yıldır Sağmalı Belediyesinde, şoför kadrosunda memur
olarak çalıştığını; ancak 20 Nisan günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti. (İHD-Van)

nde 4 yıldır çalışan Mustafa Bekdemir, Tez Koop-İş
Sendikasın’na üye olmasının ardından 20 Nisan günü işten çıkarıldı. EMO Yönetim Kurulu, işten çıkarma
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nedeni olarak Bakdemir’e yaptığı bildirimde; “Eğitim durumu açısından EMO Personel Yönetmeliği Büro
Personeli niteliklerine sahip olmamanız ve şubemizde hizmetli kadrosuna da gereksinim olmaması nedeniyle
Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 20 Nisan 2004 tarih ve 12 sayılı oturumda iş akdinizin feshine karar
verilmiştir...” dedi. (Evrensel-2004.05.01)

20 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aygan (1977), Devlet Memurluğu Sınavı
sonucu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne güvenlik görevlisi olarak 20 Haziran günü yerleştirildiğini, güvenlik
soruşturulmasında, “güvenlik görevlisine mukavemett
atamasının yapılmadığını, dava açtığını ve kazandığını, ancak mahkeme kararına rağmen özlük haklarım
verilmediğini ve işe geri alınmadığını belirtti.

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası Kütahya Şube Başka
özelleştirme sonucu Kolin AŞ'ye devredilen Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt AŞ'de
(ESGAZ) çalışan işçilere, sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını, sendikal mücadeleden vazge
11 üyenin iş akdinin feshedildiğini belirtti. (22 Nisan 2004

Adana Çimento Sanayi hazır beton tesislerinde çalışan 46 işçinin işine 23 Nisan günü son verildi. (Özgür
Gündem-24.04.04)

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurul
darlığı” gerekçesiyle işten çıkarıldı. (Evrensel

Ankara Yenimahalle belediyesine bağlı Yenimahalle Ekmek Pazarlama’da (YE
hiçbir ihbarda bulunmadan 24 Nisan günü

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati İçten(1961), doğuştan fiziksel engelli olduğunu,
istiklal Caddesinde milli piyango bileti satarak geçimini sağladığını; fakat polisler tarafından bilet satmasının
engellendiğini ve bu nedenle mağdur olduğunu belirtti.

Kocaeli Körfez Belediyesi’nin AKP’li Başkanı, belediyeye bağlı Yarpaş’ta çalışan Belediye
üyesi 29 işçiyi işten çıkardı. Şube Başkanı Bayram Özkan, işe iade davası açtıklarını belirtti
merkez ilçesine bağlı Kozlu Beldesi’nde de 299 geçici işçinin iş akdi feshedildi. (Evrensel

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Artan (1985), Çiçek Pasajı’nda bir restoranın
gece bekçiliğini yaptığını, 24 Nisan günü işten çıkarıldığını, ücret alacağını talep edince kendisine 150 şişe rakı
çaldığı söylenilerek dayak atıldığını, daha sonra 150 şişe rakıyı çaldığına dair bir belge imzalatmak istendiğini
belirterek hukuki yardım talep etti.

Bursa’da kurulu Tamek Fabrikası’nda çalıan 46 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Nisan ayında işten
çıkarıldı. (Evrensel-10.06.04)

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 25 işçiye, 1 Mayıs günü itibariyle çıkış verildi. (Evrensel
28.04.04)

Diyarbakır Kulp Belediye’sinde çalışan Güven Ülgen, yerel seçimlerde SHP'ye çalıştığı gerekçesiyle işten
çıkarıldı.(Özgür Gündem-2004.05.06)

Belediye-İş Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bayram Özkan, Kandıra Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi 30
işçinin, ücretleri yüksek olduğu gerekçesiyle belediye tarafından Mayıs ayı başında işten çıkarıldığını belirtti.
(Evrensel-2004.05.06)

7 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Salman Aslanoğlu: "1974 yılında cezaevine girdim. 20
yıl boyunca birçok defa cezaevine girdim çıktım. 3 yıldır aftan çıkmış bulunmaktayım. Cezaevine girmek
istemiyorum. Bu nedenle iş bulmak istedim; bulamadım.
yere gittim. İş bulamadım. En son Bayrampaşa Belediyesi’nden bir dükkan istedim. Kitap okunup, sigara
içilmeyen bir yer yapmak istedim. Sabıkam olduğu için bana vermediler. Ben açlık grevi yapmak istiyorum.
Bana sesimi duyurmamda yardımcı olun" diyerek ,yardım talebinde bulundu.
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nedeni olarak Bakdemir’e yaptığı bildirimde; “Eğitim durumu açısından EMO Personel Yönetmeliği Büro
soneli niteliklerine sahip olmamanız ve şubemizde hizmetli kadrosuna da gereksinim olmaması nedeniyle

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 20 Nisan 2004 tarih ve 12 sayılı oturumda iş akdinizin feshine karar
2004.05.01)

an günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aygan (1977), Devlet Memurluğu Sınavı
sonucu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne güvenlik görevlisi olarak 20 Haziran günü yerleştirildiğini, güvenlik
soruşturulmasında, “güvenlik görevlisine mukavemetten” hakkında açılan bir dava gerekçe gösterilerek
atamasının yapılmadığını, dava açtığını ve kazandığını, ancak mahkeme kararına rağmen özlük haklarım
verilmediğini ve işe geri alınmadığını belirtti.

İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ahmet Özen 21 Nisan günü yaptığı açıklamada,
özelleştirme sonucu Kolin AŞ'ye devredilen Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt AŞ'de
(ESGAZ) çalışan işçilere, sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını, sendikal mücadeleden vazge
11 üyenin iş akdinin feshedildiğini belirtti. (22 Nisan 2004-Cumhuriyet)

Adana Çimento Sanayi hazır beton tesislerinde çalışan 46 işçinin işine 23 Nisan günü son verildi. (Özgür

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Volkswagen’çalışan 160 kişi, 23 nisan günü “üretim
darlığı” gerekçesiyle işten çıkarıldı. (Evrensel-25.04.04)

Ankara Yenimahalle belediyesine bağlı Yenimahalle Ekmek Pazarlama’da (YE-PA) çalışan 15 işçinin işine,
hiçbir ihbarda bulunmadan 24 Nisan günü son verildi. (Birgün-25.04.04)

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati İçten(1961), doğuştan fiziksel engelli olduğunu,
istiklal Caddesinde milli piyango bileti satarak geçimini sağladığını; fakat polisler tarafından bilet satmasının
engellendiğini ve bu nedenle mağdur olduğunu belirtti.

Kocaeli Körfez Belediyesi’nin AKP’li Başkanı, belediyeye bağlı Yarpaş’ta çalışan Belediye
üyesi 29 işçiyi işten çıkardı. Şube Başkanı Bayram Özkan, işe iade davası açtıklarını belirtti
merkez ilçesine bağlı Kozlu Beldesi’nde de 299 geçici işçinin iş akdi feshedildi. (Evrensel

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Artan (1985), Çiçek Pasajı’nda bir restoranın
gece bekçiliğini yaptığını, 24 Nisan günü işten çıkarıldığını, ücret alacağını talep edince kendisine 150 şişe rakı

ını, daha sonra 150 şişe rakıyı çaldığına dair bir belge imzalatmak istendiğini

Bursa’da kurulu Tamek Fabrikası’nda çalıan 46 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Nisan ayında işten

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 25 işçiye, 1 Mayıs günü itibariyle çıkış verildi. (Evrensel

Diyarbakır Kulp Belediye’sinde çalışan Güven Ülgen, yerel seçimlerde SHP'ye çalıştığı gerekçesiyle işten
05.06)

İş Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bayram Özkan, Kandıra Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi 30
işçinin, ücretleri yüksek olduğu gerekçesiyle belediye tarafından Mayıs ayı başında işten çıkarıldığını belirtti.

günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Salman Aslanoğlu: "1974 yılında cezaevine girdim. 20
yıl boyunca birçok defa cezaevine girdim çıktım. 3 yıldır aftan çıkmış bulunmaktayım. Cezaevine girmek
istemiyorum. Bu nedenle iş bulmak istedim; bulamadım. Tüm resmi kurumlara; cumhurbaşkanı, başbakan her
yere gittim. İş bulamadım. En son Bayrampaşa Belediyesi’nden bir dükkan istedim. Kitap okunup, sigara
içilmeyen bir yer yapmak istedim. Sabıkam olduğu için bana vermediler. Ben açlık grevi yapmak istiyorum.
Bana sesimi duyurmamda yardımcı olun" diyerek ,yardım talebinde bulundu.
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nedeni olarak Bakdemir’e yaptığı bildirimde; “Eğitim durumu açısından EMO Personel Yönetmeliği Büro
soneli niteliklerine sahip olmamanız ve şubemizde hizmetli kadrosuna da gereksinim olmaması nedeniyle

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 20 Nisan 2004 tarih ve 12 sayılı oturumda iş akdinizin feshine karar

an günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mehmet Aygan (1977), Devlet Memurluğu Sınavı
sonucu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne güvenlik görevlisi olarak 20 Haziran günü yerleştirildiğini, güvenlik

en” hakkında açılan bir dava gerekçe gösterilerek
atamasının yapılmadığını, dava açtığını ve kazandığını, ancak mahkeme kararına rağmen özlük haklarım

nı Ahmet Özen 21 Nisan günü yaptığı açıklamada,
özelleştirme sonucu Kolin AŞ'ye devredilen Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt AŞ'de
(ESGAZ) çalışan işçilere, sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını, sendikal mücadeleden vazgeçmeyen

Adana Çimento Sanayi hazır beton tesislerinde çalışan 46 işçinin işine 23 Nisan günü son verildi. (Özgür

u Volkswagen’çalışan 160 kişi, 23 nisan günü “üretim

PA) çalışan 15 işçinin işine,

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Necati İçten(1961), doğuştan fiziksel engelli olduğunu,
istiklal Caddesinde milli piyango bileti satarak geçimini sağladığını; fakat polisler tarafından bilet satmasının

Kocaeli Körfez Belediyesi’nin AKP’li Başkanı, belediyeye bağlı Yarpaş’ta çalışan Belediye-İş 2 No’lu Şube
üyesi 29 işçiyi işten çıkardı. Şube Başkanı Bayram Özkan, işe iade davası açtıklarını belirtti. Zonguldak’ın
merkez ilçesine bağlı Kozlu Beldesi’nde de 299 geçici işçinin iş akdi feshedildi. (Evrensel-23.04.04)

28 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Deniz Artan (1985), Çiçek Pasajı’nda bir restoranın
gece bekçiliğini yaptığını, 24 Nisan günü işten çıkarıldığını, ücret alacağını talep edince kendisine 150 şişe rakı

ını, daha sonra 150 şişe rakıyı çaldığına dair bir belge imzalatmak istendiğini

Bursa’da kurulu Tamek Fabrikası’nda çalıan 46 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Nisan ayında işten

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 25 işçiye, 1 Mayıs günü itibariyle çıkış verildi. (Evrensel-

Diyarbakır Kulp Belediye’sinde çalışan Güven Ülgen, yerel seçimlerde SHP'ye çalıştığı gerekçesiyle işten

İş Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bayram Özkan, Kandıra Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi 30
işçinin, ücretleri yüksek olduğu gerekçesiyle belediye tarafından Mayıs ayı başında işten çıkarıldığını belirtti.

günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Salman Aslanoğlu: "1974 yılında cezaevine girdim. 20
yıl boyunca birçok defa cezaevine girdim çıktım. 3 yıldır aftan çıkmış bulunmaktayım. Cezaevine girmek

Tüm resmi kurumlara; cumhurbaşkanı, başbakan her
yere gittim. İş bulamadım. En son Bayrampaşa Belediyesi’nden bir dükkan istedim. Kitap okunup, sigara
içilmeyen bir yer yapmak istedim. Sabıkam olduğu için bana vermediler. Ben açlık grevi yapmak istiyorum.
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Kütahya Porselen Fabrikası’nda Çimse
İşveren, işten çıkarmalara gerekçe olarak taşeron firmanın anlaşmasının son
Mahkemesi’nde işe iade davası açtı. (Evrensel

Teksif sendikası Genel Başkanı Zeki Bolat, Denizli’de sendikalı olamayan, ancak sendika bürosuna gidip gelen
850 işçinin işten çıkarıldığını, Mavi Jeans’ta çalışa
çıkarıldığını belirtti. (Birgün-2004.05.11)

Petrol İş sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerinin,
Trakya’da 51, Batman’da 125, Adıyaman’da 89 ve Milas
başında son verildiğini belirtti. (Birgün

Hatay’ın İskenderun ilçesinin tatil beldesi olan Gökmeydan beldesinde 28 Mart’ta seçimleri kazanan Genç
Parti’li Belediye Başkanı Necim Bozkurt, be
“belediyenin maddi durumunun kötü olmasını” gerekçe gösterirken, Genel
Başkanı Mehmet Güleryüz işten atmaların yasal olmadığını ifade etti. (Evrensel

Abbate firmasının İstanbul Esenler fabrikasında çalışan ve Teksif sendikasına üye olan 33 işçi, Mayıs ayında
işten çıkarıldı. Teksif sendikası Yedikule şube başkanı Sabahattin Çetin, Abbate’yi kendisine iş yaptıran Next
firmasına şikayet edeceklerini, bu firmanın Abbate ‘ye iş yaptırma şartlarından birinin sendikalı ve sigortalı işçi
çalıştırmak olduğunu belirtti. Çetin, ayrıca işe iade davası açacaklarını belirtti. Bilecik’teki Abbate fabrikasında
çalışan ve TEKSİF’e üye olan 10 işçi de işten atıldı.

14 Mayıs günü,İHD İstanbul şubesine başvuran Ayşe Vildan Ülgen(1965) başvurusunda: “1990 yılı başından
beri Ergun Ölçücü’nün yanında çalışıyorum. 2
sözler üzerine dönüp tekrar çalıştım.2004 nisan ayında artık haklarımı alamayacağıma ve oyalandığıma inanarak
işten kesin ayrıldım. Sadece hakkımı istiyorum. SSK’lı yapılmadım. En son aldığım maaş 500 milyon ve
çalıştığım yıl sayısı 14’tür. 2001-2002 arası
yoluyla verilmesini istiyorum.” diyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

Çorlu Belediyesi’nde çalışan 22 işçi, yerel seçimler sonrası işten çıkarıldı. (Evrensel

Antalya’da bulunan Cender Oteli’nde, DİSK’e bağlı OLEYİS sendikasına üye olan 8 işçi, 17 Mayıs günü işten
atıldı. (Evrensel-2004.05.18)

Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışan 157 işçi, Mayıs ayı ortasında işten çıkarıldı. Belediye
Mali Sekreteri Ercan Gürün, 157 işçiden 82'sinin Belediye
karşısında sorunu çözmek için uzun süre bekledik. Belediye yönetimi ise çalışanların daha fazla olduğunu ve işe
gelmeyerek sadece maaş aldıklarını söyleyerek iş akitler
kesinlikle doğru değildir. Aynı yönetim çalışanlara 'Sendikadan istifa ederseniz size iş başı yaptırırız' diyerek
öneri de bulunmuştur. Belediye yönetiminin yapmak istediğinden de anlaşılacağı gibi ti
sendikalaşmasına tahammül edilmiyor” dedi. (DİHA

Balıkesir Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın yemek ihtiyacını karşılayan Alper Yemek
Gıda Tekstil Temizlik Şirketi’nde çalışan 325 işçi, komutanlıkla şirke
çıkarıldı. (Evrensel-2004.05.18)

Kırıkkale belediyesinde çalışan 88 geçici işçinin iş akitleri, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle Mayıs ayında
feshedildi. (Birgün-20.05.04)

22 Haziran günü İHD İstanbul şubesine
çalıştığı sırada tüplerin yanlış dizilmesi sonucu tüplerin dağıldığını ve parmaklarını ezdiğini, sağ baş parmağının
parçalandığını, SSK’da ameliyat olduğunu ve 6 ay çalışamaz raporu aldığ
ancak iki ay sonra iş akdinin fesedildiğini ve sakatlığı dolayısıyla kendisine tazminat ödenmediğini, kıdem
tazminatı olarak ta 910 milyon TL verildiğini, hiçbir yerde iş bulamadığını ve mağdur olduğunu belirterek,
hukuki yardım talebinde bulunmuştur.(İHD İstanbul
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Kütahya Porselen Fabrikası’nda Çimse-İş sendikasına üye olan 164 işçi, Mayıs ayı başında işten çıkarıldı.
İşveren, işten çıkarmalara gerekçe olarak taşeron firmanın anlaşmasının sona ermesini gösterirken, işçiler İş
Mahkemesi’nde işe iade davası açtı. (Evrensel-2004.05.12)

Teksif sendikası Genel Başkanı Zeki Bolat, Denizli’de sendikalı olamayan, ancak sendika bürosuna gidip gelen
850 işçinin işten çıkarıldığını, Mavi Jeans’ta çalışan 15 işçinin de, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten

2004.05.11)

Petrol İş sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerinin,
Trakya’da 51, Batman’da 125, Adıyaman’da 89 ve Milas Güllük’te çalışan 7 taşeron işçinin işine, Mayıs ayı
başında son verildiğini belirtti. (Birgün-2004.05.12)

Hatay’ın İskenderun ilçesinin tatil beldesi olan Gökmeydan beldesinde 28 Mart’ta seçimleri kazanan Genç
Parti’li Belediye Başkanı Necim Bozkurt, belediyede çalışan 8 işçinin işine son verdi. Bozkurt, işten atmalara
“belediyenin maddi durumunun kötü olmasını” gerekçe gösterirken, Genel-İş Sendikası İskenderun Şube
Başkanı Mehmet Güleryüz işten atmaların yasal olmadığını ifade etti. (Evrensel-2004.05.1

Abbate firmasının İstanbul Esenler fabrikasında çalışan ve Teksif sendikasına üye olan 33 işçi, Mayıs ayında
işten çıkarıldı. Teksif sendikası Yedikule şube başkanı Sabahattin Çetin, Abbate’yi kendisine iş yaptıran Next

bu firmanın Abbate ‘ye iş yaptırma şartlarından birinin sendikalı ve sigortalı işçi
çalıştırmak olduğunu belirtti. Çetin, ayrıca işe iade davası açacaklarını belirtti. Bilecik’teki Abbate fabrikasında
çalışan ve TEKSİF’e üye olan 10 işçi de işten atıldı. (Birgün-2004.05.15) (Evrensel-20.05.04)

14 Mayıs günü,İHD İstanbul şubesine başvuran Ayşe Vildan Ülgen(1965) başvurusunda: “1990 yılı başından
beri Ergun Ölçücü’nün yanında çalışıyorum. 2-3 kez haklarımın verilmemesi nedeniyle ayrıldım. Israr ve verdiği
özler üzerine dönüp tekrar çalıştım.2004 nisan ayında artık haklarımı alamayacağıma ve oyalandığıma inanarak

işten kesin ayrıldım. Sadece hakkımı istiyorum. SSK’lı yapılmadım. En son aldığım maaş 500 milyon ve
2002 arası bir yıl ayrı kaldım, çalışmadım. Kıdem tazminatımın anlaşma

yoluyla verilmesini istiyorum.” diyerek, hukuki yardım talebinde bulunmuştur.

Çorlu Belediyesi’nde çalışan 22 işçi, yerel seçimler sonrası işten çıkarıldı. (Evrensel-22.05.04)

Cender Oteli’nde, DİSK’e bağlı OLEYİS sendikasına üye olan 8 işçi, 17 Mayıs günü işten

Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışan 157 işçi, Mayıs ayı ortasında işten çıkarıldı. Belediye
Gürün, 157 işçiden 82'sinin Belediye-İş Sendikası'na üye olduğunu belirterek, “Bu durum

karşısında sorunu çözmek için uzun süre bekledik. Belediye yönetimi ise çalışanların daha fazla olduğunu ve işe
gelmeyerek sadece maaş aldıklarını söyleyerek iş akitlerini feshetmiştir. Belediye yönetiminin iddia ettiği şey
kesinlikle doğru değildir. Aynı yönetim çalışanlara 'Sendikadan istifa ederseniz size iş başı yaptırırız' diyerek
öneri de bulunmuştur. Belediye yönetiminin yapmak istediğinden de anlaşılacağı gibi ti
sendikalaşmasına tahammül edilmiyor” dedi. (DİHA-28.05.2004)

Balıkesir Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın yemek ihtiyacını karşılayan Alper Yemek
Gıda Tekstil Temizlik Şirketi’nde çalışan 325 işçi, komutanlıkla şirketin sözleşmesi bitmesi üzerine işten

Kırıkkale belediyesinde çalışan 88 geçici işçinin iş akitleri, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle Mayıs ayında

22 Haziran günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Ahmet Yıldırım(1970); Milangaz dolum tesislerinde
çalıştığı sırada tüplerin yanlış dizilmesi sonucu tüplerin dağıldığını ve parmaklarını ezdiğini, sağ baş parmağının
parçalandığını, SSK’da ameliyat olduğunu ve 6 ay çalışamaz raporu aldığını. Rapor sonunda iş başı yaptığını;
ancak iki ay sonra iş akdinin fesedildiğini ve sakatlığı dolayısıyla kendisine tazminat ödenmediğini, kıdem
tazminatı olarak ta 910 milyon TL verildiğini, hiçbir yerde iş bulamadığını ve mağdur olduğunu belirterek,

kuki yardım talebinde bulunmuştur.(İHD İstanbul-04)
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İş sendikasına üye olan 164 işçi, Mayıs ayı başında işten çıkarıldı.
a ermesini gösterirken, işçiler İş

Teksif sendikası Genel Başkanı Zeki Bolat, Denizli’de sendikalı olamayan, ancak sendika bürosuna gidip gelen
n 15 işçinin de, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten

Petrol İş sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçilerinin,
Güllük’te çalışan 7 taşeron işçinin işine, Mayıs ayı

Hatay’ın İskenderun ilçesinin tatil beldesi olan Gökmeydan beldesinde 28 Mart’ta seçimleri kazanan Genç
lediyede çalışan 8 işçinin işine son verdi. Bozkurt, işten atmalara

İş Sendikası İskenderun Şube
2004.05.16)

Abbate firmasının İstanbul Esenler fabrikasında çalışan ve Teksif sendikasına üye olan 33 işçi, Mayıs ayında
işten çıkarıldı. Teksif sendikası Yedikule şube başkanı Sabahattin Çetin, Abbate’yi kendisine iş yaptıran Next

bu firmanın Abbate ‘ye iş yaptırma şartlarından birinin sendikalı ve sigortalı işçi
çalıştırmak olduğunu belirtti. Çetin, ayrıca işe iade davası açacaklarını belirtti. Bilecik’teki Abbate fabrikasında

20.05.04)

14 Mayıs günü,İHD İstanbul şubesine başvuran Ayşe Vildan Ülgen(1965) başvurusunda: “1990 yılı başından
3 kez haklarımın verilmemesi nedeniyle ayrıldım. Israr ve verdiği

özler üzerine dönüp tekrar çalıştım.2004 nisan ayında artık haklarımı alamayacağıma ve oyalandığıma inanarak
işten kesin ayrıldım. Sadece hakkımı istiyorum. SSK’lı yapılmadım. En son aldığım maaş 500 milyon ve

bir yıl ayrı kaldım, çalışmadım. Kıdem tazminatımın anlaşma

22.05.04)

Cender Oteli’nde, DİSK’e bağlı OLEYİS sendikasına üye olan 8 işçi, 17 Mayıs günü işten

Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalışan 157 işçi, Mayıs ayı ortasında işten çıkarıldı. Belediye-İş 2 No'lu Şubesi
İş Sendikası'na üye olduğunu belirterek, “Bu durum

karşısında sorunu çözmek için uzun süre bekledik. Belediye yönetimi ise çalışanların daha fazla olduğunu ve işe
ini feshetmiştir. Belediye yönetiminin iddia ettiği şey

kesinlikle doğru değildir. Aynı yönetim çalışanlara 'Sendikadan istifa ederseniz size iş başı yaptırırız' diyerek
öneri de bulunmuştur. Belediye yönetiminin yapmak istediğinden de anlaşılacağı gibi tiyatro çalışanlarının

Balıkesir Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın yemek ihtiyacını karşılayan Alper Yemek
tin sözleşmesi bitmesi üzerine işten

Kırıkkale belediyesinde çalışan 88 geçici işçinin iş akitleri, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle Mayıs ayında

başvuruda bulunan Ahmet Yıldırım(1970); Milangaz dolum tesislerinde
çalıştığı sırada tüplerin yanlış dizilmesi sonucu tüplerin dağıldığını ve parmaklarını ezdiğini, sağ baş parmağının

ını. Rapor sonunda iş başı yaptığını;
ancak iki ay sonra iş akdinin fesedildiğini ve sakatlığı dolayısıyla kendisine tazminat ödenmediğini, kıdem
tazminatı olarak ta 910 milyon TL verildiğini, hiçbir yerde iş bulamadığını ve mağdur olduğunu belirterek,
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Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde ve Sincan Organize’de iki ayrı fabrikası olan Erkunt AŞ’de çalışan 34 işçi,
Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmaları üzerine Mayıs ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evren
(Cumhuriyet– 03.06.04)

Ankara’da, TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan 13 işçi, “öğle yemeği hizmeti özelleştirildi” gerekçesiyle 28
Mayıs günü işten çıkarıldı. (Evrensel

İstanbul Ümraniye’de bulunan İnsert Mekanik ve Elektronik
hiçbir gerekçe gösterilmeden 25 ve 30 Mayıs günlerinde işten çıkarıldı. (DİHA
08.06.2004)

Adana’da bulunan Yeni Önder Lojistik Firması'nda çalışan 12 işçi, TÜMTİS Sendikası'na
gerekçesiyle 8 Haziran günü işten çıkarıldı. TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, konuyla ilgili olarak İş
Mahkemesi'ne ve Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını belirtti. (DİHA

İstanbul Güneşli’de kurulu Samteks fabr
işten çıkarıldı. (Evrensel-09.06.2004)

İstanbul Kıraç’ta kurulu Castleblair fabrikasında çalışan 12 işçi, Haziran ayında işten çıkarıldı. (Evrensel
13.6.04) (Evrensel-15.6.04)

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Dikimevi’nde çalışan ve aynı zamanda Harb
temsilcisi olan Fatma Atak, işten çıkarıldı. Bunun üzerine 21 Haziran günü Harb
yapılırken, Harb-İş Genel Başkanı Osman Çimen, Yeni İş Yas
ek tazminat ödenerek işyeri temsilcisinin işten atılabildiğini, bunun temsilcilere iş güvencesi sağlayan Sendikalar
Yasası’nın 30. maddesini işlemez hale getirdiğini vurguladı. Eyleme katılan Fatma Atak
yanıtladı. Kendisine sadece “üzgünüz” diyerek işten atıldığına dair belge verildiğini ifade eden Atak, “Ne
olduğunu sorduğumda ‘lütfen okuyun’ dendi. Yazıda İş Yasası’nın 17’inci maddesine göre tazminatımın
verilerek işten atıldığım yazıyordu” dedi. Atak “Neden işten atıldım?” diye sorduğunda ise “İnanın biz de
bilmiyoruz, yukarıdan gelen emir” denildiğini kaydetti. (Evrensel

Amasya Uygur beldesinde çalışan 17 işçi, Belediye Başkanı Hasan Er tarafından işten çıkarıldı.
işçilerin yerine 16 yeni işçi aldı. (Evrensel

Birleşik Metal İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek 22 Haziran günü yaptığı açıklamada, Çiğli
Sasalı’da faaliyet gösteren Med Uion Containers A.Ş’de çalışan Med Uion C
işten çıkarmaları işçinin, “fabrikanın kapatılması” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını belirtti. Fabrikaya
halen hammadde girişinin yapıldığını savunan Çeltek, patronun sendikanın örgütlülüğünü kırmaya çalıştığını
belirtti. (Evrensel-24.06.2004)

Bellona’da çalışan ve zorunlu fazla mesailere karşı çıkan 6 işçi, Haziran ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel
26.06.2004)

13 Mayıs günü, 28 Mart yerel seçimlerinden sonra KESK’ e bağlı Tüm
görev yaptıkları birimlerden alınarak, farklı yerlere verildiği belirlendi. Ayrıca Muvakkat işçi statüsünde bulunan
eski belediye başkan danışmanlarından Osman TORAK( İHD üyesi) ve Mehmet CAN’ın iş akti fesedildi.(14
Mayıs 2004 Ülkede Özgür Gündem Gazetesi/İHD Siirt Şubesi)

PETKİM Aliağa Rafinerisi'nde çalışan 50 işçi, 11

İkram Güven (1953), 1985 yılında Mersin’de uyuşturucu kaçakçılığından 16 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldığını ve sonrasında 1992 yılında dönemin hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan Şartlı
tahliye sonucu cezaevinden çıktığını ve şartlı tahliye sonucu çıkan hüküm
halde 12 yıldır işe alınmadığını belirtti. Güven, 1992 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvurduğunu, ancak
halen işe alınmadığını belirtti. (İHD-

İzmir Ödemiş'te bulunan Halil Kaya SSK Hastanesi'nde taşeron
Çalışma Bakanlığı'nca 25'ten 11'e indirildi. Bilge Can Temizlik Şirketi'nde çalışan ve işten çıkarılmaları
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Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde ve Sincan Organize’de iki ayrı fabrikası olan Erkunt AŞ’de çalışan 34 işçi,
İş Sendikası’na üye olmaları üzerine Mayıs ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evren

Ankara’da, TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan 13 işçi, “öğle yemeği hizmeti özelleştirildi” gerekçesiyle 28
Mayıs günü işten çıkarıldı. (Evrensel-29.05.2004)

İstanbul Ümraniye’de bulunan İnsert Mekanik ve Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi'nde çalışan 35 işçi,
hiçbir gerekçe gösterilmeden 25 ve 30 Mayıs günlerinde işten çıkarıldı. (DİHA-04.06.2004) (Özgür Gündem

Adana’da bulunan Yeni Önder Lojistik Firması'nda çalışan 12 işçi, TÜMTİS Sendikası'na
gerekçesiyle 8 Haziran günü işten çıkarıldı. TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, konuyla ilgili olarak İş
Mahkemesi'ne ve Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını belirtti. (DİHA-09.06.2004)

İstanbul Güneşli’de kurulu Samteks fabrikasında çalışan 80 işçi, “daralma” olduğu gerekçesiyle Haziran ayında
09.06.2004)

İstanbul Kıraç’ta kurulu Castleblair fabrikasında çalışan 12 işçi, Haziran ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Dikimevi’nde çalışan ve aynı zamanda Harb
temsilcisi olan Fatma Atak, işten çıkarıldı. Bunun üzerine 21 Haziran günü Harb-İş Ankara Şubesi eylem

İş Genel Başkanı Osman Çimen, Yeni İş Yasası’nın kabul edilmesiyle bir yıllık ücreti karşılığı
ek tazminat ödenerek işyeri temsilcisinin işten atılabildiğini, bunun temsilcilere iş güvencesi sağlayan Sendikalar
Yasası’nın 30. maddesini işlemez hale getirdiğini vurguladı. Eyleme katılan Fatma Atak
yanıtladı. Kendisine sadece “üzgünüz” diyerek işten atıldığına dair belge verildiğini ifade eden Atak, “Ne
olduğunu sorduğumda ‘lütfen okuyun’ dendi. Yazıda İş Yasası’nın 17’inci maddesine göre tazminatımın

ım yazıyordu” dedi. Atak “Neden işten atıldım?” diye sorduğunda ise “İnanın biz de
bilmiyoruz, yukarıdan gelen emir” denildiğini kaydetti. (Evrensel-22.06.2004)

Amasya Uygur beldesinde çalışan 17 işçi, Belediye Başkanı Hasan Er tarafından işten çıkarıldı.
işçilerin yerine 16 yeni işçi aldı. (Evrensel-23.06.2004)

Birleşik Metal İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek 22 Haziran günü yaptığı açıklamada, Çiğli
Sasalı’da faaliyet gösteren Med Uion Containers A.Ş’de çalışan Med Uion Containers Anonim Şirketi’ndeki
işten çıkarmaları işçinin, “fabrikanın kapatılması” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını belirtti. Fabrikaya
halen hammadde girişinin yapıldığını savunan Çeltek, patronun sendikanın örgütlülüğünü kırmaya çalıştığını

Bellona’da çalışan ve zorunlu fazla mesailere karşı çıkan 6 işçi, Haziran ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel

13 Mayıs günü, 28 Mart yerel seçimlerinden sonra KESK’ e bağlı Tüm-Bel Sen Siirt şubesine bağlı memurların
görev yaptıkları birimlerden alınarak, farklı yerlere verildiği belirlendi. Ayrıca Muvakkat işçi statüsünde bulunan

ından Osman TORAK( İHD üyesi) ve Mehmet CAN’ın iş akti fesedildi.(14
Mayıs 2004 Ülkede Özgür Gündem Gazetesi/İHD Siirt Şubesi)

PETKİM Aliağa Rafinerisi'nde çalışan 50 işçi, 11-14 Haziran günlerinde işten çıkarıldı. (DİHA

985 yılında Mersin’de uyuşturucu kaçakçılığından 16 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldığını ve sonrasında 1992 yılında dönemin hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan Şartlı
tahliye sonucu cezaevinden çıktığını ve şartlı tahliye sonucu çıkan hükümlülere iş verileceği yasada belirtildiği
halde 12 yıldır işe alınmadığını belirtti. Güven, 1992 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvurduğunu, ancak

-Van)

İzmir Ödemiş'te bulunan Halil Kaya SSK Hastanesi'nde taşeron temizlik kuruluşunda çalışan işçilerin sayısı
Çalışma Bakanlığı'nca 25'ten 11'e indirildi. Bilge Can Temizlik Şirketi'nde çalışan ve işten çıkarılmaları
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Ankara’da, İstanbul yolu üzerinde ve Sincan Organize’de iki ayrı fabrikası olan Erkunt AŞ’de çalışan 34 işçi,
İş Sendikası’na üye olmaları üzerine Mayıs ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel-29.05.2004)

Ankara’da, TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan 13 işçi, “öğle yemeği hizmeti özelleştirildi” gerekçesiyle 28

İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi'nde çalışan 35 işçi,
04.06.2004) (Özgür Gündem-

Adana’da bulunan Yeni Önder Lojistik Firması'nda çalışan 12 işçi, TÜMTİS Sendikası'na üye oldukları
gerekçesiyle 8 Haziran günü işten çıkarıldı. TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, konuyla ilgili olarak İş

09.06.2004)

ikasında çalışan 80 işçi, “daralma” olduğu gerekçesiyle Haziran ayında

İstanbul Kıraç’ta kurulu Castleblair fabrikasında çalışan 12 işçi, Haziran ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-

Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Dikimevi’nde çalışan ve aynı zamanda Harb-İş Sendikası işyeri
İş Ankara Şubesi eylem

ası’nın kabul edilmesiyle bir yıllık ücreti karşılığı
ek tazminat ödenerek işyeri temsilcisinin işten atılabildiğini, bunun temsilcilere iş güvencesi sağlayan Sendikalar

gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Kendisine sadece “üzgünüz” diyerek işten atıldığına dair belge verildiğini ifade eden Atak, “Ne
olduğunu sorduğumda ‘lütfen okuyun’ dendi. Yazıda İş Yasası’nın 17’inci maddesine göre tazminatımın

ım yazıyordu” dedi. Atak “Neden işten atıldım?” diye sorduğunda ise “İnanın biz de

Amasya Uygur beldesinde çalışan 17 işçi, Belediye Başkanı Hasan Er tarafından işten çıkarıldı. Er, çıkarılan

Birleşik Metal İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek 22 Haziran günü yaptığı açıklamada, Çiğli-
ontainers Anonim Şirketi’ndeki

işten çıkarmaları işçinin, “fabrikanın kapatılması” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını belirtti. Fabrikaya
halen hammadde girişinin yapıldığını savunan Çeltek, patronun sendikanın örgütlülüğünü kırmaya çalıştığını

Bellona’da çalışan ve zorunlu fazla mesailere karşı çıkan 6 işçi, Haziran ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel-

Bel Sen Siirt şubesine bağlı memurların
görev yaptıkları birimlerden alınarak, farklı yerlere verildiği belirlendi. Ayrıca Muvakkat işçi statüsünde bulunan

ından Osman TORAK( İHD üyesi) ve Mehmet CAN’ın iş akti fesedildi.(14

14 Haziran günlerinde işten çıkarıldı. (DİHA-14.6.04)

985 yılında Mersin’de uyuşturucu kaçakçılığından 16 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldığını ve sonrasında 1992 yılında dönemin hükümeti ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan Şartlı

lülere iş verileceği yasada belirtildiği
halde 12 yıldır işe alınmadığını belirtti. Güven, 1992 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvurduğunu, ancak

temizlik kuruluşunda çalışan işçilerin sayısı
Çalışma Bakanlığı'nca 25'ten 11'e indirildi. Bilge Can Temizlik Şirketi'nde çalışan ve işten çıkarılmaları
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kararlaştırılan 14 işçinin 15 Nisan günü noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi benimsendi. (Mi
2004.05.16)

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermet Koç, görevlerinden
alındılar. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na Keramettin Kurt’un 1 Mayıs 2003 tarihinde atanmasından sonra,
Fincancı ve Koç, “Keramettin Kurt’un bu görev için yeterli olmadığı” yönünde açıklama yapmışlardı. Bunun
üzerine İÜ Rektörlüğü, Fincancı ve Koç hakkında soruşturma açmıştı. Disip
Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca Şebnem Korur Fincancı ve Sermet Koç’a “yönetim görevinden
ayırma” cezası verdi. (İHD İstanbul-

Balıkesir’de bulunan Banvit’te çalışan ve Öz Gıda
işten çıkarıldı. Öz Gıda-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Settar Aslan, Banvit’te çalışan 500 işçinin sendikalı
olmak için kendilerine müracaat ettiğini, ancak patronun sendikaya üye olmak isteyen işçileri işten attığını
söyledi. Fabrikadan 3-4 Temmuz günlerinde 100’ü aşkın işçinin atıldığını belirten Aslan, “Bunun adı, toplu işçi
çıkarmadır. İşveren, burada yasaları tanımayarak gece işte çalışıp sabah evine giden 100’ü aşkın işçiye ‘ya
sendikadan istifa edersiniz ya da yürüyer
(Evrensel- 01.07.2004)

İstanbul Esenler’de bulunan Abbate fabrikasında çalışan 48 kişi, 30 Haziran günü işten çıkarıldı. İşten atılan
işçilerden 42’si TEKSİF üyesi, 6’sı ise daha önce
nedeniyle mayıs ayında TEKSİF’e üye olan 3 yıllık işçi Fatma Karaoğlu, bu nedenle iki kez savunmasının
alındığın, işten atmaya gerekçe olarak yeterli sayıda üretim yapmadığı ve uyumsuz davranışla
sürüldüğünü, ustası Ali ve Ayşe’nin kendisine “Sendikadan istifa et, savunmalarını geri vereceğim, fabrikada
işten atılma olsa bile sen atılmayacaksın, şeref sözü veriyorum” dediğini belirtirken, Abbate Fabrikası’nda 3
yıldır kalite kontrolcü olarak çalışan Şaduman Yıldız da sendikadan istifa ettiği halde işten atıldığını belirtti.
(Evrensel- 03.07.2004)

Sümerbank Holding’e bağlı olan ve Albayraklara Alçelik şirketine satılan bazı işyerlerinde çalışan 300 işçi,
Temmuz ayı başında işten çıkarıldı. (Birgün

Kocaeli’nide, özelleştirilerek Yıldız Entegre Firması’na satılan İstanbul Gübre Sanayi Fabrikası’nda (İGSAŞ)
çalışan 89 kişi Temmuz ayı başından işten atıldı. (Evrensel

Bolu Belediyesi’nde çalışan 119 işçi Temm
29.07.2004)

İnegöl Lojistik Ambarı’nda çalışan TÜMTİS üyesi 2 işçi Temmuz ayı başında işten atıldı. (Evrensel
03.07.2004)

DİSK /Genel-İş sendikası üyesi olan ve Urla Belediyesi’nde çal
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin feshedildi. (DİSK Genel

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Gübre Sanayi AŞ (TÜGSAŞ) Genel Müdürlüğü’nü tasfiye kararı aldı.
Bu karar çerçevesinde Petrol-İş Sendikası üyesi 11 işçi Temmuz ayında işten atıldı.
(13.07.2004-DİHA)

Belediye-İş İzmir Şube Başkanı Süleyman Karakaya 13 Temmuz günü yaptığı açıklamada, 2003 Eylül ayında
örgütlenmeye başladıkları Sarnıç Belediyesi’nde ça

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şeref Ünat (1960), 2000 yılında Çatak Belediyesinde
işçi olarak çalışmaya başladığını, yerel seçimlerden sonra seçilen AKP’li belediye
göstermeden kendisinin de aralarında bulunduğu 56 kişinin işine son verdiğini belirtti. (İHD Van)

Bornova Yurtiçi Kargo Doğanlar’da çalışan Galip Uzun isimli işçi, mezhep çatışması sonucu 15 Temmuz
günü işten çıkartıldı. (İHD İzmir)

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Murat Tekstil’de çalışan ve TEKSİF’e üye olan 8 işçinin işine
Temmuz ayında son verilirken, 20’ye yakın işçi de süresiz ve ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın sahibi Mahmut
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kararlaştırılan 14 işçinin 15 Nisan günü noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi benimsendi. (Mi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermet Koç, görevlerinden

u Başkanlığı’na Keramettin Kurt’un 1 Mayıs 2003 tarihinde atanmasından sonra,
Fincancı ve Koç, “Keramettin Kurt’un bu görev için yeterli olmadığı” yönünde açıklama yapmışlardı. Bunun
üzerine İÜ Rektörlüğü, Fincancı ve Koç hakkında soruşturma açmıştı. Disiplin Komisyonu 3 Haziran günü
Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca Şebnem Korur Fincancı ve Sermet Koç’a “yönetim görevinden

-04)

Balıkesir’de bulunan Banvit’te çalışan ve Öz Gıda-İş sendikasına üye olan 100’ü aşkın işçi, Temmuz ayı başında
İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Settar Aslan, Banvit’te çalışan 500 işçinin sendikalı

olmak için kendilerine müracaat ettiğini, ancak patronun sendikaya üye olmak isteyen işçileri işten attığını
4 Temmuz günlerinde 100’ü aşkın işçinin atıldığını belirten Aslan, “Bunun adı, toplu işçi

çıkarmadır. İşveren, burada yasaları tanımayarak gece işte çalışıp sabah evine giden 100’ü aşkın işçiye ‘ya
sendikadan istifa edersiniz ya da yürüyerek şehre gidersiniz’ diye tercih sunmuştur” dedi. (Evrensel

İstanbul Esenler’de bulunan Abbate fabrikasında çalışan 48 kişi, 30 Haziran günü işten çıkarıldı. İşten atılan
işçilerden 42’si TEKSİF üyesi, 6’sı ise daha önce baskılarla istifa ettirilen işçiler. Kötü çalışma koşulları
nedeniyle mayıs ayında TEKSİF’e üye olan 3 yıllık işçi Fatma Karaoğlu, bu nedenle iki kez savunmasının
alındığın, işten atmaya gerekçe olarak yeterli sayıda üretim yapmadığı ve uyumsuz davranışla
sürüldüğünü, ustası Ali ve Ayşe’nin kendisine “Sendikadan istifa et, savunmalarını geri vereceğim, fabrikada
işten atılma olsa bile sen atılmayacaksın, şeref sözü veriyorum” dediğini belirtirken, Abbate Fabrikası’nda 3

rolcü olarak çalışan Şaduman Yıldız da sendikadan istifa ettiği halde işten atıldığını belirtti.

Sümerbank Holding’e bağlı olan ve Albayraklara Alçelik şirketine satılan bazı işyerlerinde çalışan 300 işçi,
ıkarıldı. (Birgün- 03.07.2004)

Kocaeli’nide, özelleştirilerek Yıldız Entegre Firması’na satılan İstanbul Gübre Sanayi Fabrikası’nda (İGSAŞ)
çalışan 89 kişi Temmuz ayı başından işten atıldı. (Evrensel- 02.07.2004)

Bolu Belediyesi’nde çalışan 119 işçi Temmuz ayı başında işten çıkartıldı. (Evrensel-06.07.2004) (Cumhuriyet

İnegöl Lojistik Ambarı’nda çalışan TÜMTİS üyesi 2 işçi Temmuz ayı başında işten atıldı. (Evrensel

İş sendikası üyesi olan ve Urla Belediyesi’nde çalışan 40 işçinin iş akitleri, 7 Temmuz günü
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin feshedildi. (DİSK Genel- İş-09.07.2004 – İHD İzmir)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Gübre Sanayi AŞ (TÜGSAŞ) Genel Müdürlüğü’nü tasfiye kararı aldı.
İş Sendikası üyesi 11 işçi Temmuz ayında işten atıldı.

İş İzmir Şube Başkanı Süleyman Karakaya 13 Temmuz günü yaptığı açıklamada, 2003 Eylül ayında
örgütlenmeye başladıkları Sarnıç Belediyesi’nde çalışan 33 kişinin işten atıldığını belirtti.

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şeref Ünat (1960), 2000 yılında Çatak Belediyesinde
işçi olarak çalışmaya başladığını, yerel seçimlerden sonra seçilen AKP’li belediye başkanının hiçbir gerekçe
göstermeden kendisinin de aralarında bulunduğu 56 kişinin işine son verdiğini belirtti. (İHD Van)

Bornova Yurtiçi Kargo Doğanlar’da çalışan Galip Uzun isimli işçi, mezhep çatışması sonucu 15 Temmuz

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Murat Tekstil’de çalışan ve TEKSİF’e üye olan 8 işçinin işine
Temmuz ayında son verilirken, 20’ye yakın işçi de süresiz ve ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın sahibi Mahmut
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kararlaştırılan 14 işçinin 15 Nisan günü noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi benimsendi. (Milliyet-

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermet Koç, görevlerinden

u Başkanlığı’na Keramettin Kurt’un 1 Mayıs 2003 tarihinde atanmasından sonra,
Fincancı ve Koç, “Keramettin Kurt’un bu görev için yeterli olmadığı” yönünde açıklama yapmışlardı. Bunun

lin Komisyonu 3 Haziran günü
Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca Şebnem Korur Fincancı ve Sermet Koç’a “yönetim görevinden

kın işçi, Temmuz ayı başında
İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Settar Aslan, Banvit’te çalışan 500 işçinin sendikalı

olmak için kendilerine müracaat ettiğini, ancak patronun sendikaya üye olmak isteyen işçileri işten attığını
4 Temmuz günlerinde 100’ü aşkın işçinin atıldığını belirten Aslan, “Bunun adı, toplu işçi

çıkarmadır. İşveren, burada yasaları tanımayarak gece işte çalışıp sabah evine giden 100’ü aşkın işçiye ‘ya
ek şehre gidersiniz’ diye tercih sunmuştur” dedi. (Evrensel-05.07.2004)

İstanbul Esenler’de bulunan Abbate fabrikasında çalışan 48 kişi, 30 Haziran günü işten çıkarıldı. İşten atılan
baskılarla istifa ettirilen işçiler. Kötü çalışma koşulları

nedeniyle mayıs ayında TEKSİF’e üye olan 3 yıllık işçi Fatma Karaoğlu, bu nedenle iki kez savunmasının
alındığın, işten atmaya gerekçe olarak yeterli sayıda üretim yapmadığı ve uyumsuz davranışları olduğunun ileri
sürüldüğünü, ustası Ali ve Ayşe’nin kendisine “Sendikadan istifa et, savunmalarını geri vereceğim, fabrikada
işten atılma olsa bile sen atılmayacaksın, şeref sözü veriyorum” dediğini belirtirken, Abbate Fabrikası’nda 3

rolcü olarak çalışan Şaduman Yıldız da sendikadan istifa ettiği halde işten atıldığını belirtti.

Sümerbank Holding’e bağlı olan ve Albayraklara Alçelik şirketine satılan bazı işyerlerinde çalışan 300 işçi,

Kocaeli’nide, özelleştirilerek Yıldız Entegre Firması’na satılan İstanbul Gübre Sanayi Fabrikası’nda (İGSAŞ)

06.07.2004) (Cumhuriyet-

İnegöl Lojistik Ambarı’nda çalışan TÜMTİS üyesi 2 işçi Temmuz ayı başında işten atıldı. (Evrensel-

ışan 40 işçinin iş akitleri, 7 Temmuz günü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Gübre Sanayi AŞ (TÜGSAŞ) Genel Müdürlüğü’nü tasfiye kararı aldı.
İş Sendikası üyesi 11 işçi Temmuz ayında işten atıldı. (Evrensel-14.07.2004)

İş İzmir Şube Başkanı Süleyman Karakaya 13 Temmuz günü yaptığı açıklamada, 2003 Eylül ayında
lışan 33 kişinin işten atıldığını belirtti. (Evrensel-14.07.2004)

14 Temmuz günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Şeref Ünat (1960), 2000 yılında Çatak Belediyesinde
başkanının hiçbir gerekçe

göstermeden kendisinin de aralarında bulunduğu 56 kişinin işine son verdiğini belirtti. (İHD Van)

Bornova Yurtiçi Kargo Doğanlar’da çalışan Galip Uzun isimli işçi, mezhep çatışması sonucu 15 Temmuz

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Murat Tekstil’de çalışan ve TEKSİF’e üye olan 8 işçinin işine
Temmuz ayında son verilirken, 20’ye yakın işçi de süresiz ve ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın sahibi Mahmut
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Yıldız’ın CHP Urfa milletvekili ve aynı zamanda CHP Genel Saymanı olduğunu belirten işçiler, işten çıkarılma
tasdiki için Urfa’daki tüm noterlere başvurduklarını, ancak hiçbir noterin fabrikaya gelmediğini belirtti.
(Evrensel-18.07.2004)

21 Temmuz günü DİSK Gıda-İş sendikasının yet
sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atıldı. (21.07.2004

24 Temmuz günü Genel İş Van şube Başkanı Bekir Tür yaptığı açıklamada, Van ili Çatak ilç
Belediye Başkanı Minur Bozdemir’in, 56 işçiyi gerekçesiz olarak işten attığını, göreve başlamasının ardından
sendikalarına üye işçi ve işyeri temsilcileri üzerinde baskı uygulandığını ve işten atmakla tehdit ettiğini ve 22
işçinin de şu an ücretsiz ve sigortasız çalıştırıldığını belirtti. (İHD Van

30 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptıkları başvuruda; Rıfat Çolban (27), Murat Kuveytan (47), Ahmet
Çur (29), Halil Baki (25), Musa Bakır (38) ve Hüseyin Balaman (44),
Belediye’nin hiçbir gerekçe göstermeden iş akitlerini feshettiğini ve tazminat ödemeden işten çıkarıldıklarını
belirttiler. (İHD Bingöl)

Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Boyasan, Kutsal ve Tüm
Temmuz ayında işten çıkarıldı. Grevdeki işçiler, sendikalı oldukları için işten atıldıklarını, ancak asılsız
suçlamalarla tazminat haklarının ellerinden alındığını ve patron tarafından fişlenerek başka bir işe girmelerinin
engellendiğini belirttiler. (Evrensel-15.07.2004)

21 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ali Koçak (1956), işten çıkartıldığını belirtti.
(İHD İstanbul)

Temmuz ayı içerisinde, SOCOTOB Yaprak Tütün İşletmesi Fabrikası’nda her yıl 1 ile
mevsimlik işçi , bu yıl 9 gün çalıştırılarak işlerlerine son verildi. (İHD İzmir) (10.07.2004

Karşıyaka Kent A.Ş. çalışan Cemal Gençtürk, Mustafa Kurgen hakkında, K.Yaka Belediyesi’ne ait altı çöp
bidonunu hurdacıya sattıkları iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. İşçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2’e
ve TİS’teki Disiplin Ceza Disiplini’nin 10 ve 16. maddeleri uyarınca, ihbarsız ve kıdemsiz olarak iş akitleri
fesih edilmiştir.

Van Çatak Belediyesi, belediyede çalışan DİSK üyesi 56 işçinin işine 14 Temmuz günü son verdi. (21.07.2004
DİHA)

Adana'da faaliyet gösteren Obje Üretim Fabrikası'nda fabrikanın "Özerklik" ismiyle düzenlediği protokolü
okumadan ve aylık maaş listesi diye imzalayan 41 kadın işçi, haziran
kesintiyi kabul etmediği için Temmuz ayında işten çıkarıldı. (20.07.2004

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle yaklaşık 400 işçi 20
Temmuz’da işten çıkarıldı. (Evrensel

İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetleri dışındaki işlerini üstlenen taşeron firma Nilay A.Ş.’de
çalışan 350 işçiden 60’ı, Temmuz ayında sosyal hakları verilmeden işten çıkarıldı. (Birgün
(Evrensel-20.07.2004) (DİHA-19.07.2004)

Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Mehmet Karataş 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, örgütlenme
çalışmalarını tamamladıkları OYAK’a bağlı olarak çalışan TUKAŞ’ta yeterli çoğunluğu sağlayıp Bakanlık’tan
izin almış olmalarına rağmen, örgütlenmelerine izin verilmediğini, sendikalarına üye olan 67 işçinin iş akdinin
feshedildiğini ve birçoğunun iş akdinin de iş akdinin askıya alındığını belirtti. (Birgün

Gaziantep’te bulunan Ritor Çuval Fabrikası’nda
işveren tarafından Temmuz ayında işten çıkarıldılar. (Birgün

2 Şubat 2002'de Eğitim-Sen Bingöl Şube Genel Kurulu'nda, 'Anadil Bölmez Bütünleştirir' yazılı pankart astığı ve
11 Mayıs 2002'de DEHAP mitingine katıldığı gerekçesiyle açığa alınan Bingöl Atatürk İlköğretim Okulu
hizmetlisi ve aynı zamanda Eğitim-
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kili ve aynı zamanda CHP Genel Saymanı olduğunu belirten işçiler, işten çıkarılma
tasdiki için Urfa’daki tüm noterlere başvurduklarını, ancak hiçbir noterin fabrikaya gelmediğini belirtti.

İş sendikasının yetki aldığı Altınbaşak Un Fab. San. Tic. AŞ’de çalışan 10 işçi,
sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atıldı. (21.07.2004- DİSK Gıda İş Sendikası) (İHD İzmir)

24 Temmuz günü Genel İş Van şube Başkanı Bekir Tür yaptığı açıklamada, Van ili Çatak ilç
Belediye Başkanı Minur Bozdemir’in, 56 işçiyi gerekçesiz olarak işten attığını, göreve başlamasının ardından
sendikalarına üye işçi ve işyeri temsilcileri üzerinde baskı uygulandığını ve işten atmakla tehdit ettiğini ve 22

retsiz ve sigortasız çalıştırıldığını belirtti. (İHD Van - 25 Temmuz 2004/Evrensel)

30 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptıkları başvuruda; Rıfat Çolban (27), Murat Kuveytan (47), Ahmet
Çur (29), Halil Baki (25), Musa Bakır (38) ve Hüseyin Balaman (44), Sancak Belediyesi’nde çalıştıklarını,
Belediye’nin hiçbir gerekçe göstermeden iş akitlerini feshettiğini ve tazminat ödemeden işten çıkarıldıklarını

Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Boyasan, Kutsal ve Tüm-Teks fabrikalarında çalışan 300 işçi,
Temmuz ayında işten çıkarıldı. Grevdeki işçiler, sendikalı oldukları için işten atıldıklarını, ancak asılsız
suçlamalarla tazminat haklarının ellerinden alındığını ve patron tarafından fişlenerek başka bir işe girmelerinin

15.07.2004)

21 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ali Koçak (1956), işten çıkartıldığını belirtti.

Temmuz ayı içerisinde, SOCOTOB Yaprak Tütün İşletmesi Fabrikası’nda her yıl 1 ile
mevsimlik işçi , bu yıl 9 gün çalıştırılarak işlerlerine son verildi. (İHD İzmir) (10.07.2004

Karşıyaka Kent A.Ş. çalışan Cemal Gençtürk, Mustafa Kurgen hakkında, K.Yaka Belediyesi’ne ait altı çöp
arı iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. İşçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2’e

ve TİS’teki Disiplin Ceza Disiplini’nin 10 ve 16. maddeleri uyarınca, ihbarsız ve kıdemsiz olarak iş akitleri

e çalışan DİSK üyesi 56 işçinin işine 14 Temmuz günü son verdi. (21.07.2004

Adana'da faaliyet gösteren Obje Üretim Fabrikası'nda fabrikanın "Özerklik" ismiyle düzenlediği protokolü
okumadan ve aylık maaş listesi diye imzalayan 41 kadın işçi, haziran ayı maaşlarında yapılan 66 milyonluk
kesintiyi kabul etmediği için Temmuz ayında işten çıkarıldı. (20.07.2004-DİHA) (Evrensel

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle yaklaşık 400 işçi 20
’da işten çıkarıldı. (Evrensel-25.08.04)

İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetleri dışındaki işlerini üstlenen taşeron firma Nilay A.Ş.’de
çalışan 350 işçiden 60’ı, Temmuz ayında sosyal hakları verilmeden işten çıkarıldı. (Birgün

19.07.2004)

İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Mehmet Karataş 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, örgütlenme
çalışmalarını tamamladıkları OYAK’a bağlı olarak çalışan TUKAŞ’ta yeterli çoğunluğu sağlayıp Bakanlık’tan

almış olmalarına rağmen, örgütlenmelerine izin verilmediğini, sendikalarına üye olan 67 işçinin iş akdinin
feshedildiğini ve birçoğunun iş akdinin de iş akdinin askıya alındığını belirtti. (Birgün-20.07.2004)

Gaziantep’te bulunan Ritor Çuval Fabrikası’nda çalışan 150 işçi, 2 aydır alamadıkları ücretleri talep ettikleri
işveren tarafından Temmuz ayında işten çıkarıldılar. (Birgün-29.07.2004)

Sen Bingöl Şube Genel Kurulu'nda, 'Anadil Bölmez Bütünleştirir' yazılı pankart astığı ve
ayıs 2002'de DEHAP mitingine katıldığı gerekçesiyle açığa alınan Bingöl Atatürk İlköğretim Okulu

-Sen Bingöl Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Sönmez, Bölge İdare
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kili ve aynı zamanda CHP Genel Saymanı olduğunu belirten işçiler, işten çıkarılma
tasdiki için Urfa’daki tüm noterlere başvurduklarını, ancak hiçbir noterin fabrikaya gelmediğini belirtti.

ki aldığı Altınbaşak Un Fab. San. Tic. AŞ’de çalışan 10 işçi,
DİSK Gıda İş Sendikası) (İHD İzmir)

24 Temmuz günü Genel İş Van şube Başkanı Bekir Tür yaptığı açıklamada, Van ili Çatak ilçesinin AKP’li
Belediye Başkanı Minur Bozdemir’in, 56 işçiyi gerekçesiz olarak işten attığını, göreve başlamasının ardından
sendikalarına üye işçi ve işyeri temsilcileri üzerinde baskı uygulandığını ve işten atmakla tehdit ettiğini ve 22

25 Temmuz 2004/Evrensel)

30 Temmuz günü İHD Bingöl şubesine yaptıkları başvuruda; Rıfat Çolban (27), Murat Kuveytan (47), Ahmet
Sancak Belediyesi’nde çalıştıklarını,

Belediye’nin hiçbir gerekçe göstermeden iş akitlerini feshettiğini ve tazminat ödemeden işten çıkarıldıklarını

kalarında çalışan 300 işçi,
Temmuz ayında işten çıkarıldı. Grevdeki işçiler, sendikalı oldukları için işten atıldıklarını, ancak asılsız
suçlamalarla tazminat haklarının ellerinden alındığını ve patron tarafından fişlenerek başka bir işe girmelerinin

21 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Ali Koçak (1956), işten çıkartıldığını belirtti.

3 ay arası çalışan 640
mevsimlik işçi , bu yıl 9 gün çalıştırılarak işlerlerine son verildi. (İHD İzmir) (10.07.2004-DİHA)

Karşıyaka Kent A.Ş. çalışan Cemal Gençtürk, Mustafa Kurgen hakkında, K.Yaka Belediyesi’ne ait altı çöp
arı iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. İşçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2’e

ve TİS’teki Disiplin Ceza Disiplini’nin 10 ve 16. maddeleri uyarınca, ihbarsız ve kıdemsiz olarak iş akitleri

e çalışan DİSK üyesi 56 işçinin işine 14 Temmuz günü son verdi. (21.07.2004-

Adana'da faaliyet gösteren Obje Üretim Fabrikası'nda fabrikanın "Özerklik" ismiyle düzenlediği protokolü
ayı maaşlarında yapılan 66 milyonluk
DİHA) (Evrensel-20.07.2004)

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle yaklaşık 400 işçi 20

İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetleri dışındaki işlerini üstlenen taşeron firma Nilay A.Ş.’de
çalışan 350 işçiden 60’ı, Temmuz ayında sosyal hakları verilmeden işten çıkarıldı. (Birgün-20.07.2004)

İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Mehmet Karataş 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, örgütlenme
çalışmalarını tamamladıkları OYAK’a bağlı olarak çalışan TUKAŞ’ta yeterli çoğunluğu sağlayıp Bakanlık’tan

almış olmalarına rağmen, örgütlenmelerine izin verilmediğini, sendikalarına üye olan 67 işçinin iş akdinin
20.07.2004)

çalışan 150 işçi, 2 aydır alamadıkları ücretleri talep ettikleri

Sen Bingöl Şube Genel Kurulu'nda, 'Anadil Bölmez Bütünleştirir' yazılı pankart astığı ve
ayıs 2002'de DEHAP mitingine katıldığı gerekçesiyle açığa alınan Bingöl Atatürk İlköğretim Okulu

Sen Bingöl Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Sönmez, Bölge İdare
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Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla görevin
Bakanlığı'nın mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden görevden alındı. (İHD Diyarbakır) (21.07.2004

CHP Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, yerel seçimlerin ardından hangi belediyenin kaç işçi çıkardığ
ilişkin soru önergesine verilen yanıtta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 216, Karaman Belediyesi’nden 148,
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi’nden 113, Kahramanmaraş'ın Göksun Belediyesi’nden 112, Mardin
Belediyesi’nden 98, Kırıkkale Belediyesi’nden 9
Susurluk Belediyesi’nden 86, Afyon'un Sandıklı Belediyesi’nden 68, Hatay'ın Belen Belediyesi’nden 64,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 59, Gaziantep'in Şahinbey, Isparta'nın Atabey ve Adana'nın Yü
Belediyelerinden 55’er, Elazığ'ın Maden Belediyesi’nden 54, Kütahya Belediyesi’nden 38, Sinop
Belediyesi’nden 34, Isparta Belediyesi’nden 27, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 24, Denizli
Belediyesi’nden ise 18 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. (

Tekstil üretimi yapan Castleblair'de işten atılan 80 işçi, Temmuz ayında işten çıkarıldı. Marks & Spencer içi
üretim yapan Castleblair işçileri, 14 Temmuz günü İstanbul Nişantaşı'ndaki Marks & Spencer mağazası önünde
yaptıkları basın açıklamasında, işyerinde yürüttükleri sendikal çalışmaları yüzünden işten çıkarıldıklarını belirtti.
(Cumhuriyet-15.08.04)

Ankara’da bulunan UDA Makina Sanayi A.Ş’de çalışan ve Birleşik Metal
çıkarıldı. (Evrensel-04.08.04)

Denizli Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Uslu’ya ait Boyasan ve Kutsalteks fabrikalarında çalışan Teksif
Sendikası üyesi 250 işçi, işten çıkarıldı. Teksif Denizli Şube Başkanı Recep Oktay, işverenin 4
işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını, 250 işçinini işten çıkarıldığını ve yaklaşık 200 işçinin de
sendikadan istifa ettirildiğini belirttiler. (Birgün

Tokat Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SENA Tekstil’de çalışan ve Türk
TEKSİF Sendikası’nda örgütlenmeye çalışan 92 işçi işten atıldı. (Evrensel

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Kılıç 11 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Bursa’da
faaliyet gösteren Any Tekstil’de çalışan 13 işçinin sendikalaştıkları için işten ç
12.08.2004)

Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bakındı,
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Polisevi'nde polisevinde çalışan sendikalarına üye 15 işçinin, 11 Ağustos gü
çıkarıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce yapılan yazılı
açıklamada ise sözleşmeli olarak çalışan personelin bütün yasal haklarının ödenerek işten çıkarıldıkları ve
çıkarılan işçilerin yerine 14 teknisyen yardımcısının işe başlatıldığı belirtildi. (Cumhuriyet

İstanbul Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüd Hizmetleri San. ve TİC. A.Ş. (Gopaş)’de çalışan 180 işçinin iş
akti Ağustos ayında fesh edildi. (Evrensel

İzmir’de bulunan Altın Başak Un Fabrikası'nda sendikalaşma çalışmaları yürüten 11 işçi, Ağustos ayında işten
çıkarıldı. (Özgür Gündem-14.08.2004)

İstanbul Kağıthane’de bulunan Joy Giyim’de çalışan 17 işçi, altıncı ay zammının verilmemesini protesto ederek
fazla mesaiye kalmayınca Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

İzmit Atıkları Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye (İZAYDAŞ) bağlı çalışan 15 işçi, taşeron firma AKVAR
Temizlik Şirketi tarafından Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

İstanbul’da bulunan Kıvanç Tekstil’de ağır çalışma şartlarını protesto için “dinlenme eylemi” yapan 11 işçiden
sadece 4’ü Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

Sinop Belediyesi’nde çalışan Genel
üye olan diğer 36 geçici işçinin de sendikadan istifa etmedikleri taktirde, işten atmakla tehdit edildiği iddia
edildi. (Evrensel-11.08.04)
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Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla görevine yeniden dönmesinin ardından, Milli Eğitim
Bakanlığı'nın mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden görevden alındı. (İHD Diyarbakır) (21.07.2004

CHP Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, yerel seçimlerin ardından hangi belediyenin kaç işçi çıkardığ
ilişkin soru önergesine verilen yanıtta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 216, Karaman Belediyesi’nden 148,
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi’nden 113, Kahramanmaraş'ın Göksun Belediyesi’nden 112, Mardin
Belediyesi’nden 98, Kırıkkale Belediyesi’nden 94, Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi’nden 89, Balıkesir'in
Susurluk Belediyesi’nden 86, Afyon'un Sandıklı Belediyesi’nden 68, Hatay'ın Belen Belediyesi’nden 64,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 59, Gaziantep'in Şahinbey, Isparta'nın Atabey ve Adana'nın Yü
Belediyelerinden 55’er, Elazığ'ın Maden Belediyesi’nden 54, Kütahya Belediyesi’nden 38, Sinop
Belediyesi’nden 34, Isparta Belediyesi’nden 27, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 24, Denizli
Belediyesi’nden ise 18 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. (Cumhuriyet-01.08.04)

Tekstil üretimi yapan Castleblair'de işten atılan 80 işçi, Temmuz ayında işten çıkarıldı. Marks & Spencer içi
üretim yapan Castleblair işçileri, 14 Temmuz günü İstanbul Nişantaşı'ndaki Marks & Spencer mağazası önünde

açıklamasında, işyerinde yürüttükleri sendikal çalışmaları yüzünden işten çıkarıldıklarını belirtti.

Ankara’da bulunan UDA Makina Sanayi A.Ş’de çalışan ve Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan 24 işçi işten

Denizli Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Uslu’ya ait Boyasan ve Kutsalteks fabrikalarında çalışan Teksif
Sendikası üyesi 250 işçi, işten çıkarıldı. Teksif Denizli Şube Başkanı Recep Oktay, işverenin 4

e çalıştığını, 250 işçinini işten çıkarıldığını ve yaklaşık 200 işçinin de
sendikadan istifa ettirildiğini belirttiler. (Birgün-05.08.04)

Tokat Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SENA Tekstil’de çalışan ve Türk
sı’nda örgütlenmeye çalışan 92 işçi işten atıldı. (Evrensel-09.08.04)

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Kılıç 11 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Bursa’da
faaliyet gösteren Any Tekstil’de çalışan 13 işçinin sendikalaştıkları için işten çıkarıldığını belirtti. (Evrensel

Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bakındı,
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Polisevi'nde polisevinde çalışan sendikalarına üye 15 işçinin, 11 Ağustos gü
çıkarıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce yapılan yazılı
açıklamada ise sözleşmeli olarak çalışan personelin bütün yasal haklarının ödenerek işten çıkarıldıkları ve

en yardımcısının işe başlatıldığı belirtildi. (Cumhuriyet

İstanbul Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüd Hizmetleri San. ve TİC. A.Ş. (Gopaş)’de çalışan 180 işçinin iş
akti Ağustos ayında fesh edildi. (Evrensel-14.08.2004)

Başak Un Fabrikası'nda sendikalaşma çalışmaları yürüten 11 işçi, Ağustos ayında işten
14.08.2004)

İstanbul Kağıthane’de bulunan Joy Giyim’de çalışan 17 işçi, altıncı ay zammının verilmemesini protesto ederek
nca Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-17.08.04) (Evrensel-18.08.04)

İzmit Atıkları Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye (İZAYDAŞ) bağlı çalışan 15 işçi, taşeron firma AKVAR
Temizlik Şirketi tarafından Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-20.08.2004)

İstanbul’da bulunan Kıvanç Tekstil’de ağır çalışma şartlarını protesto için “dinlenme eylemi” yapan 11 işçiden
sadece 4’ü Ağustos ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-21.08.04)

Sinop Belediyesi’nde çalışan Genel-İş Sendikası’na üye 6 geçici işçi 10 Ağusttos günü işten atıldı. Genel
üye olan diğer 36 geçici işçinin de sendikadan istifa etmedikleri taktirde, işten atmakla tehdit edildiği iddia
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e yeniden dönmesinin ardından, Milli Eğitim
Bakanlığı'nın mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden görevden alındı. (İHD Diyarbakır) (21.07.2004-DİHA)

CHP Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, yerel seçimlerin ardından hangi belediyenin kaç işçi çıkardığına
ilişkin soru önergesine verilen yanıtta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 216, Karaman Belediyesi’nden 148,
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi’nden 113, Kahramanmaraş'ın Göksun Belediyesi’nden 112, Mardin

4, Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi’nden 89, Balıkesir'in
Susurluk Belediyesi’nden 86, Afyon'un Sandıklı Belediyesi’nden 68, Hatay'ın Belen Belediyesi’nden 64,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 59, Gaziantep'in Şahinbey, Isparta'nın Atabey ve Adana'nın Yüreğir
Belediyelerinden 55’er, Elazığ'ın Maden Belediyesi’nden 54, Kütahya Belediyesi’nden 38, Sinop
Belediyesi’nden 34, Isparta Belediyesi’nden 27, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 24, Denizli

Tekstil üretimi yapan Castleblair'de işten atılan 80 işçi, Temmuz ayında işten çıkarıldı. Marks & Spencer içi
üretim yapan Castleblair işçileri, 14 Temmuz günü İstanbul Nişantaşı'ndaki Marks & Spencer mağazası önünde

açıklamasında, işyerinde yürüttükleri sendikal çalışmaları yüzünden işten çıkarıldıklarını belirtti.

İş Sendikası’na üye olan 24 işçi işten

Denizli Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Uslu’ya ait Boyasan ve Kutsalteks fabrikalarında çalışan Teksif
Sendikası üyesi 250 işçi, işten çıkarıldı. Teksif Denizli Şube Başkanı Recep Oktay, işverenin 4-5 aydan beri

e çalıştığını, 250 işçinini işten çıkarıldığını ve yaklaşık 200 işçinin de

Tokat Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren SENA Tekstil’de çalışan ve Türk-İş’e bağlı

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Kılıç 11 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Bursa’da
ıkarıldığını belirtti. (Evrensel-

Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bakındı,
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Polisevi'nde polisevinde çalışan sendikalarına üye 15 işçinin, 11 Ağustos günü işten
çıkarıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce yapılan yazılı
açıklamada ise sözleşmeli olarak çalışan personelin bütün yasal haklarının ödenerek işten çıkarıldıkları ve

en yardımcısının işe başlatıldığı belirtildi. (Cumhuriyet-13.08.04)

İstanbul Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüd Hizmetleri San. ve TİC. A.Ş. (Gopaş)’de çalışan 180 işçinin iş

Başak Un Fabrikası'nda sendikalaşma çalışmaları yürüten 11 işçi, Ağustos ayında işten

İstanbul Kağıthane’de bulunan Joy Giyim’de çalışan 17 işçi, altıncı ay zammının verilmemesini protesto ederek
18.08.04)

İzmit Atıkları Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye (İZAYDAŞ) bağlı çalışan 15 işçi, taşeron firma AKVAR

İstanbul’da bulunan Kıvanç Tekstil’de ağır çalışma şartlarını protesto için “dinlenme eylemi” yapan 11 işçiden

Ağusttos günü işten atıldı. Genel-İş’e
üye olan diğer 36 geçici işçinin de sendikadan istifa etmedikleri taktirde, işten atmakla tehdit edildiği iddia
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Bursa’da, TÜMTİS’in örgütlü olduğu Pervane Lojistik’te çalışan 8 işçi, gerek
işten çıkarıldı. (Evrensel-21.08.04)

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın atölye bölümünde taşeron olarak çalışan ve fabrikada örgütlü Türk Metal
Sendikası’na üye olan 25 işçiden 5’i 26 Ağustos günü işten çıkarıldı. (Evrensel

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Haneteks Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil
Sendikası’na üye olan 5 işçi işten çıkarıldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 300 kişinin çalıştığı
fabrikada 200’ü aşkın işçi bir haftada
Ağustos günü de noteri getirerek işçilerin istifa etmesini istedidiğini ancak işçilerin reddettiğini belirtti.
(Evrensel-28.08.04)

Yalova’da kurulu İstanbul Elyaf Fabrikası’nda ç
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan işçiler, Savcılığa verdikleri şikâyet dilekçelerinde, “İşverenin başka bir
sendikaya üye olmaları konusunda kendilerine baskı uyguladığını, tehdit, hakaret, kötü
bulunduğunu” belirtiler. (Evrensel-29.08.04)

Polaris Tekstil’de çalışan yaklaşık 400 işçinin Tekstil
sözleşmesi imzalamak üzere görüşme talep etmesi üzerine, 8 işçi işveren tarafından 28 Ağust
çıkarıldı. (Evrensel-29.08.04)

Atakum Belediyesi’nde çalışan 16 işçi Ağustos ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursaray'da çalışan 81 çalışanın işine Eylül ayı başında son verildi.
Demiryol-İş Sakarya Şube Başkanı
ölçüsünde sınavla işe alındığını belirterek, “
Bursaray'da sıkıntılar başlayacaktır” dedi
sendikalı işçiler üzerinde baskı kurarak çalışma barışını sona erdirdiğini vurguladı. (Cumhuriyet
(Evrensel-08.09.2004)

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 Eylül günü yapılan yazıl
Konulaş Nakliyat’ta çalışan 18 ve Ankara Gram Gıda’da çalışan 15 üyelerinin sendikalı oldukları için işten
atıldığı belirtildi. (Evrensel-08.09.2004)

Tekstil-Sen tarafından 10 Eylül günü yapılan açıklamada, Evita T
belirtildi. (Evrensel-11.09.2004)

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 240 işçinin çalıştığı Henateks’te sendikalaşma
nedeniyle 21işçi işten çıkarıldı. Baskılar nedeniyle 14 işçi de send

Van’da bulunan Pisi Tekstil’de çalışan ve 10 aylık maaşlarını alamadıkları için iş bırakan 50 işçinin
sözleşmeleri işveren tarafından Eylül ayında tek taraflı olarak fesh edildi. İşçiler işverenin devlet tarafınd
verilen teşvik kredisini geri vermemek için iflas göstermeye çalıştığını belirttiler.

DİSK Genel-İş sendikası Denizli Şube Başkanı Ahmet Kansız 15 Eylül günü yaptığı açıklamada, Tavas Belediye
Başkanı Ahmet Kansız’ın baskılar sonu
kötüye kullanma” gerekçesiyle işten çıkardığını belirtti. (Evrensel

Akdereli Çorap ve Örme Fabrikası’nda iki yıldır zam alamayan 25 işçi, zam talep etmeleri sonrası 20
işten çıkarıldılar. (Evrensel-23.09.2004)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bayer İlaç Fabrikası’nda çalışan 6 işçi, Eylül ayın sonunda işten çıkarıldı.
(Evrensel-29.09.2004)

Bandırma’da bulunan BAGFAŞ’ta işçi olan ve Petrol
ayı sonunda işten çıkarıldı. Gürpınar’a iş güvenliği önlemi alınmadan, kasıtlı olarak görevi olmayan başka bir iş
verildi. Daha sonra da verilen işi yapmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Petrol (Ev
30.09.2004)

VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bursa’da, TÜMTİS’in örgütlü olduğu Pervane Lojistik’te çalışan 8 işçi, gerekçe gösterilmeden 19 ağustos günü

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın atölye bölümünde taşeron olarak çalışan ve fabrikada örgütlü Türk Metal
Sendikası’na üye olan 25 işçiden 5’i 26 Ağustos günü işten çıkarıldı. (Evrensel-27.08.04)

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Haneteks Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil
Sendikası’na üye olan 5 işçi işten çıkarıldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 300 kişinin çalıştığı
fabrikada 200’ü aşkın işçi bir haftada sendikalı olunca, işverenin gözdağı vermek için 5 işçiyi işten attığını, 27
Ağustos günü de noteri getirerek işçilerin istifa etmesini istedidiğini ancak işçilerin reddettiğini belirtti.

Yalova’da kurulu İstanbul Elyaf Fabrikası’nda çalışan 12 kişi Ağustos ayında işten çıkarıldı. Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan işçiler, Savcılığa verdikleri şikâyet dilekçelerinde, “İşverenin başka bir
sendikaya üye olmaları konusunda kendilerine baskı uyguladığını, tehdit, hakaret, kötü

29.08.04)

Polaris Tekstil’de çalışan yaklaşık 400 işçinin Tekstil-Sen’e üye olması ve sendika yetkililerinin protokol
sözleşmesi imzalamak üzere görüşme talep etmesi üzerine, 8 işçi işveren tarafından 28 Ağust

Atakum Belediyesi’nde çalışan 16 işçi Ağustos ayı sonunda işten çıkarıldı. (Evrensel-31.08.04)

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursaray'da çalışan 81 çalışanın işine Eylül ayı başında son verildi.
İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, 81 işçinin Bursaray'ın kurulduğu günlerde yetenekleri

ölçüsünde sınavla işe alındığını belirterek, “İşçilerin yerine alınacak olanlar sistemi hiç tanımadıkları için
Bursaray'da sıkıntılar başlayacaktır” dedi. Yaman, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
sendikalı işçiler üzerinde baskı kurarak çalışma barışını sona erdirdiğini vurguladı. (Cumhuriyet

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 Eylül günü yapılan yazılı açıklamada, Konya Belediyesi’ne bağlı
Konulaş Nakliyat’ta çalışan 18 ve Ankara Gram Gıda’da çalışan 15 üyelerinin sendikalı oldukları için işten

08.09.2004)

Sen tarafından 10 Eylül günü yapılan açıklamada, Evita Tekstil’de çalışan 4 işçinin işine son verildiği

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 240 işçinin çalıştığı Henateks’te sendikalaşma
nedeniyle 21işçi işten çıkarıldı. Baskılar nedeniyle 14 işçi de sendikadan istifa etti. (Evrensel

Van’da bulunan Pisi Tekstil’de çalışan ve 10 aylık maaşlarını alamadıkları için iş bırakan 50 işçinin
sözleşmeleri işveren tarafından Eylül ayında tek taraflı olarak fesh edildi. İşçiler işverenin devlet tarafınd
verilen teşvik kredisini geri vermemek için iflas göstermeye çalıştığını belirttiler. (Evrensel

İş sendikası Denizli Şube Başkanı Ahmet Kansız 15 Eylül günü yaptığı açıklamada, Tavas Belediye
Başkanı Ahmet Kansız’ın baskılar sonucu 54 işçiyi sendikadan istifa ettirdiğini, 32’sini de “işverenin güvenini
kötüye kullanma” gerekçesiyle işten çıkardığını belirtti. (Evrensel-16.09.2004)

Akdereli Çorap ve Örme Fabrikası’nda iki yıldır zam alamayan 25 işçi, zam talep etmeleri sonrası 20
23.09.2004)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bayer İlaç Fabrikası’nda çalışan 6 işçi, Eylül ayın sonunda işten çıkarıldı.

Bandırma’da bulunan BAGFAŞ’ta işçi olan ve Petrol-İş Bandırma Şubesi Mali Sekreteri Yılmaz Gürpınar, Eylül
ayı sonunda işten çıkarıldı. Gürpınar’a iş güvenliği önlemi alınmadan, kasıtlı olarak görevi olmayan başka bir iş
verildi. Daha sonra da verilen işi yapmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Petrol (Ev
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çe gösterilmeden 19 ağustos günü

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın atölye bölümünde taşeron olarak çalışan ve fabrikada örgütlü Türk Metal
27.08.04)

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Haneteks Fabrikası’nda çalışan ve DİSK/Tekstil
Sendikası’na üye olan 5 işçi işten çıkarıldı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 300 kişinin çalıştığı

sendikalı olunca, işverenin gözdağı vermek için 5 işçiyi işten attığını, 27
Ağustos günü de noteri getirerek işçilerin istifa etmesini istedidiğini ancak işçilerin reddettiğini belirtti.

alışan 12 kişi Ağustos ayında işten çıkarıldı. Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan işçiler, Savcılığa verdikleri şikâyet dilekçelerinde, “İşverenin başka bir
sendikaya üye olmaları konusunda kendilerine baskı uyguladığını, tehdit, hakaret, kötü muamelede

Sen’e üye olması ve sendika yetkililerinin protokol
sözleşmesi imzalamak üzere görüşme talep etmesi üzerine, 8 işçi işveren tarafından 28 Ağustos günü işten

31.08.04)

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursaray'da çalışan 81 çalışanın işine Eylül ayı başında son verildi.
, 81 işçinin Bursaray'ın kurulduğu günlerde yetenekleri

İşçilerin yerine alınacak olanlar sistemi hiç tanımadıkları için
KP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin 'in

sendikalı işçiler üzerinde baskı kurarak çalışma barışını sona erdirdiğini vurguladı. (Cumhuriyet-08.09.2004)

ı açıklamada, Konya Belediyesi’ne bağlı
Konulaş Nakliyat’ta çalışan 18 ve Ankara Gram Gıda’da çalışan 15 üyelerinin sendikalı oldukları için işten

ekstil’de çalışan 4 işçinin işine son verildiği

İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 240 işçinin çalıştığı Henateks’te sendikalaşma
(Evrensel-16.09.2004)

Van’da bulunan Pisi Tekstil’de çalışan ve 10 aylık maaşlarını alamadıkları için iş bırakan 50 işçinin
sözleşmeleri işveren tarafından Eylül ayında tek taraflı olarak fesh edildi. İşçiler işverenin devlet tarafından

(Evrensel-16.09.2004)

İş sendikası Denizli Şube Başkanı Ahmet Kansız 15 Eylül günü yaptığı açıklamada, Tavas Belediye
cu 54 işçiyi sendikadan istifa ettirdiğini, 32’sini de “işverenin güvenini

Akdereli Çorap ve Örme Fabrikası’nda iki yıldır zam alamayan 25 işçi, zam talep etmeleri sonrası 20 Eylül günü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bayer İlaç Fabrikası’nda çalışan 6 işçi, Eylül ayın sonunda işten çıkarıldı.

si Mali Sekreteri Yılmaz Gürpınar, Eylül
ayı sonunda işten çıkarıldı. Gürpınar’a iş güvenliği önlemi alınmadan, kasıtlı olarak görevi olmayan başka bir iş
verildi. Daha sonra da verilen işi yapmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Petrol (Evrensel-
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Özelleştirme Yüksek Kurulu, Sümer Holding’e bağlı Manisa, Bergama ve Adana Aksantaş fabrikalarını kapattı.
“Zarar ediliyor” gerekçesiyle kapatılan fabrikalarda çalışan yaklaşık 700 işçi, kıdem tazminatları ödenerek Ekim
ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-07.10.04)

Doğuş Holding'e bağlı Hedef Tekstil'in taşeron firması olan NE
sigortaları ödenmemesine tepki gösteren işçilerden 15'i 30 Eylül günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işten
çıkarıldı. İşten atılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika önüne gelen 5 yıllık işçi Alev Ülger ile 4 yıllık işçi
annesi Lale Ülger'in de işine son verildi. (DİHA

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ali Kılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün
görevlisinin işine Ekim ayı başında son verildiğini belirtti. (Evrensel

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Polinas Ambalaj ve Paketleme Şirketi’nde, Petrol
İzmir Şubesi’ne üye olan 28 işçi Ekim ayı başında işten
özgür iradeleriyle örgütlenmelerine tahammül edemeyen Ülker Grubu, işten çıkartmaya ise performans
düşüklüğünü gerekçe gösterdi. Oysa çıkartılan 28 işçiden 9’unun, Petrol
görev yerleri değiştirilmiş, 7’si Grubun Gebze, 1’i Ankara, 1’i de Konya’daki işyerlerinde görevlendirilmişti”
denildi. (Evrensel-06.10.04)

Salihli Sol Sahil Sulama Birliği inşaatında çalışan 11 işçi Ekim ayı başında işten çıkarıldı. (Evrens

Kırşehir’in Kaman ilçe belediyesinde çalışan Genel
Aydoğan’ın da bulunduğu 40 işçi Ekim ayı başında işten çıkarıldı. (Evrensel

TRT, kurum bünyesinde görev yapan yaklaşık 500
işine “'tasarruf sağlanacağı” gerekçesiyle Ekim ayı başında son verdi. (Radikal

A. Aziz Toplar 4 Ekim günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda, 657 sayılı kanuna ta
İskenderun Belediyesi’nden çıkarıldığını belirterek yardım talep etti. (İHD Ankara)

Malatya Belediyesi’ne bağlı Motaş’ta çalışan Recep Turan isimli şoför, Ekim ayında işten çıkarıldı. Turan’ın
işten atılma gerekçesi, “su içmek için oto
tarafından da kabul edildi. Ancak işçiler, Recep Turan’ın işten atılmasının, Motaş’da başlayan sendikalaşma
nedeniyle çıkarıldığını belirttiler. (Evrensel

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Vestel Fabrikası’nda Ekim ayında 500’e yakın işçi “siparişin azlığı
ve bakım” gerekçeleriyle işten çıkarıldı. Vestel Grubu’na bağlı Vestel Com’da da 400 işçi aynı gerekçelerle işten
atıldı. (Evrensel-14.10.04)

İstanbul’da bulunan Biosel İlaç Fabrikası’nda çalışan ve alacakları için iş durduran 13 işçi, 14 Ekim günü işveren
tarafından “ahlak kurallarına uymadıkları” gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. (Evrensel

15 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan
sağlayan 150 ailenin satış yapmak için kendilerine gösterilen yerin, Altındağ Belediyesi tarafından ellerinden
alınmak istendiğini belirterek yardım talep etti. (İHD Ankara)

Kemalpaşa Organize Sanayi'nde kurulu Ahmet Yar Soğutma Sistemleri Fabrikası'nda çalışan 70 işçi, Birleşik
Metal-İş Sendikası'na üye oldukları için Ekim ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

İstanbul Merter’de bulunan Keresteciler Sitesi’nde bulunan Özkevser Örme’de 10, Cem Örme
Empirme’de ise 2 işçi Ekim ayında işten çıkarıldı. (Evrensel

26 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ferdi Hiçyılmaz, 16.08.2004 tarihinde Çiğli Tariş Yağ
fabrikasında işe alındığını, 25.10.2004 tarihinde gerekçe göst
İzmir)
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Özelleştirme Yüksek Kurulu, Sümer Holding’e bağlı Manisa, Bergama ve Adana Aksantaş fabrikalarını kapattı.
“Zarar ediliyor” gerekçesiyle kapatılan fabrikalarda çalışan yaklaşık 700 işçi, kıdem tazminatları ödenerek Ekim

07.10.04)

Doğuş Holding'e bağlı Hedef Tekstil'in taşeron firması olan NE-KA Tekstil'in yaklaşık 2.5 aydır maaşları ve
sigortaları ödenmemesine tepki gösteren işçilerden 15'i 30 Eylül günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işten

en atılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika önüne gelen 5 yıllık işçi Alev Ülger ile 4 yıllık işçi
annesi Lale Ülger'in de işine son verildi. (DİHA-01.10.2004)

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ali Kılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün
görevlisinin işine Ekim ayı başında son verildiğini belirtti. (Evrensel-04.10.04)

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Polinas Ambalaj ve Paketleme Şirketi’nde, Petrol
İzmir Şubesi’ne üye olan 28 işçi Ekim ayı başında işten atıldı. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin
özgür iradeleriyle örgütlenmelerine tahammül edemeyen Ülker Grubu, işten çıkartmaya ise performans
düşüklüğünü gerekçe gösterdi. Oysa çıkartılan 28 işçiden 9’unun, Petrol-İş’ten istifa etmedikleri i
görev yerleri değiştirilmiş, 7’si Grubun Gebze, 1’i Ankara, 1’i de Konya’daki işyerlerinde görevlendirilmişti”

Salihli Sol Sahil Sulama Birliği inşaatında çalışan 11 işçi Ekim ayı başında işten çıkarıldı. (Evrens

Kırşehir’in Kaman ilçe belediyesinde çalışan Genel-İş sendikası üyesi ve aralarında işyeri temsilcisi Hilmi
Aydoğan’ın da bulunduğu 40 işçi Ekim ayı başında işten çıkarıldı. (Evrensel-03.10.04)

TRT, kurum bünyesinde görev yapan yaklaşık 500 akitli Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçısının
işine “'tasarruf sağlanacağı” gerekçesiyle Ekim ayı başında son verdi. (Radikal-02.10.2004) (Radikal

A. Aziz Toplar 4 Ekim günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda, 657 sayılı kanuna ta
İskenderun Belediyesi’nden çıkarıldığını belirterek yardım talep etti. (İHD Ankara)

Malatya Belediyesi’ne bağlı Motaş’ta çalışan Recep Turan isimli şoför, Ekim ayında işten çıkarıldı. Turan’ın
işten atılma gerekçesi, “su içmek için otobüsten inmesi” gösterilirken, bu gerekçe Motaş Müdürü Gökan Tuncer
tarafından da kabul edildi. Ancak işçiler, Recep Turan’ın işten atılmasının, Motaş’da başlayan sendikalaşma
nedeniyle çıkarıldığını belirttiler. (Evrensel-13.10.2004)

i Bölgesi’nde kurulu Vestel Fabrikası’nda Ekim ayında 500’e yakın işçi “siparişin azlığı
ve bakım” gerekçeleriyle işten çıkarıldı. Vestel Grubu’na bağlı Vestel Com’da da 400 işçi aynı gerekçelerle işten

el İlaç Fabrikası’nda çalışan ve alacakları için iş durduran 13 işçi, 14 Ekim günü işveren
tarafından “ahlak kurallarına uymadıkları” gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. (Evrensel

15 Ekim günü İHD Ankara şubesine başvuruda bulunan Oktay İnce, atık kağıt ve hurda toplayarak geçimini
sağlayan 150 ailenin satış yapmak için kendilerine gösterilen yerin, Altındağ Belediyesi tarafından ellerinden
alınmak istendiğini belirterek yardım talep etti. (İHD Ankara)

kurulu Ahmet Yar Soğutma Sistemleri Fabrikası'nda çalışan 70 işçi, Birleşik
İş Sendikası'na üye oldukları için Ekim ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-19.10.04)

İstanbul Merter’de bulunan Keresteciler Sitesi’nde bulunan Özkevser Örme’de 10, Cem Örme
Empirme’de ise 2 işçi Ekim ayında işten çıkarıldı. (Evrensel-22.10.04)

26 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ferdi Hiçyılmaz, 16.08.2004 tarihinde Çiğli Tariş Yağ
fabrikasında işe alındığını, 25.10.2004 tarihinde gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti. (İHD
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Özelleştirme Yüksek Kurulu, Sümer Holding’e bağlı Manisa, Bergama ve Adana Aksantaş fabrikalarını kapattı.
“Zarar ediliyor” gerekçesiyle kapatılan fabrikalarda çalışan yaklaşık 700 işçi, kıdem tazminatları ödenerek Ekim

KA Tekstil'in yaklaşık 2.5 aydır maaşları ve
sigortaları ödenmemesine tepki gösteren işçilerden 15'i 30 Eylül günü hiçbir gerekçe gösterilmeden işten

en atılan arkadaşlarına destek vermek için fabrika önüne gelen 5 yıllık işçi Alev Ülger ile 4 yıllık işçi

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ali Kılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün 9 araştırma

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Polinas Ambalaj ve Paketleme Şirketi’nde, Petrol-İş Sendikası
atıldı. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin

özgür iradeleriyle örgütlenmelerine tahammül edemeyen Ülker Grubu, işten çıkartmaya ise performans
İş’ten istifa etmedikleri için daha önce

görev yerleri değiştirilmiş, 7’si Grubun Gebze, 1’i Ankara, 1’i de Konya’daki işyerlerinde görevlendirilmişti”

Salihli Sol Sahil Sulama Birliği inşaatında çalışan 11 işçi Ekim ayı başında işten çıkarıldı. (Evrensel-03.10.04)

İş sendikası üyesi ve aralarında işyeri temsilcisi Hilmi

akitli Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçısının
02.10.2004) (Radikal-06.10.04)

A. Aziz Toplar 4 Ekim günü İHD Ankara şubesine yaptığı başvuruda, 657 sayılı kanuna tabi olarak çalıştığı

Malatya Belediyesi’ne bağlı Motaş’ta çalışan Recep Turan isimli şoför, Ekim ayında işten çıkarıldı. Turan’ın
büsten inmesi” gösterilirken, bu gerekçe Motaş Müdürü Gökan Tuncer

tarafından da kabul edildi. Ancak işçiler, Recep Turan’ın işten atılmasının, Motaş’da başlayan sendikalaşma

i Bölgesi’nde kurulu Vestel Fabrikası’nda Ekim ayında 500’e yakın işçi “siparişin azlığı
ve bakım” gerekçeleriyle işten çıkarıldı. Vestel Grubu’na bağlı Vestel Com’da da 400 işçi aynı gerekçelerle işten

el İlaç Fabrikası’nda çalışan ve alacakları için iş durduran 13 işçi, 14 Ekim günü işveren
tarafından “ahlak kurallarına uymadıkları” gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. (Evrensel-16.10.04)

Oktay İnce, atık kağıt ve hurda toplayarak geçimini
sağlayan 150 ailenin satış yapmak için kendilerine gösterilen yerin, Altındağ Belediyesi tarafından ellerinden

kurulu Ahmet Yar Soğutma Sistemleri Fabrikası'nda çalışan 70 işçi, Birleşik

İstanbul Merter’de bulunan Keresteciler Sitesi’nde bulunan Özkevser Örme’de 10, Cem Örme’de 8, Flash

26 Ekim günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Ferdi Hiçyılmaz, 16.08.2004 tarihinde Çiğli Tariş Yağ
erilmeden işine son verildiğini belirtti. (İHD
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Afyon Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü’nde çalışan 95 işçinin iş akitleri, mevsimlik oldukları, park ve
sulama işlerinde çalıştıkları ve ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle Kasım ayı başında feshedildi. (

Türk Tarih Kurumu (TTK) Matbaası'nda çalışan 98 işçi, matbaanı kapatılacağı gerekçesiyle Kasım ayında işten
çıkarıldı. (Radikal-12.11.2004)

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Tekel Yaprak Tütün İşletmesi'nde çalışan 11 işçinin iş akitleri Ka
feshedildi. (Yeni Şafak-12.11.2004)

Antalya’da bulunan Sümer Holding’e bağlı Pamuklu Dokuma Fabrikası 17 Kasım günü kapatıldı. Fabrikada
çalışan 112 işçi kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarıldı. (Evrensel

Sümer Holding’e bağlı Bursa Merinos Yünlü sanayi İşletmesi’nde bulunan 363 işçinin iş akitlerine 18 Kasım
günü son verildi. (Gündem-18.11.2004)

İstanbul’da Kargo Lider’de çalışan 22 işçi, 18 Kasım günü iş veren tarafından “Üç gün üst üste işyerine
gelmedikleri” gerekçesiyle tazminatsız işten atıldı. (Evrensel

Kocaeli’nin Saraybahçe Belediyesi’nde, ücretleri tam ödenmediği için 4 gündür iş bırakma
eylemi yapan işçilerden 29’u, 26 Kasım günü işten atıldı. (Evrensel

Haklarının ödenmesi talebiyle patrona dav
Kasım ayı sonunda işten atıldı. İşçiler, konunun yerel ve ulusal basına yansıması üzerine, patronun 24 kişiyi
Aktarma Merkezi’ne çağırdığını ve görüşme sonunda “şirketin adını basında k
atıldıklarını belirttiler. (Evrensel-28.11.2004)

Yusuf Polat 29 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, Muş İli Bulanık ilçede ikamet ettiğini,
2001 yılında PKK’ye yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla hakkı
dava sonucu beraat ettiğini ancak, 26 Kasım günü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun, belirtilen
mahkemeyi gerekçe göstererek hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uyguladığını belirtildi. (İHD
Şanlıurfa)

Koç Holding’e bağlı Dörtyol Aygaz tesislerinde çalışan 66 işçi Aralık ayında işten çıkarıldı. (Demokrat
İskenderun-04.01.2004)

Nakliye-İş Genel Merkezi tarafından İHD Genel Merkezi’ne faksla yapılan bildirimde, Kocaeli’nin Gebze
ilçesinde bulunan Resa Demir Çelik Ltd. şirketinde çalışan 163 işçinin 2
sendikalarına üye olduğunu, sendikanın 9 Kasım günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki almak
için yaptığı başvuru sonrası, işverenin işçilere sendikadan istifa et
temsilcilerinin tek tek odasına çağrılıp hakaretlere maruz kaldığını, işverenin silah göstererek işçileri tehdit
ettiğini ve 11 işçiyi işten çıkardığını belirtti. (Genel Merkez’e faksla bildirim)

Mustafa Ateş 8 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ÖNKA adlı inşaat şirketinde çalıştığını,
2003 yılının Nisan ayında kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden bazı belgeler imzalatılarak işten çıkarıldığını
belirterek hukuki yardım talebinde bulundu

Mehmet Şirin Değer (1966) 27 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Sis Beton firmasında
işçi olarak çalıştığını, belediye seçimleri sırasında yolda geçen DEHAP konvoyuna tezahürata bulunduklarını,
bunun üzerine firma sahibinin kendilerine kötü davrandığını, son olarak avans istediğini ve bunun üzerine işten
çıkarıldığını ve sigortasının yatırılmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

29 Aralık günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Emine Sevilgen (1980), Siirt Saraçoğlu
ilgili basında çıkan taciz olayını basına sızdırdığı iddiasıyla Mavi Temizlik şirketindeki işine son verildiğini
belirtti.(İHD Siirt Şubesi)

Davalar
İstanbul'da faaliyet gösteren Bahçıvan Gıda'da çalışan ve sendika üyesi olduktan sonra iş
kişinin açtığı davada, işe iade kararı verildi. Tek Gıda
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Afyon Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü’nde çalışan 95 işçinin iş akitleri, mevsimlik oldukları, park ve
sulama işlerinde çalıştıkları ve ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle Kasım ayı başında feshedildi. (

Türk Tarih Kurumu (TTK) Matbaası'nda çalışan 98 işçi, matbaanı kapatılacağı gerekçesiyle Kasım ayında işten

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Tekel Yaprak Tütün İşletmesi'nde çalışan 11 işçinin iş akitleri Ka

Antalya’da bulunan Sümer Holding’e bağlı Pamuklu Dokuma Fabrikası 17 Kasım günü kapatıldı. Fabrikada
çalışan 112 işçi kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarıldı. (Evrensel-25.11.2004)

sa Merinos Yünlü sanayi İşletmesi’nde bulunan 363 işçinin iş akitlerine 18 Kasım
18.11.2004)

İstanbul’da Kargo Lider’de çalışan 22 işçi, 18 Kasım günü iş veren tarafından “Üç gün üst üste işyerine
natsız işten atıldı. (Evrensel-20.11.2004)

Kocaeli’nin Saraybahçe Belediyesi’nde, ücretleri tam ödenmediği için 4 gündür iş bırakma
eylemi yapan işçilerden 29’u, 26 Kasım günü işten atıldı. (Evrensel-27.11.2004)

Haklarının ödenmesi talebiyle patrona dava açan Yurtiçi Kargo işçileri, basına yaptıkları açıklamalardan dolayı
Kasım ayı sonunda işten atıldı. İşçiler, konunun yerel ve ulusal basına yansıması üzerine, patronun 24 kişiyi
Aktarma Merkezi’ne çağırdığını ve görüşme sonunda “şirketin adını basında kötüye kullandınız” denilerek, işten

28.11.2004)

Yusuf Polat 29 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, Muş İli Bulanık ilçede ikamet ettiğini,
2001 yılında PKK’ye yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla hakkında Adana 1 No’lu DGM’de dava açıldığını ve
dava sonucu beraat ettiğini ancak, 26 Kasım günü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun, belirtilen
mahkemeyi gerekçe göstererek hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uyguladığını belirtildi. (İHD

Koç Holding’e bağlı Dörtyol Aygaz tesislerinde çalışan 66 işçi Aralık ayında işten çıkarıldı. (Demokrat

İş Genel Merkezi tarafından İHD Genel Merkezi’ne faksla yapılan bildirimde, Kocaeli’nin Gebze
Resa Demir Çelik Ltd. şirketinde çalışan 163 işçinin 2-3 aylık bir çalışma sonucu

sendikalarına üye olduğunu, sendikanın 9 Kasım günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki almak
için yaptığı başvuru sonrası, işverenin işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya başladığını, işveren
temsilcilerinin tek tek odasına çağrılıp hakaretlere maruz kaldığını, işverenin silah göstererek işçileri tehdit
ettiğini ve 11 işçiyi işten çıkardığını belirtti. (Genel Merkez’e faksla bildirim)

8 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ÖNKA adlı inşaat şirketinde çalıştığını,
2003 yılının Nisan ayında kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden bazı belgeler imzalatılarak işten çıkarıldığını
belirterek hukuki yardım talebinde bulundu. (İHD Diyarbakır)

Mehmet Şirin Değer (1966) 27 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Sis Beton firmasında
işçi olarak çalıştığını, belediye seçimleri sırasında yolda geçen DEHAP konvoyuna tezahürata bulunduklarını,

hibinin kendilerine kötü davrandığını, son olarak avans istediğini ve bunun üzerine işten
çıkarıldığını ve sigortasının yatırılmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

29 Aralık günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Emine Sevilgen (1980), Siirt Saraçoğlu
ilgili basında çıkan taciz olayını basına sızdırdığı iddiasıyla Mavi Temizlik şirketindeki işine son verildiğini

İstanbul'da faaliyet gösteren Bahçıvan Gıda'da çalışan ve sendika üyesi olduktan sonra iş
kişinin açtığı davada, işe iade kararı verildi. Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olmaları ardından işverence 4857
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Afyon Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü’nde çalışan 95 işçinin iş akitleri, mevsimlik oldukları, park ve
sulama işlerinde çalıştıkları ve ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle Kasım ayı başında feshedildi. (Evrensel-04.1104)

Türk Tarih Kurumu (TTK) Matbaası'nda çalışan 98 işçi, matbaanı kapatılacağı gerekçesiyle Kasım ayında işten

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Tekel Yaprak Tütün İşletmesi'nde çalışan 11 işçinin iş akitleri Kasım ayında

Antalya’da bulunan Sümer Holding’e bağlı Pamuklu Dokuma Fabrikası 17 Kasım günü kapatıldı. Fabrikada

sa Merinos Yünlü sanayi İşletmesi’nde bulunan 363 işçinin iş akitlerine 18 Kasım

İstanbul’da Kargo Lider’de çalışan 22 işçi, 18 Kasım günü iş veren tarafından “Üç gün üst üste işyerine

Kocaeli’nin Saraybahçe Belediyesi’nde, ücretleri tam ödenmediği için 4 gündür iş bırakma

a açan Yurtiçi Kargo işçileri, basına yaptıkları açıklamalardan dolayı
Kasım ayı sonunda işten atıldı. İşçiler, konunun yerel ve ulusal basına yansıması üzerine, patronun 24 kişiyi

ötüye kullandınız” denilerek, işten

Yusuf Polat 29 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine yaptığı başvuruda, Muş İli Bulanık ilçede ikamet ettiğini,
nda Adana 1 No’lu DGM’de dava açıldığını ve

dava sonucu beraat ettiğini ancak, 26 Kasım günü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun, belirtilen
mahkemeyi gerekçe göstererek hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uyguladığını belirtildi. (İHD

Koç Holding’e bağlı Dörtyol Aygaz tesislerinde çalışan 66 işçi Aralık ayında işten çıkarıldı. (Demokrat

İş Genel Merkezi tarafından İHD Genel Merkezi’ne faksla yapılan bildirimde, Kocaeli’nin Gebze
3 aylık bir çalışma sonucu

sendikalarına üye olduğunu, sendikanın 9 Kasım günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki almak
meleri için baskı yapmaya başladığını, işveren

temsilcilerinin tek tek odasına çağrılıp hakaretlere maruz kaldığını, işverenin silah göstererek işçileri tehdit

8 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, ÖNKA adlı inşaat şirketinde çalıştığını,
2003 yılının Nisan ayında kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden bazı belgeler imzalatılarak işten çıkarıldığını

Mehmet Şirin Değer (1966) 27 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Sis Beton firmasında
işçi olarak çalıştığını, belediye seçimleri sırasında yolda geçen DEHAP konvoyuna tezahürata bulunduklarını,

hibinin kendilerine kötü davrandığını, son olarak avans istediğini ve bunun üzerine işten

29 Aralık günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Emine Sevilgen (1980), Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası’yla
ilgili basında çıkan taciz olayını basına sızdırdığı iddiasıyla Mavi Temizlik şirketindeki işine son verildiğini

İstanbul'da faaliyet gösteren Bahçıvan Gıda'da çalışan ve sendika üyesi olduktan sonra iş akitleri feshedilen 121
İş Sendikası'na üye olmaları ardından işverence 4857



460 VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca, feshedildi. İşçiler adına Tek Gıda
açtığı davayı görüşen İstanbul 3. İş Mahkemesi'nin kararında, “İş akdinin geçerli bir nedenle feshedildiği hususu
ispatlanamadı” denildi. Gaziantep'teki Beslen Makarna Fabrikası'nda çalışan ve işveren tarafından
“çalışmalarından memnun olmadığı” gerekçesiyle işt
açtıkları davaları görüşen Gaziantep İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve işçilerin
işe iadesine karar verdi. (Radikal-16.02.04)

Zühtüpaşa Etüd ve Beslenme İlköğr
üyesi 5 işçi (Münevver Saçlı, Tayfun Ündar, Seyfettin Çoşkun, Gönül Çağatay
kararına karşın işlerine dönemiyor. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, işlerine
dönebilmek için Kadıköy İş Mahkemesi'nde dava açtılar. Mahkeme tarafından reddedilen dava, işçilerin
avukatlarınca temyize götürüldü. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı 6 okulda 80 sendikalı işçi çalıştığını belirleyerek, işverence yapılan feshin geçersizliğine,
davacıların işe iadesine ve boşta geçen süre için 4 aylık ücret ve d

Ankara 15'inci İş Mahkemesi, çalışma koşullarını ağırlaştıran yeni iş sözleşmesini imzalamadığı için önce zorunlu izne çıkarı
ardından da gönderildiği Adana görevini kabul etmediği için iş akti feshedilen Sabah
karar verdi. Kararın gerekçesinde, bu muhabirin yerine aynı işi yapmak için yeni bir çalışanın işe alındığına dikkat çekildi.
Muhabirlerin, Güneydoğu illerinde görev yapmak için görevlendirilmelerinin, "Gaze
teamüllere aykırı olarak yapılmış bir görevlendirme olduğu" vurgulandı. Mahkemenin bu kararı, Sabah gazetesi ve ATV'de aynı
nedenlerle iş akitleri feshedilen 10 gazeteciyi kapsıyor.

10 Mayıs günü İHD İstanbul şubesine başvuran Marlen Adamadze(1942), şu beyanda bulunmuştur: “1996
yılında Türkiye’ye gelmiş olan Marlen Adamadze, şan profesörü olduğunu, 1999 Ocak ayında İstanbul Pera
Güzel Sanatlar Lisesinde çalışmaya dair ikamet düzenlenmesinin ardından, Eylül 1999’d
başladığını, Haziran 2004’e kadar kontratı olduğu halde Ağustos 2003’te müdürün, ona artık çalışmayacağını
bildirmesi ve Türkçe bilmemesinden yararlanarak bir istifa mektubu imzalatması, ayrıca 1999 yılında başlayan
kontratına rağmen sigortası 2001 martında başlatılması üzerine, Ağustos 2003’te savcılığa başvurmasına rağmen
dava,henüz başlatılmıştır. İşten atılma sebebi olarak bir Türk ile evlenmesi gösterilmiş; Milli Eğitim Bakanlığı
ve Başbakanlık’a, Gürcistan Milli Akademisi tarafından
açılmış olup, henüz konu ile ilgili bir gelişme sağlanamamıştır. Ağustos sonunda doğuma hazırlanan çiftin,
maddi sorunları bulunmaktadır.” Adamadze,hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD İstanbul)

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu MİBİS’te Tek Gıda
mahkeme kararıyla, 12 Nisan günü işbaşı yaptılar. (Evrensel

ASKİ Su ve Kanal Çalışanları Derneği (SUKADER) Başkanı Orhan Doğan, hükümlü
sonra “iş barışını bozduğu” gerekçesiyle işen çıkarılması üzerine açtığı davayı kazandı. (Evrensel

Sabancı Grubu’na ait BOSSA A.Ş Tekstil Fabrikaları’nda Şubat ve Mart ayında işten atılan işçiler, işe iade
talebiyle dava açtılar. İki ayrı gruba bölünen ve Adana 1 ve 2 No’lu İş mahkemelerinde devam eden davanın ilki
10 Haziran’da sonuçlandı ve 41 işçi işe geri döndü. Çıkarılan işçilerin açtıkları davanın ikincisi de 28 Haziran’da
görüldü. İkinci grubun davası da kazanıml
DİSK/Tekstil BOSSA Şubesi tarafından açılan davada sendika avukatı Mustafa Çinkılıç, işverenin, Şubat ve
Mart aylarında yasalara ve sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde 150 işçiye çıkış verdiği
çıkartılan işçilerin işlerine iade edilmesini istedi. (Evrensel

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun lastik işyerlerindeki grev kararının “milli güvenliği bozucu nitelikte
görerek” 60 gün ertelenmesine ilişkin 21 Mayıs günü aldığı kararın yürütmesini durdurdu. (Evrensel
(Cumhuriyet-2004.05.12)

Gaziantep İş Mahkemesi, işten çıkarılan Kozateks AŞ. işçilerine yaklaşık 700 milyar lira tutarında kıdem ve
ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. Koz
işçinin iş akdini, iflas ettiği gerekçesiyle fesh etmişti. TEKSİF Gaziantep Şubesi’ne üye olan işçilerin
alacaklarının ve tazminatlarının ödenmesi için sendika ve işveren firma arasında protok
patron işçilerin alacakları ve tazminatlarını ödemeyince işçiler, dava açtı. (Evrensel

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan A Plas Fabrikası’nda çalışan ve Petrol
üye oldukları için işten atılan 23 işçinin işe iade için açtıkları dava 25 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme
işçilerin işe iadesine karar verdi. (Evrensel
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sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca, feshedildi. İşçiler adına Tek Gıda-İş Sendikası'nın, işe iade istemiyle
davayı görüşen İstanbul 3. İş Mahkemesi'nin kararında, “İş akdinin geçerli bir nedenle feshedildiği hususu

ispatlanamadı” denildi. Gaziantep'teki Beslen Makarna Fabrikası'nda çalışan ve işveren tarafından
“çalışmalarından memnun olmadığı” gerekçesiyle işten çıkarılan 110 işçinin işe iade istemiyle işçilerce ayrı ayrı
açtıkları davaları görüşen Gaziantep İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve işçilerin

16.02.04)

Zühtüpaşa Etüd ve Beslenme İlköğretim Okulu'ndan, 15 Temmuz 2003 günü çıkarılan Tez
Münevver Saçlı, Tayfun Ündar, Seyfettin Çoşkun, Gönül Çağatay ve İlhan Demir)

kararına karşın işlerine dönemiyor. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, işlerine
dönebilmek için Kadıköy İş Mahkemesi'nde dava açtılar. Mahkeme tarafından reddedilen dava, işçilerin

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı 6 okulda 80 sendikalı işçi çalıştığını belirleyerek, işverence yapılan feshin geçersizliğine,
davacıların işe iadesine ve boşta geçen süre için 4 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Ankara 15'inci İş Mahkemesi, çalışma koşullarını ağırlaştıran yeni iş sözleşmesini imzalamadığı için önce zorunlu izne çıkarı
ardından da gönderildiği Adana görevini kabul etmediği için iş akti feshedilen Sabah gazetesi muhabiri Hüseyin Özalp'in işe iadesine
karar verdi. Kararın gerekçesinde, bu muhabirin yerine aynı işi yapmak için yeni bir çalışanın işe alındığına dikkat çekildi.
Muhabirlerin, Güneydoğu illerinde görev yapmak için görevlendirilmelerinin, "Gazetecilik mesleği açısından oluşmuş bulunan
teamüllere aykırı olarak yapılmış bir görevlendirme olduğu" vurgulandı. Mahkemenin bu kararı, Sabah gazetesi ve ATV'de aynı
nedenlerle iş akitleri feshedilen 10 gazeteciyi kapsıyor.

esine başvuran Marlen Adamadze(1942), şu beyanda bulunmuştur: “1996
yılında Türkiye’ye gelmiş olan Marlen Adamadze, şan profesörü olduğunu, 1999 Ocak ayında İstanbul Pera
Güzel Sanatlar Lisesinde çalışmaya dair ikamet düzenlenmesinin ardından, Eylül 1999’d
başladığını, Haziran 2004’e kadar kontratı olduğu halde Ağustos 2003’te müdürün, ona artık çalışmayacağını
bildirmesi ve Türkçe bilmemesinden yararlanarak bir istifa mektubu imzalatması, ayrıca 1999 yılında başlayan

ortası 2001 martında başlatılması üzerine, Ağustos 2003’te savcılığa başvurmasına rağmen
dava,henüz başlatılmıştır. İşten atılma sebebi olarak bir Türk ile evlenmesi gösterilmiş; Milli Eğitim Bakanlığı
ve Başbakanlık’a, Gürcistan Milli Akademisi tarafından gönderilen protesto dilekçeleri sayesinde soruşturma
açılmış olup, henüz konu ile ilgili bir gelişme sağlanamamıştır. Ağustos sonunda doğuma hazırlanan çiftin,
maddi sorunları bulunmaktadır.” Adamadze,hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD İstanbul)

aziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu MİBİS’te Tek Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan 134 işçi,
mahkeme kararıyla, 12 Nisan günü işbaşı yaptılar. (Evrensel-17.04.03)

ASKİ Su ve Kanal Çalışanları Derneği (SUKADER) Başkanı Orhan Doğan, hükümlü kadrosuyla işe başladıktan
sonra “iş barışını bozduğu” gerekçesiyle işen çıkarılması üzerine açtığı davayı kazandı. (Evrensel

Sabancı Grubu’na ait BOSSA A.Ş Tekstil Fabrikaları’nda Şubat ve Mart ayında işten atılan işçiler, işe iade
va açtılar. İki ayrı gruba bölünen ve Adana 1 ve 2 No’lu İş mahkemelerinde devam eden davanın ilki

10 Haziran’da sonuçlandı ve 41 işçi işe geri döndü. Çıkarılan işçilerin açtıkları davanın ikincisi de 28 Haziran’da
görüldü. İkinci grubun davası da kazanımla sonuçlanarak 43 işçi işe iade edildi. BOSSA’larda örgütlü
DİSK/Tekstil BOSSA Şubesi tarafından açılan davada sendika avukatı Mustafa Çinkılıç, işverenin, Şubat ve
Mart aylarında yasalara ve sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde 150 işçiye çıkış verdiği
çıkartılan işçilerin işlerine iade edilmesini istedi. (Evrensel-30.06.2004) (Evrensel-27.04.04)

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun lastik işyerlerindeki grev kararının “milli güvenliği bozucu nitelikte
lişkin 21 Mayıs günü aldığı kararın yürütmesini durdurdu. (Evrensel

Gaziantep İş Mahkemesi, işten çıkarılan Kozateks AŞ. işçilerine yaklaşık 700 milyar lira tutarında kıdem ve
ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. Kozateks Pamuk Sanayi ve Ticaret AŞ’nin patronu, 16 Mayıs günü 100
işçinin iş akdini, iflas ettiği gerekçesiyle fesh etmişti. TEKSİF Gaziantep Şubesi’ne üye olan işçilerin
alacaklarının ve tazminatlarının ödenmesi için sendika ve işveren firma arasında protok
patron işçilerin alacakları ve tazminatlarını ödemeyince işçiler, dava açtı. (Evrensel-21.05.2004)

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan A Plas Fabrikası’nda çalışan ve Petrol
atılan 23 işçinin işe iade için açtıkları dava 25 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme

işçilerin işe iadesine karar verdi. (Evrensel-30.06.2004)
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İş Sendikası'nın, işe iade istemiyle
davayı görüşen İstanbul 3. İş Mahkemesi'nin kararında, “İş akdinin geçerli bir nedenle feshedildiği hususu

ispatlanamadı” denildi. Gaziantep'teki Beslen Makarna Fabrikası'nda çalışan ve işveren tarafından
en çıkarılan 110 işçinin işe iade istemiyle işçilerce ayrı ayrı

açtıkları davaları görüşen Gaziantep İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve işçilerin

etim Okulu'ndan, 15 Temmuz 2003 günü çıkarılan Tez-Koop-İş Sendikası
İlhan Demir), Yargıtay

kararına karşın işlerine dönemiyor. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, işlerine
dönebilmek için Kadıköy İş Mahkemesi'nde dava açtılar. Mahkeme tarafından reddedilen dava, işçilerin

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı 6 okulda 80 sendikalı işçi çalıştığını belirleyerek, işverence yapılan feshin geçersizliğine,

iğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Ankara 15'inci İş Mahkemesi, çalışma koşullarını ağırlaştıran yeni iş sözleşmesini imzalamadığı için önce zorunlu izne çıkarılan,
gazetesi muhabiri Hüseyin Özalp'in işe iadesine

karar verdi. Kararın gerekçesinde, bu muhabirin yerine aynı işi yapmak için yeni bir çalışanın işe alındığına dikkat çekildi.
tecilik mesleği açısından oluşmuş bulunan

teamüllere aykırı olarak yapılmış bir görevlendirme olduğu" vurgulandı. Mahkemenin bu kararı, Sabah gazetesi ve ATV'de aynı

esine başvuran Marlen Adamadze(1942), şu beyanda bulunmuştur: “1996
yılında Türkiye’ye gelmiş olan Marlen Adamadze, şan profesörü olduğunu, 1999 Ocak ayında İstanbul Pera
Güzel Sanatlar Lisesinde çalışmaya dair ikamet düzenlenmesinin ardından, Eylül 1999’da fiilen çalışmaya
başladığını, Haziran 2004’e kadar kontratı olduğu halde Ağustos 2003’te müdürün, ona artık çalışmayacağını
bildirmesi ve Türkçe bilmemesinden yararlanarak bir istifa mektubu imzalatması, ayrıca 1999 yılında başlayan

ortası 2001 martında başlatılması üzerine, Ağustos 2003’te savcılığa başvurmasına rağmen
dava,henüz başlatılmıştır. İşten atılma sebebi olarak bir Türk ile evlenmesi gösterilmiş; Milli Eğitim Bakanlığı

gönderilen protesto dilekçeleri sayesinde soruşturma
açılmış olup, henüz konu ile ilgili bir gelişme sağlanamamıştır. Ağustos sonunda doğuma hazırlanan çiftin,
maddi sorunları bulunmaktadır.” Adamadze,hukuki yardım talebinde bulunmuştur. (İHD İstanbul)

İş’e üye oldukları için işten atılan 134 işçi,

kadrosuyla işe başladıktan
sonra “iş barışını bozduğu” gerekçesiyle işen çıkarılması üzerine açtığı davayı kazandı. (Evrensel-23.04.04)

Sabancı Grubu’na ait BOSSA A.Ş Tekstil Fabrikaları’nda Şubat ve Mart ayında işten atılan işçiler, işe iade
va açtılar. İki ayrı gruba bölünen ve Adana 1 ve 2 No’lu İş mahkemelerinde devam eden davanın ilki

10 Haziran’da sonuçlandı ve 41 işçi işe geri döndü. Çıkarılan işçilerin açtıkları davanın ikincisi de 28 Haziran’da
a sonuçlanarak 43 işçi işe iade edildi. BOSSA’larda örgütlü

DİSK/Tekstil BOSSA Şubesi tarafından açılan davada sendika avukatı Mustafa Çinkılıç, işverenin, Şubat ve
Mart aylarında yasalara ve sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde 150 işçiye çıkış verdiğini belirterek,

27.04.04)

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun lastik işyerlerindeki grev kararının “milli güvenliği bozucu nitelikte
lişkin 21 Mayıs günü aldığı kararın yürütmesini durdurdu. (Evrensel-2004.05.12)

Gaziantep İş Mahkemesi, işten çıkarılan Kozateks AŞ. işçilerine yaklaşık 700 milyar lira tutarında kıdem ve
ateks Pamuk Sanayi ve Ticaret AŞ’nin patronu, 16 Mayıs günü 100

işçinin iş akdini, iflas ettiği gerekçesiyle fesh etmişti. TEKSİF Gaziantep Şubesi’ne üye olan işçilerin
alacaklarının ve tazminatlarının ödenmesi için sendika ve işveren firma arasında protokol imzalandı. Ancak,

21.05.2004)

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan A Plas Fabrikası’nda çalışan ve Petrol-İş Sendikası’nda
atılan 23 işçinin işe iade için açtıkları dava 25 Haziran günü sonuçlandı. Mahkeme
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Çiğli Belediyesi Kafe-San şirketinde çalışan ve Mart 2004’te işten çıkarılan Türk
İş sendikası üyesi 112 işçi, haklarının ödenmemesi nedeniyle şirket hakkında Temmuz ayında dava açtı. (İHD
İzmir)

Sağlık-İş Sendikası'ndan 13 Ağustos günü yapılan yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi'nde çalışırken, sendikaya üye ol
Mahkemesi'ne açtığı ve “işe iade kararı” ile sonuçlanan davanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandığı
ifade edildi. Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, işverenin be
yaptırmaması durumunda 8 aylık ücret tutarınca tazminat ödemek zorunda olduğunu; işçilerin süresi içinde işe
başlama başvurusu yapmaları halinde boşta geçen 1 aylık süreye ait ücret ve diğer haklarını ödemekle yükümlü
olduğuna belirtti. (Evrensel-14.08.2004) (Zaman

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartılan 117 işçinin, belediye aleyhine açtıkları davanın ilk duruşması 23
Ağustos günü görüldü. Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, eksik evrakla
ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. (Birgün

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle 20 Temmuz’da işten
çıkarılan yaklaşık 400 işçi, 24 Ağustos günü Çorum İş Mahkemesi’nde dav

İzmir’in Urla Belediyesi’nde çalışırken Temmuz ayında “personel fazlalığı ve performans kriterlerine uymama”
gerekçesiyle işten çıkarılan 23 işçinin açtıkları işe iade davası Eylül ayında işçilerin lehine sonuçlandı.
(Evrensel-19.09.2004)

2 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Turan Çakır (1968), Beylerbeyi Polis Evi’nde
çalıştığını, Toleyis Sendikası’na 30 arkadaşı ile birlikte üye olduğunu, sendikalı olmaları nedeniyle önce sürgüne
gönderildiklerini daha sonra bir kısmının işlerine son verildiğini geri kalanların da üyelikten vazgeçilmeye
zorlandığını ve kabul etmeyenlerin işten çıkarıldığını, mahkemeye başvurduklarını ve mahkemenin olumlu lehte
karar verdiğini belirtti. (İHD İstanbul)

Kocaeli Köseköy’de kurulu Pakmaya fabrikasından atılan 87 işçinin işe iade davası Kocaeli İş Mahkemesi’nde
görüldü. Patronun, yıllık izin kağıdı olduğunu söylediği bir kağıdı imzalayan işçiler kandırıldıklarını belirtti.
(Evrensel-02.10.2004)

AKP’li Yazıkonak Belediyesi’nde, y
mahkeme kararıyla işe iade edildi. (Evrensel

Fabrika kapandığı gerekçesiyle işten atılan Alo Mintax (Procter and Gamble) işçilerinin işe iade davası 19 Kasım
günü İstanbul Bakırköy 1. İş Mahkemesi’nde başladı. Dava dosyası ikiye bölünürken, 100 işçiden 50’si 26
Kasım günü 2. İş Mahkemesi’nde dinlenecek. Mahkeme, işyerinin bir kısmının Gebze’ye taşınması nedeniyle 8
Aralık günü Sefaköy Alo Mintax’da keşif yapılmasına, taraf t
Duruşma 4 Şubat 2005 tarihine ertelendi. (Evrensel

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs işletmesi Konulaş’ta, TÜMTİS Sendikası’nda örgütlendikleri için işten
atılan işçilerin açtığı işe iade davası 22 Kasım günü sonuçlandı. Mahkeme 13 işçinin işe iadesine, 4 işçinin ise
dosyalarının reddine karar verdi. (Evrensel

TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları üzerine Ankara 4.İş Mahkemesi’ne yaptıkları
başvuruda mahkeme, işçilerin iş akdinin feshedilmesi için geçerli sebep bulunmadığı kanaatine vararak, işten
atılan 12 işçinin işe iadesini öngördü. İşçiler ayrıca 4+2 olmak üzere 6 maaş tutarında da tazminat hakkı
kazandılar. (BİRGÜN-09.10.04)

VIII.2. Çalışma Koşulları
Hasan Öz (1951), 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 1977
Kozan ilçesine bağlı Kuyluklu köyü YSE Şirketinde iki yıl çalıştığını, bu çalışma süresince sigorta primlerinin
yatırılmadığını, Köy Hizmetleri Adana İl Müdürlüğü’ne başvurduğunu, ancak kaydının olmadığı şeklinde cevap
verildiğini belirtti.
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San şirketinde çalışan ve Mart 2004’te işten çıkarılan Türk-İş sendikasına bağlı Belediye
sendikası üyesi 112 işçi, haklarının ödenmemesi nedeniyle şirket hakkında Temmuz ayında dava açtı. (İHD

İş Sendikası'ndan 13 Ağustos günü yapılan yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi'nde çalışırken, sendikaya üye oldukları için işten atılan 14 kişinin işe iade kararı için Malatya İş
Mahkemesi'ne açtığı ve “işe iade kararı” ile sonuçlanan davanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandığı

İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, işverenin belirtilen süre içinde işçilere işbaşı
yaptırmaması durumunda 8 aylık ücret tutarınca tazminat ödemek zorunda olduğunu; işçilerin süresi içinde işe
başlama başvurusu yapmaları halinde boşta geçen 1 aylık süreye ait ücret ve diğer haklarını ödemekle yükümlü

14.08.2004) (Zaman-14.08.04)

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartılan 117 işçinin, belediye aleyhine açtıkları davanın ilk duruşması 23
Ağustos günü görüldü. Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, eksik evrakla
ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. (Birgün-24.08.04)

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle 20 Temmuz’da işten
çıkarılan yaklaşık 400 işçi, 24 Ağustos günü Çorum İş Mahkemesi’nde dava açtılar. (Evrensel

İzmir’in Urla Belediyesi’nde çalışırken Temmuz ayında “personel fazlalığı ve performans kriterlerine uymama”
gerekçesiyle işten çıkarılan 23 işçinin açtıkları işe iade davası Eylül ayında işçilerin lehine sonuçlandı.

2 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Turan Çakır (1968), Beylerbeyi Polis Evi’nde
çalıştığını, Toleyis Sendikası’na 30 arkadaşı ile birlikte üye olduğunu, sendikalı olmaları nedeniyle önce sürgüne

ra bir kısmının işlerine son verildiğini geri kalanların da üyelikten vazgeçilmeye
zorlandığını ve kabul etmeyenlerin işten çıkarıldığını, mahkemeye başvurduklarını ve mahkemenin olumlu lehte
karar verdiğini belirtti. (İHD İstanbul)

ulu Pakmaya fabrikasından atılan 87 işçinin işe iade davası Kocaeli İş Mahkemesi’nde
görüldü. Patronun, yıllık izin kağıdı olduğunu söylediği bir kağıdı imzalayan işçiler kandırıldıklarını belirtti.

AKP’li Yazıkonak Belediyesi’nde, yerel seçimlerde başka partileri destekledikleri için işten atılan 9 işçi
mahkeme kararıyla işe iade edildi. (Evrensel-14.10.04)

Fabrika kapandığı gerekçesiyle işten atılan Alo Mintax (Procter and Gamble) işçilerinin işe iade davası 19 Kasım
Bakırköy 1. İş Mahkemesi’nde başladı. Dava dosyası ikiye bölünürken, 100 işçiden 50’si 26

Kasım günü 2. İş Mahkemesi’nde dinlenecek. Mahkeme, işyerinin bir kısmının Gebze’ye taşınması nedeniyle 8
Aralık günü Sefaköy Alo Mintax’da keşif yapılmasına, taraf tanıkları ve bilirkişinin dinlenmesine karar verdi.
Duruşma 4 Şubat 2005 tarihine ertelendi. (Evrensel-20.11.2004)

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs işletmesi Konulaş’ta, TÜMTİS Sendikası’nda örgütlendikleri için işten
davası 22 Kasım günü sonuçlandı. Mahkeme 13 işçinin işe iadesine, 4 işçinin ise

dosyalarının reddine karar verdi. (Evrensel-23.11.2004)

TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları üzerine Ankara 4.İş Mahkemesi’ne yaptıkları
mahkeme, işçilerin iş akdinin feshedilmesi için geçerli sebep bulunmadığı kanaatine vararak, işten

atılan 12 işçinin işe iadesini öngördü. İşçiler ayrıca 4+2 olmak üzere 6 maaş tutarında da tazminat hakkı

lları
Hasan Öz (1951), 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 1977-1978 yıllarında Adana ili
Kozan ilçesine bağlı Kuyluklu köyü YSE Şirketinde iki yıl çalıştığını, bu çalışma süresince sigorta primlerinin

dana İl Müdürlüğü’ne başvurduğunu, ancak kaydının olmadığı şeklinde cevap
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İş sendikasına bağlı Belediye-
sendikası üyesi 112 işçi, haklarının ödenmemesi nedeniyle şirket hakkında Temmuz ayında dava açtı. (İHD

İş Sendikası'ndan 13 Ağustos günü yapılan yazılı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
dukları için işten atılan 14 kişinin işe iade kararı için Malatya İş

Mahkemesi'ne açtığı ve “işe iade kararı” ile sonuçlanan davanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandığı
lirtilen süre içinde işçilere işbaşı

yaptırmaması durumunda 8 aylık ücret tutarınca tazminat ödemek zorunda olduğunu; işçilerin süresi içinde işe
başlama başvurusu yapmaları halinde boşta geçen 1 aylık süreye ait ücret ve diğer haklarını ödemekle yükümlü

Bolu Belediyesi tarafından işten çıkartılan 117 işçinin, belediye aleyhine açtıkları davanın ilk duruşması 23
Ağustos günü görüldü. Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma, eksik evrakların tamamlanması

Çorum’da, sendika, sigorta ve 7.5 saat işgünü talebiyle başlattıkları mücadele nedeniyle 20 Temmuz’da işten
a açtılar. (Evrensel-25.08.04)

İzmir’in Urla Belediyesi’nde çalışırken Temmuz ayında “personel fazlalığı ve performans kriterlerine uymama”
gerekçesiyle işten çıkarılan 23 işçinin açtıkları işe iade davası Eylül ayında işçilerin lehine sonuçlandı.

2 Aralık günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Turan Çakır (1968), Beylerbeyi Polis Evi’nde
çalıştığını, Toleyis Sendikası’na 30 arkadaşı ile birlikte üye olduğunu, sendikalı olmaları nedeniyle önce sürgüne

ra bir kısmının işlerine son verildiğini geri kalanların da üyelikten vazgeçilmeye
zorlandığını ve kabul etmeyenlerin işten çıkarıldığını, mahkemeye başvurduklarını ve mahkemenin olumlu lehte

ulu Pakmaya fabrikasından atılan 87 işçinin işe iade davası Kocaeli İş Mahkemesi’nde
görüldü. Patronun, yıllık izin kağıdı olduğunu söylediği bir kağıdı imzalayan işçiler kandırıldıklarını belirtti.

erel seçimlerde başka partileri destekledikleri için işten atılan 9 işçi

Fabrika kapandığı gerekçesiyle işten atılan Alo Mintax (Procter and Gamble) işçilerinin işe iade davası 19 Kasım
Bakırköy 1. İş Mahkemesi’nde başladı. Dava dosyası ikiye bölünürken, 100 işçiden 50’si 26

Kasım günü 2. İş Mahkemesi’nde dinlenecek. Mahkeme, işyerinin bir kısmının Gebze’ye taşınması nedeniyle 8
anıkları ve bilirkişinin dinlenmesine karar verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs işletmesi Konulaş’ta, TÜMTİS Sendikası’nda örgütlendikleri için işten
davası 22 Kasım günü sonuçlandı. Mahkeme 13 işçinin işe iadesine, 4 işçinin ise

TÜBİTAK’ın yemekhanesinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları üzerine Ankara 4.İş Mahkemesi’ne yaptıkları
mahkeme, işçilerin iş akdinin feshedilmesi için geçerli sebep bulunmadığı kanaatine vararak, işten

atılan 12 işçinin işe iadesini öngördü. İşçiler ayrıca 4+2 olmak üzere 6 maaş tutarında da tazminat hakkı

1978 yıllarında Adana ili
Kozan ilçesine bağlı Kuyluklu köyü YSE Şirketinde iki yıl çalıştığını, bu çalışma süresince sigorta primlerinin

dana İl Müdürlüğü’ne başvurduğunu, ancak kaydının olmadığı şeklinde cevap
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12 Şubat günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Menekşe Yıldırım (1982),
çalışmakta olduğu Çarşı Mağazası’nın muhasebesinden para ç
kendisini itirafta bulunmaya zorlandığını, kendisine “polisler sana söyletmesini bilirler” diyerek tehdit ettiğini,
ve “çalıştığım Çarşı Mağazası’ndan kendi isteğimle ayrılıyorum, hiçbir hak talep etmiyorum” yazılı bi
imzalattığını ve işten çıkarıldığını belirtti.

14 Şubat günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Engin Duygulu, 1999 tarihinden bu yana Denizbank
A.Ş’de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, günde 12 saat çalışmasına rağmen kendisine
ödenmediğini, bu durumda olan diğer arkadaşlarıyla birlikte işten atılma korkusuyla haklarını arayamadıklarını,
bayram ve özel günlerdeki çalışmalarda da mesai ödenmediğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

Bakanlar Kurulu, daha önce aldığı erteleme kararının yürürlüğü, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından durdurulan
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'ndaki grevi ikinci defa erteledi. Şişecam'a bağlı 13 işyerinde, 30 Ocak'tan bu
yana süren grevin, “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu
karar 14 Şubat günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kristal
Temmuz 2003 tarihinde başlayan 19'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamam
üzerine geçen yıl Aralık ayında 13 fabrika da grev kararı aldı. Ancak Bakanlar Kurulu, grevin, “
bozucu nitelikte” olduğunu ileri sürerek 60 gün süreyle ertelenmesini kararlaştırdı. Kristal
konusu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay 10'uncu Dairesi, Bakanlar
Kurulu kararının yürürlüğünü 12 Ocak'ta durdurdu. Bunun üzerine, Şişecam işyerlerinde 30 Ocak'ta greve
çıkıldı. Hükümet, söz konusu yürürlüğün durdurulması kararının iptali
Kurulu'na başvurdu. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu da hükümetin bu istemini reddetti. Bakanlar
Kurulu'nun, önceki kararın yürürlüğünün durdurulmasına rağmen yeniden aldığı erteleme kararı, Şişecam'a ait 6
şirkete bağlı 13 işyerini ve 5 binden fazla işçiyi kapsıyor.

21 Mart günü, Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 2004 tarihli kararında, Türkiye Pirelli
Lastikleri A.Ş, Goodyear Lastikleri T.A.Ş ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayii ve Ticare
işyerlerinde, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik
grev kararları ile söz konusu şirketler tarafından alınan lokavt kararlarının, “milli güvenliği bozucu nitelikte
görüldüğünden” 60 gün süre ile ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Özürlüler İdaresi’nde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Şükrü Mutlu hakkında bıyıkları belli bir
“ideolojiyi” çağrıştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Personel Daire Başkanı Devlet Aksoy tara
açılan soruşturmada Mutlu’dan bıyıklarıyla ilgili savunma yapması ve bıyıklarının hiçbir ideolojik anlam
taşımayan bir hale getirmesi gerektiği bildirildi. Aksoy’un, imzaladığı soruşturma metninde “19 Ocak 2004’de
yapılan şube müdürleri toplantısında Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin 5’nci maddesi hükümlerine uymamakta ısrar
ettiğiniz, bıyıklarınızı belli bir ideolojiyi çağrıştıracak biçimde yönetmelikte belirlenen biçime aykırı olarak
bırakmaya devam ettiğiniz, bu sebeplerle kasıtlı olarak verilen emirl
hükümlerine rivayet etmediğiniz tarafımdan tespit edilmiştir” denildi.

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Zeynep Ayzit(1979); 24 Mayıs günü Güven
Temizlik Şirketi’nde işe başladığını, b
çalıştırıldıklarını, 5 Haziran günü, Hakan adlı şirket sahibinin kendilerini dolandırarak kaçtığını ve hak ettikleri
ücretleri alamadıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır

1995 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Bahattin Başan, dokuz yıldır Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından, belden aşağısı tutmadığı için öğretmen olarak atamasının yapılmadığını belirtti.
(Birgün-29.04.04)

12 Nisan günü Kırklareli'de faaliyet gösteren Aslanlı Tekstil adlı tekstil fabrikasında çalışan işçiler, Serdar
Solak ve Ahmet Önadım patronları Ahmet ve Alp Uysal tarafından dayak yediklerini iddia etti. Solak olayı şöyle
anlattı: : "Önceki gün 07:00 sıralarında fabrikada çalıştığımız sırada tüm işçilerin üzerleri aranmaya başladı. Ben
hasar bölümünde çalışıyorum. Pamukların içerisinden çıkan iplik parçalarını toplayıp ya çöpe atarız ya da
cebimize koyar daha sonra atarız. Üzerimizi aradıkları sırada
tekme tokat dövdü" dedi. (Özgür Gündem
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12 Şubat günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Menekşe Yıldırım (1982),
çalışmakta olduğu Çarşı Mağazası’nın muhasebesinden para çalmakla suçlandığını, mağaza müdürünün
kendisini itirafta bulunmaya zorlandığını, kendisine “polisler sana söyletmesini bilirler” diyerek tehdit ettiğini,
ve “çalıştığım Çarşı Mağazası’ndan kendi isteğimle ayrılıyorum, hiçbir hak talep etmiyorum” yazılı bi
imzalattığını ve işten çıkarıldığını belirtti.

14 Şubat günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Engin Duygulu, 1999 tarihinden bu yana Denizbank
A.Ş’de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, günde 12 saat çalışmasına rağmen kendisine
ödenmediğini, bu durumda olan diğer arkadaşlarıyla birlikte işten atılma korkusuyla haklarını arayamadıklarını,
bayram ve özel günlerdeki çalışmalarda da mesai ödenmediğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

e aldığı erteleme kararının yürürlüğü, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından durdurulan
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'ndaki grevi ikinci defa erteledi. Şişecam'a bağlı 13 işyerinde, 30 Ocak'tan bu

genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle ertelenmesine ilişkin
karar 14 Şubat günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası, 18
Temmuz 2003 tarihinde başlayan 19'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamam
üzerine geçen yıl Aralık ayında 13 fabrika da grev kararı aldı. Ancak Bakanlar Kurulu, grevin, “

olduğunu ileri sürerek 60 gün süreyle ertelenmesini kararlaştırdı. Kristal
yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay 10'uncu Dairesi, Bakanlar

Kurulu kararının yürürlüğünü 12 Ocak'ta durdurdu. Bunun üzerine, Şişecam işyerlerinde 30 Ocak'ta greve
çıkıldı. Hükümet, söz konusu yürürlüğün durdurulması kararının iptali için Danıştay Dava Daireleri Genel
Kurulu'na başvurdu. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu da hükümetin bu istemini reddetti. Bakanlar
Kurulu'nun, önceki kararın yürürlüğünün durdurulmasına rağmen yeniden aldığı erteleme kararı, Şişecam'a ait 6

ağlı 13 işyerini ve 5 binden fazla işçiyi kapsıyor.

21 Mart günü, Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 2004 tarihli kararında, Türkiye Pirelli
Lastikleri A.Ş, Goodyear Lastikleri T.A.Ş ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayii ve Ticare
işyerlerinde, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) tarafından alınmış bulunan
grev kararları ile söz konusu şirketler tarafından alınan lokavt kararlarının, “milli güvenliği bozucu nitelikte

e ile ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Özürlüler İdaresi’nde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Şükrü Mutlu hakkında bıyıkları belli bir
“ideolojiyi” çağrıştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Personel Daire Başkanı Devlet Aksoy tara
açılan soruşturmada Mutlu’dan bıyıklarıyla ilgili savunma yapması ve bıyıklarının hiçbir ideolojik anlam
taşımayan bir hale getirmesi gerektiği bildirildi. Aksoy’un, imzaladığı soruşturma metninde “19 Ocak 2004’de

a Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin 5’nci maddesi hükümlerine uymamakta ısrar
ettiğiniz, bıyıklarınızı belli bir ideolojiyi çağrıştıracak biçimde yönetmelikte belirlenen biçime aykırı olarak
bırakmaya devam ettiğiniz, bu sebeplerle kasıtlı olarak verilen emirlere karşı geldiğiniz, yönetmelik ve genelge
hükümlerine rivayet etmediğiniz tarafımdan tespit edilmiştir” denildi.

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Zeynep Ayzit(1979); 24 Mayıs günü Güven
Temizlik Şirketi’nde işe başladığını, burada yaklaşık 9 kişi olduklarını ve 10 gün boyunca çok ağır şartlarda
çalıştırıldıklarını, 5 Haziran günü, Hakan adlı şirket sahibinin kendilerini dolandırarak kaçtığını ve hak ettikleri
ücretleri alamadıklarını belirtti. (İHD Diyarbakır – Suç duyurusu dilekçesi yazıldı.)

1995 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Bahattin Başan, dokuz yıldır Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından, belden aşağısı tutmadığı için öğretmen olarak atamasının yapılmadığını belirtti.

12 Nisan günü Kırklareli'de faaliyet gösteren Aslanlı Tekstil adlı tekstil fabrikasında çalışan işçiler, Serdar
Solak ve Ahmet Önadım patronları Ahmet ve Alp Uysal tarafından dayak yediklerini iddia etti. Solak olayı şöyle

sıralarında fabrikada çalıştığımız sırada tüm işçilerin üzerleri aranmaya başladı. Ben
hasar bölümünde çalışıyorum. Pamukların içerisinden çıkan iplik parçalarını toplayıp ya çöpe atarız ya da
cebimize koyar daha sonra atarız. Üzerimizi aradıkları sırada cebimden çıkan iplikleri gören patronlar beni
tekme tokat dövdü" dedi. (Özgür Gündem-13.04.2004)
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12 Şubat günü, İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Menekşe Yıldırım (1982), 10 Şubat günü,
almakla suçlandığını, mağaza müdürünün

kendisini itirafta bulunmaya zorlandığını, kendisine “polisler sana söyletmesini bilirler” diyerek tehdit ettiğini,
ve “çalıştığım Çarşı Mağazası’ndan kendi isteğimle ayrılıyorum, hiçbir hak talep etmiyorum” yazılı bir kağıt

14 Şubat günü, İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Engin Duygulu, 1999 tarihinden bu yana Denizbank
A.Ş’de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, günde 12 saat çalışmasına rağmen kendisine mesai ücreti
ödenmediğini, bu durumda olan diğer arkadaşlarıyla birlikte işten atılma korkusuyla haklarını arayamadıklarını,
bayram ve özel günlerdeki çalışmalarda da mesai ödenmediğini belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

e aldığı erteleme kararının yürürlüğü, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından durdurulan
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'ndaki grevi ikinci defa erteledi. Şişecam'a bağlı 13 işyerinde, 30 Ocak'tan bu

olduğu gerekçesiyle ertelenmesine ilişkin
İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası, 18

Temmuz 2003 tarihinde başlayan 19'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması
üzerine geçen yıl Aralık ayında 13 fabrika da grev kararı aldı. Ancak Bakanlar Kurulu, grevin, “milli güvenliği

olduğunu ileri sürerek 60 gün süreyle ertelenmesini kararlaştırdı. Kristal-İş Sendikası'nın söz
yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay 10'uncu Dairesi, Bakanlar

Kurulu kararının yürürlüğünü 12 Ocak'ta durdurdu. Bunun üzerine, Şişecam işyerlerinde 30 Ocak'ta greve
için Danıştay Dava Daireleri Genel

Kurulu'na başvurdu. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu da hükümetin bu istemini reddetti. Bakanlar
Kurulu'nun, önceki kararın yürürlüğünün durdurulmasına rağmen yeniden aldığı erteleme kararı, Şişecam'a ait 6

21 Mart günü, Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 2004 tarihli kararında, Türkiye Pirelli
Lastikleri A.Ş, Goodyear Lastikleri T.A.Ş ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayii ve Ticaret A.Ş

İş) tarafından alınmış bulunan
grev kararları ile söz konusu şirketler tarafından alınan lokavt kararlarının, “milli güvenliği bozucu nitelikte

Özürlüler İdaresi’nde Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Şükrü Mutlu hakkında bıyıkları belli bir
“ideolojiyi” çağrıştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Personel Daire Başkanı Devlet Aksoy tarafından
açılan soruşturmada Mutlu’dan bıyıklarıyla ilgili savunma yapması ve bıyıklarının hiçbir ideolojik anlam
taşımayan bir hale getirmesi gerektiği bildirildi. Aksoy’un, imzaladığı soruşturma metninde “19 Ocak 2004’de

a Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin 5’nci maddesi hükümlerine uymamakta ısrar
ettiğiniz, bıyıklarınızı belli bir ideolojiyi çağrıştıracak biçimde yönetmelikte belirlenen biçime aykırı olarak

ere karşı geldiğiniz, yönetmelik ve genelge

15 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Zeynep Ayzit(1979); 24 Mayıs günü Güven
urada yaklaşık 9 kişi olduklarını ve 10 gün boyunca çok ağır şartlarda

çalıştırıldıklarını, 5 Haziran günü, Hakan adlı şirket sahibinin kendilerini dolandırarak kaçtığını ve hak ettikleri

1995 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Bahattin Başan, dokuz yıldır Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından, belden aşağısı tutmadığı için öğretmen olarak atamasının yapılmadığını belirtti.

12 Nisan günü Kırklareli'de faaliyet gösteren Aslanlı Tekstil adlı tekstil fabrikasında çalışan işçiler, Serdar
Solak ve Ahmet Önadım patronları Ahmet ve Alp Uysal tarafından dayak yediklerini iddia etti. Solak olayı şöyle

sıralarında fabrikada çalıştığımız sırada tüm işçilerin üzerleri aranmaya başladı. Ben
hasar bölümünde çalışıyorum. Pamukların içerisinden çıkan iplik parçalarını toplayıp ya çöpe atarız ya da

cebimden çıkan iplikleri gören patronlar beni
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İzmir Torbalı’da bulunan Gencerler Yemek Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Sümmüya Doğan 25 Eylül günün
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, çalıştığı işyeri
kendisinin sigortasız çalıştırıldığını, çocuk yaşta insanların çok ağır koşullarda çalıştırıldığını, fazla mesai
yaptırıldığı halde ücretlerin ödenmediğini belirtti. (İHD İzmir)

12 Temmuz günü İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevim Özercan (1956), Bakırköy
Belediyesi’nde görevli olduğu tiyatro gişesi görevinden alınarak tuvalet temizlik görevine verildiğini, yaşı itibarı
ile kendisine verilen bu görevin onurunu zedelediğini beyan
talebinde bulundu. (İHD İstanbul)

Antalya’da özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan Ekrem Çiçek, sigortasız işçi çalıştırdıkları ve gelirlerini
düşük göstererek vergi kaçırdığı için Özel Halk Otobüsleri Ko
Çalışma Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvuran Çiçek yaptığı
açıklamada, sigortasız çalıştırıldığını öğrenince, işverenden sigorta yapılmasını istediğini, taleb
edilmediğini ve işten çıkarıldığını söyleyen Antalya Özel Halk Otobüsleri işletmelerinde çalışan 500’e yakın
şoförün büyük bölümünün sigortası olmadığını belirtti. (Evrensel

17 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İlha
Yeşilköy Havalimanı’nda Euroserve temizlik şirketinde çalışmak üzere başvuruda bulundum. İşe alındığımı
söylediler. İş için gerekli evrakları tamamlayarak müracaatımı yaptım. Ancak daha sonra GBT soruşturmasın
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ile ilgili bir soruşturmada adımın geçtiğini ve bu evrakı mahkemeden
alarak getirmemi istediler.İstenilen Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi
sayılı “ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı
çalışmamın uygun görülmediği ve işe alınamayacağımı söylediler. Kararda da görüleceği üzere hakkımda
herhangi bir dava açılmamıştır” diyerek hukuki yardım talep etti.

Türk Haber-Sen İstanbul 1 No'lu
Osmancık Belediyesi yönetiminin, Türk
uygulayarak Hak-İş Sendikası'na üye yaptığını iddia etti. Kurt, 39 kişinin
ancak ''işten çıkarılma, yerlerinin değiştirilmesi tehdidi'' ile geri dönmekten çekindiklerini söyledi. Çorum
Belediyesi'nde de çok sayıda işçinin, baskı uygulanarak Hak
24.08.04)

29 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahan Turcan, yaklaşık 3 ay önce abisi ile birlikte
Afyon’da Hamza Onur isimli kişinin yanına çalışmaya gittiklerini, iş sırasında geçirdiği kazandan dolayı sağ
elinin bir parmağının kesildiğini, sigortalı işçi olarak girdikleri işte sigortalarının yatırılmadığını, Hamza
Onur’un kendisini özel bir hastaneye götürdüğünü, burada verilen raporun kendisine verilmediğini ve eğer
hakkında dava açarsa öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirtt

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Z.G., Y.D., N.P., S.K., M.A, Z.U., S.A., S.K., S.F., Z.F., G.Ö., S.S., H.K.,
S.A., F.K. adlı kişiler 1 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Pisi Tekstilde işçi olarak
çalıştıklarını, yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldıklarını, herhangi bir sebep gösterilmediğini ve 5 aylık maaşlarının
verilmediğini belirterek yardım talep ettiler. (İHD Diyarbakır)

Şerafettin Yılmaz (1976), 20 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu
Erzincan’da Kaya İnşaat’ta işçi olarak çalışıyordum. 16 Ağustos 2004 tarihinde bir iş kazası geçirdim ve
direkten yere düştüm. Emniyet kemerimiz yoktu. Belim kırıldı. Bundan dolayı belime platin takıldı. Ayrıca iç
kanama geçirdim ve kaburgalarım kırıldı. Rahatsızlığım şuanda da devam etmektedir. Firma tarafından
gönderildiğim doktor bana çalışabileceğimi söyledi. Ancak ben çalışacak durumda olmadığımı belirttim. Buna
rağmen rapor vermedi. Daha D.Ü. Tıp Fakültesine gittim. Buradaki do
mümkün olmadığını belirttiler. Rapor hazırlanıyor. Ben şirketin beni tedavi etmesini ve bu süre içerisinde
maaşımı vermelerini talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır)

Dokuz yıl önce işlediği gasp suçu nedeniyle beş yıl ce
Yasası'yla salıverilen Muzaffer Çakal, kuaför dükkânı açmak için yaptığı başvurunun, Alanya Belediyesi'nce
sabıkası nedeniyle reddedildiğini belirtti. Çıraklık Eğitim Merkezi'nden ustalık belgesi aldığını
için 1.5 milyar lira harcamıştım. Başvurum reddedilince beynimden vurulmuşa döndüm. Ben sabıkalıyım, bana
kim iş verir?” dedi. Alanya’da 11 yaşındaki Alman turist Lisa Eder’in sabıkalı Bülent Gülbay tarafından
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İzmir Torbalı’da bulunan Gencerler Yemek Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Sümmüya Doğan 25 Eylül günün
İHD İzmir şubesine yaptığı başvuruda, çalıştığı işyerinde yaklaşık yüz işçinin bulunduğunu, bir kısım işçinin ve
kendisinin sigortasız çalıştırıldığını, çocuk yaşta insanların çok ağır koşullarda çalıştırıldığını, fazla mesai
yaptırıldığı halde ücretlerin ödenmediğini belirtti. (İHD İzmir)

İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevim Özercan (1956), Bakırköy
Belediyesi’nde görevli olduğu tiyatro gişesi görevinden alınarak tuvalet temizlik görevine verildiğini, yaşı itibarı
ile kendisine verilen bu görevin onurunu zedelediğini beyan ederek görev yerinin değiştirilmesi için yardım

Antalya’da özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan Ekrem Çiçek, sigortasız işçi çalıştırdıkları ve gelirlerini
düşük göstererek vergi kaçırdığı için Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi hakkında şikâyette bulundu. SSK, Bölge
Çalışma Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvuran Çiçek yaptığı
açıklamada, sigortasız çalıştırıldığını öğrenince, işverenden sigorta yapılmasını istediğini, taleb
edilmediğini ve işten çıkarıldığını söyleyen Antalya Özel Halk Otobüsleri işletmelerinde çalışan 500’e yakın
şoförün büyük bölümünün sigortası olmadığını belirtti. (Evrensel-19.08.2004)

17 Eylül günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan İlhan Gidici (1976) şu beyanda bulundu; “İstanbul
Yeşilköy Havalimanı’nda Euroserve temizlik şirketinde çalışmak üzere başvuruda bulundum. İşe alındığımı
söylediler. İş için gerekli evrakları tamamlayarak müracaatımı yaptım. Ancak daha sonra GBT soruşturmasın
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ile ilgili bir soruşturmada adımın geçtiğini ve bu evrakı mahkemeden
alarak getirmemi istediler.İstenilen Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi –Savcılığı 1998/2033
sayılı “ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı”nı alarak şirkete verdim. Ancak bana Valilik Makamınca
çalışmamın uygun görülmediği ve işe alınamayacağımı söylediler. Kararda da görüleceği üzere hakkımda
herhangi bir dava açılmamıştır” diyerek hukuki yardım talep etti.

Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Kurt 23 Ağustos günü yaptığı açıklamada, AKP'li
Osmancık Belediyesi yönetiminin, Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'na üye 92 işçiden 72'sini çeşitli baskılar

İş Sendikası'na üye yaptığını iddia etti. Kurt, 39 kişinin Türk- İş'e geri dönmek istediğini,
ancak ''işten çıkarılma, yerlerinin değiştirilmesi tehdidi'' ile geri dönmekten çekindiklerini söyledi. Çorum
Belediyesi'nde de çok sayıda işçinin, baskı uygulanarak Hak-İş Sendikası'na geçirildiğini belirtti. (Cumhuriyet

29 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahan Turcan, yaklaşık 3 ay önce abisi ile birlikte
Afyon’da Hamza Onur isimli kişinin yanına çalışmaya gittiklerini, iş sırasında geçirdiği kazandan dolayı sağ

diğini, sigortalı işçi olarak girdikleri işte sigortalarının yatırılmadığını, Hamza
Onur’un kendisini özel bir hastaneye götürdüğünü, burada verilen raporun kendisine verilmediğini ve eğer
hakkında dava açarsa öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Z.G., Y.D., N.P., S.K., M.A, Z.U., S.A., S.K., S.F., Z.F., G.Ö., S.S., H.K.,
S.A., F.K. adlı kişiler 1 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Pisi Tekstilde işçi olarak

nı, yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldıklarını, herhangi bir sebep gösterilmediğini ve 5 aylık maaşlarının
verilmediğini belirterek yardım talep ettiler. (İHD Diyarbakır)

Şerafettin Yılmaz (1976), 20 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda şu beyanda bulundu: “Ben
Erzincan’da Kaya İnşaat’ta işçi olarak çalışıyordum. 16 Ağustos 2004 tarihinde bir iş kazası geçirdim ve
direkten yere düştüm. Emniyet kemerimiz yoktu. Belim kırıldı. Bundan dolayı belime platin takıldı. Ayrıca iç

kaburgalarım kırıldı. Rahatsızlığım şuanda da devam etmektedir. Firma tarafından
gönderildiğim doktor bana çalışabileceğimi söyledi. Ancak ben çalışacak durumda olmadığımı belirttim. Buna
rağmen rapor vermedi. Daha D.Ü. Tıp Fakültesine gittim. Buradaki doktorlar beni muayene etti ve çalışmamın
mümkün olmadığını belirttiler. Rapor hazırlanıyor. Ben şirketin beni tedavi etmesini ve bu süre içerisinde
maaşımı vermelerini talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır)

Dokuz yıl önce işlediği gasp suçu nedeniyle beş yıl cezaevinde yatan ve dört yıl önce Şartla Salıverilme
Yasası'yla salıverilen Muzaffer Çakal, kuaför dükkânı açmak için yaptığı başvurunun, Alanya Belediyesi'nce
sabıkası nedeniyle reddedildiğini belirtti. Çıraklık Eğitim Merkezi'nden ustalık belgesi aldığını
için 1.5 milyar lira harcamıştım. Başvurum reddedilince beynimden vurulmuşa döndüm. Ben sabıkalıyım, bana
kim iş verir?” dedi. Alanya’da 11 yaşındaki Alman turist Lisa Eder’in sabıkalı Bülent Gülbay tarafından
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İzmir Torbalı’da bulunan Gencerler Yemek Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Sümmüya Doğan 25 Eylül günün
nde yaklaşık yüz işçinin bulunduğunu, bir kısım işçinin ve

kendisinin sigortasız çalıştırıldığını, çocuk yaşta insanların çok ağır koşullarda çalıştırıldığını, fazla mesai

İHD İstanbul şubesine yazılı başvuruda bulunan Sevim Özercan (1956), Bakırköy
Belediyesi’nde görevli olduğu tiyatro gişesi görevinden alınarak tuvalet temizlik görevine verildiğini, yaşı itibarı

ederek görev yerinin değiştirilmesi için yardım

Antalya’da özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan Ekrem Çiçek, sigortasız işçi çalıştırdıkları ve gelirlerini
operatifi hakkında şikâyette bulundu. SSK, Bölge

Çalışma Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvuran Çiçek yaptığı
açıklamada, sigortasız çalıştırıldığını öğrenince, işverenden sigorta yapılmasını istediğini, talebinin kabul
edilmediğini ve işten çıkarıldığını söyleyen Antalya Özel Halk Otobüsleri işletmelerinde çalışan 500’e yakın

n Gidici (1976) şu beyanda bulundu; “İstanbul-
Yeşilköy Havalimanı’nda Euroserve temizlik şirketinde çalışmak üzere başvuruda bulundum. İşe alındığımı
söylediler. İş için gerekli evrakları tamamlayarak müracaatımı yaptım. Ancak daha sonra GBT soruşturmasında
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi ile ilgili bir soruşturmada adımın geçtiğini ve bu evrakı mahkemeden

Savcılığı 1998/2033-1998/316
”nı alarak şirkete verdim. Ancak bana Valilik Makamınca

çalışmamın uygun görülmediği ve işe alınamayacağımı söylediler. Kararda da görüleceği üzere hakkımda

Şube Başkanı Ahmet Kurt 23 Ağustos günü yaptığı açıklamada, AKP'li
İş Sendikası'na üye 92 işçiden 72'sini çeşitli baskılar

İş'e geri dönmek istediğini,
ancak ''işten çıkarılma, yerlerinin değiştirilmesi tehdidi'' ile geri dönmekten çekindiklerini söyledi. Çorum

İş Sendikası'na geçirildiğini belirtti. (Cumhuriyet-

29 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Şahan Turcan, yaklaşık 3 ay önce abisi ile birlikte
Afyon’da Hamza Onur isimli kişinin yanına çalışmaya gittiklerini, iş sırasında geçirdiği kazandan dolayı sağ

diğini, sigortalı işçi olarak girdikleri işte sigortalarının yatırılmadığını, Hamza
Onur’un kendisini özel bir hastaneye götürdüğünü, burada verilen raporun kendisine verilmediğini ve eğer

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Z.G., Y.D., N.P., S.K., M.A, Z.U., S.A., S.K., S.F., Z.F., G.Ö., S.S., H.K.,
S.A., F.K. adlı kişiler 1 Kasım günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Pisi Tekstilde işçi olarak

nı, yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldıklarını, herhangi bir sebep gösterilmediğini ve 5 aylık maaşlarının

beyanda bulundu: “Ben
Erzincan’da Kaya İnşaat’ta işçi olarak çalışıyordum. 16 Ağustos 2004 tarihinde bir iş kazası geçirdim ve
direkten yere düştüm. Emniyet kemerimiz yoktu. Belim kırıldı. Bundan dolayı belime platin takıldı. Ayrıca iç

kaburgalarım kırıldı. Rahatsızlığım şuanda da devam etmektedir. Firma tarafından
gönderildiğim doktor bana çalışabileceğimi söyledi. Ancak ben çalışacak durumda olmadığımı belirttim. Buna

ktorlar beni muayene etti ve çalışmamın
mümkün olmadığını belirttiler. Rapor hazırlanıyor. Ben şirketin beni tedavi etmesini ve bu süre içerisinde

zaevinde yatan ve dört yıl önce Şartla Salıverilme
Yasası'yla salıverilen Muzaffer Çakal, kuaför dükkânı açmak için yaptığı başvurunun, Alanya Belediyesi'nce
sabıkası nedeniyle reddedildiğini belirtti. Çıraklık Eğitim Merkezi'nden ustalık belgesi aldığını belirten “Bu iş
için 1.5 milyar lira harcamıştım. Başvurum reddedilince beynimden vurulmuşa döndüm. Ben sabıkalıyım, bana
kim iş verir?” dedi. Alanya’da 11 yaşındaki Alman turist Lisa Eder’in sabıkalı Bülent Gülbay tarafından
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öldürülmesinin ardından Belediye Meclisi “bazı sabıkalılara işyeri ruhsatı vermeme” kararı aldı. Her sabıkalıyı
aynı kefeye koymadıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, ‘Sadece tecavüz, gasp, cinayet
gibi yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlara ruhsat vermiyoruz’
09.11.2004)

Kastamonu’nun Küre ilçesindeki maden ocağında 8 Eylül 2004’te çıkan ve 19 işçinin ölümü, birçok işçinin de
yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Küre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da bilirkişi
edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, raporlarını tamamladı. Raporda,
STFA’nın 4857 sayılı İş Kanunu’yla işçi sağlığı ve iş güvenliği için yerine getirmeye zorunlu olduğu çok önemli
hususlara uymadığı belirtildi. Kazaya neden olan yangının, bakır cevherinin nakledildiği taşıma bandının elektrik
ve diğer aksamının tüm kuyu ve galeri boyunca yanması suretiyle meydana geldiği belirtilen raporda, “işverenin,
zorunlu olduğu halde, işyerinde meydana gelmiş ya da
mekanizması kurmadığı” kaydedilerek “

Sürgüne Gönderilenler
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği’ne aykırı olmasına
Başkanlığı’nda çalışan 7 kişi (Ali Buhar, Halise Yenice,
Kumtepe ve Selda Şahindokuyucu
Müdürlüğü’ne gönderildi. Özürlüler İdaresi Başkanlığı önünde, 21 Ocak günü bir araya gelen SES üyesi kamu
emekçileri ve kurum çalışanları, sürgünleri protesto ettiler. Eylemde konuşan SES Genel Başkanı İsmail Hakkı
Tombul, yasadışı bu uygulamaya karşı mahkemeye başvuracaklarını bildi

Elazığ’da, “Müslüman Öğretmenler” imzasıyla kendisine ulaşan adressiz dilekçeyi işleme koyan Elazığ İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, 75. Yıl Lisesi okul müdürü Ali Umay ve müdür yardımcısı Cengiz Çakmak’ında aralarında
bulunduğu 20 öğretmeni görevli bulun
Müdürlüğü’nün sürgün kararına tepki gösteren Eğitim
şöyle bir göz atıldığında; okul yöneticileri ve öğretmenler, sadece doğum ye
alınarak suçlanmış, aşağılanmış, kişilikleri ve onurları ile oynanmıştır. Bu yapılan haksız ve mesnetsiz ithamlar
başta anayasamız, yasalarımız, evrensel insan hakları ilkeleri hiçe sayılarak, demokratik prensipler ihla
din, mezhep ve coğrafi bölge ayrımcılığı yapılarak hedef gösterilmiştir” dedi.

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 Ocak günü yapılan yazılı açıklamada, Alanya Merkez PTT
Müdürlüğü'nde raporlu olmasına rağmen “zorla çalıştırılan” ve g
ambulansla hastaneye kaldırılan Hecabi Akkuş isimli posta dağıtıcısına yardım etmek amacıyla, idarenin izni
olmadan ambulansa binerek hastaneye giden Mahmut Ayata'nın, Kocaeli'ye; Celal Kaya'nın da Ankara'ya
“sürgün edildikleri” belirtildi.

İstanbul Ümraniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlhan Eğilmez, 6 Mart günü, Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin açılış törenine bir saat kala görevden alınarak, döner sermaye konusunda
çalışmak üzere geçici olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne sürgüne gönderildi.

“Örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle görevinden alınan ve merkeze bağlı Yayla Konak (Balyan) İlköğretim
okuluna tayin edilen, eski Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Altun’un İdari mahkemeye açtığı
Altun, önceki görevine tayin edildi.

31 Mart günü TCDD Genel Müdürlüğü, 16 Şubat günü Fatih Ekspresi’nin bozulmasından sorumlu tutulan bilet
kondöktörleri İbrahim Alikuzu ile Ziya Ercan’ı, önce geçici süreyle görevden aldı, ardından Siv
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Hasan Soysal, TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman ve AKP tarafından Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Ergüleç’in yaşananların
acısını çalışanlardan çıkarmaya çalıştığını belirtti. “Olayın sorumlusu personel değil bakımsız makinalardır”
diyen Soysal, Ergüleç’in demiryolu konusunda hiçbir deneyiminin olmadığını söyledi. (Evrensel

1 Nisan günü, Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 3 No’lu Şube, sendik
tatil hakkı olan hafta sonunda işe gitmediği gerekçesiyle Galata Vergi Dairesi’ne sürgün edildiğini belirtirken,
Şube Başkanı Nafi Maraş, “Demokrasinin edemlerinden, özgürlüklerden bahsediyorlar ama emekçilerin çalışma
yaşamından doğan haklarının kullanılmasına tahammül edemiyorlar” diye konuştu. (Evrensel

VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ye Meclisi “bazı sabıkalılara işyeri ruhsatı vermeme” kararı aldı. Her sabıkalıyı
aynı kefeye koymadıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, ‘Sadece tecavüz, gasp, cinayet
gibi yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlara ruhsat vermiyoruz’ dedi. (Hürriyet-

Kastamonu’nun Küre ilçesindeki maden ocağında 8 Eylül 2004’te çıkan ve 19 işçinin ölümü, birçok işçinin de
yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Küre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da bilirkişi
edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, raporlarını tamamladı. Raporda,

4857 sayılı İş Kanunu’yla işçi sağlığı ve iş güvenliği için yerine getirmeye zorunlu olduğu çok önemli
rtildi. Kazaya neden olan yangının, bakır cevherinin nakledildiği taşıma bandının elektrik

ve diğer aksamının tüm kuyu ve galeri boyunca yanması suretiyle meydana geldiği belirtilen raporda, “işverenin,
zorunlu olduğu halde, işyerinde meydana gelmiş ya da gelebilecek tüm tehlikelere karşı geniş bir kontrol
mekanizması kurmadığı” kaydedilerek “yüzde 100 kusurlu” bulundu. (Evrensel-20.11.2004) (Sabah

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği’ne aykırı olmasına rağmen, Özürlüler İdaresi
Ali Buhar, Halise Yenice, Bülent Yılmaz , Canan Aktaş, Bahar Uğurlu, Halit

Selda Şahindokuyucu), “geçici görevlendirme” ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
rlüler İdaresi Başkanlığı önünde, 21 Ocak günü bir araya gelen SES üyesi kamu

emekçileri ve kurum çalışanları, sürgünleri protesto ettiler. Eylemde konuşan SES Genel Başkanı İsmail Hakkı
Tombul, yasadışı bu uygulamaya karşı mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Elazığ’da, “Müslüman Öğretmenler” imzasıyla kendisine ulaşan adressiz dilekçeyi işleme koyan Elazığ İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, 75. Yıl Lisesi okul müdürü Ali Umay ve müdür yardımcısı Cengiz Çakmak’ında aralarında
bulunduğu 20 öğretmeni görevli bulundukları okuldan alarak, il içinde çeşitli okullara dağıttı. Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün sürgün kararına tepki gösteren Eğitim-Sen Elazığ Şube Başkanı Zeki Ay, “Dilekçenin içeriğine
şöyle bir göz atıldığında; okul yöneticileri ve öğretmenler, sadece doğum yerleri, inançları ve mezhepleri hedef
alınarak suçlanmış, aşağılanmış, kişilikleri ve onurları ile oynanmıştır. Bu yapılan haksız ve mesnetsiz ithamlar
başta anayasamız, yasalarımız, evrensel insan hakları ilkeleri hiçe sayılarak, demokratik prensipler ihla
din, mezhep ve coğrafi bölge ayrımcılığı yapılarak hedef gösterilmiştir” dedi.

Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 Ocak günü yapılan yazılı açıklamada, Alanya Merkez PTT
Müdürlüğü'nde raporlu olmasına rağmen “zorla çalıştırılan” ve görevinin başındayken kalp krizi geçirdiği için
ambulansla hastaneye kaldırılan Hecabi Akkuş isimli posta dağıtıcısına yardım etmek amacıyla, idarenin izni
olmadan ambulansa binerek hastaneye giden Mahmut Ayata'nın, Kocaeli'ye; Celal Kaya'nın da Ankara'ya

İstanbul Ümraniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlhan Eğilmez, 6 Mart günü, Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin açılış törenine bir saat kala görevden alınarak, döner sermaye konusunda

ici olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne sürgüne gönderildi.

“Örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle görevinden alınan ve merkeze bağlı Yayla Konak (Balyan) İlköğretim
okuluna tayin edilen, eski Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Altun’un İdari mahkemeye açtığı
Altun, önceki görevine tayin edildi.

31 Mart günü TCDD Genel Müdürlüğü, 16 Şubat günü Fatih Ekspresi’nin bozulmasından sorumlu tutulan bilet
kondöktörleri İbrahim Alikuzu ile Ziya Ercan’ı, önce geçici süreyle görevden aldı, ardından Siv
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Hasan Soysal, TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman ve AKP tarafından Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Ergüleç’in yaşananların

lıştığını belirtti. “Olayın sorumlusu personel değil bakımsız makinalardır”
diyen Soysal, Ergüleç’in demiryolu konusunda hiçbir deneyiminin olmadığını söyledi. (Evrensel

1 Nisan günü, Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 3 No’lu Şube, sendika üyesi Taylan Özgür Tekmil’in,
tatil hakkı olan hafta sonunda işe gitmediği gerekçesiyle Galata Vergi Dairesi’ne sürgün edildiğini belirtirken,
Şube Başkanı Nafi Maraş, “Demokrasinin edemlerinden, özgürlüklerden bahsediyorlar ama emekçilerin çalışma

ından doğan haklarının kullanılmasına tahammül edemiyorlar” diye konuştu. (Evrensel
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ye Meclisi “bazı sabıkalılara işyeri ruhsatı vermeme” kararı aldı. Her sabıkalıyı
aynı kefeye koymadıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, ‘Sadece tecavüz, gasp, cinayet

-19.11.2004) (Radikal-

Kastamonu’nun Küre ilçesindeki maden ocağında 8 Eylül 2004’te çıkan ve 19 işçinin ölümü, birçok işçinin de
yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Küre Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da bilirkişi olarak tayin
edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, raporlarını tamamladı. Raporda, işveren firma

4857 sayılı İş Kanunu’yla işçi sağlığı ve iş güvenliği için yerine getirmeye zorunlu olduğu çok önemli
rtildi. Kazaya neden olan yangının, bakır cevherinin nakledildiği taşıma bandının elektrik

ve diğer aksamının tüm kuyu ve galeri boyunca yanması suretiyle meydana geldiği belirtilen raporda, “işverenin,
gelebilecek tüm tehlikelere karşı geniş bir kontrol

20.11.2004) (Sabah-19.11.2004)

rağmen, Özürlüler İdaresi
, Canan Aktaş, Bahar Uğurlu, Halit

), “geçici görevlendirme” ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
rlüler İdaresi Başkanlığı önünde, 21 Ocak günü bir araya gelen SES üyesi kamu

emekçileri ve kurum çalışanları, sürgünleri protesto ettiler. Eylemde konuşan SES Genel Başkanı İsmail Hakkı

Elazığ’da, “Müslüman Öğretmenler” imzasıyla kendisine ulaşan adressiz dilekçeyi işleme koyan Elazığ İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, 75. Yıl Lisesi okul müdürü Ali Umay ve müdür yardımcısı Cengiz Çakmak’ında aralarında

dukları okuldan alarak, il içinde çeşitli okullara dağıttı. Milli Eğitim
Sen Elazığ Şube Başkanı Zeki Ay, “Dilekçenin içeriğine

rleri, inançları ve mezhepleri hedef
alınarak suçlanmış, aşağılanmış, kişilikleri ve onurları ile oynanmıştır. Bu yapılan haksız ve mesnetsiz ithamlar
başta anayasamız, yasalarımız, evrensel insan hakları ilkeleri hiçe sayılarak, demokratik prensipler ihlal edilerek;

Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 Ocak günü yapılan yazılı açıklamada, Alanya Merkez PTT
örevinin başındayken kalp krizi geçirdiği için

ambulansla hastaneye kaldırılan Hecabi Akkuş isimli posta dağıtıcısına yardım etmek amacıyla, idarenin izni
olmadan ambulansa binerek hastaneye giden Mahmut Ayata'nın, Kocaeli'ye; Celal Kaya'nın da Ankara'ya

İstanbul Ümraniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlhan Eğilmez, 6 Mart günü, Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin açılış törenine bir saat kala görevden alınarak, döner sermaye konusunda

“Örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle görevinden alınan ve merkeze bağlı Yayla Konak (Balyan) İlköğretim
okuluna tayin edilen, eski Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Altun’un İdari mahkemeye açtığı dava sonuçlandı.

31 Mart günü TCDD Genel Müdürlüğü, 16 Şubat günü Fatih Ekspresi’nin bozulmasından sorumlu tutulan bilet
kondöktörleri İbrahim Alikuzu ile Ziya Ercan’ı, önce geçici süreyle görevden aldı, ardından Sivas’a sürgün etti.
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Hasan Soysal, TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman ve AKP tarafından Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Ergüleç’in yaşananların

lıştığını belirtti. “Olayın sorumlusu personel değil bakımsız makinalardır”
diyen Soysal, Ergüleç’in demiryolu konusunda hiçbir deneyiminin olmadığını söyledi. (Evrensel-03.04.03)

a üyesi Taylan Özgür Tekmil’in,
tatil hakkı olan hafta sonunda işe gitmediği gerekçesiyle Galata Vergi Dairesi’ne sürgün edildiğini belirtirken,
Şube Başkanı Nafi Maraş, “Demokrasinin edemlerinden, özgürlüklerden bahsediyorlar ama emekçilerin çalışma

ından doğan haklarının kullanılmasına tahammül edemiyorlar” diye konuştu. (Evrensel-02.04.03)
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7 Nisan günü Esenyurt Belediyesi'nin yeni başkanı
Nazım Yılmaz ve Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Karikatür Atölyesi öğretmeni Kamil Masaracı'yı,
belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine sürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sürülen diğer görevliler
ise şöyle: Özel Kalem Müdürü Nilgün Çağman
Müdürlüğü çalışanları İlyas Ural ,
Çevre Mühendisi Yeşim Şahin , başkan korumaları
Doğan.(Cumhuriyet-08.04.2004)

Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü
müdür yardımcısı olarak atandı. Kara'nın yerine ilkokul öğretmenliğinden ayrıl
Usta getirildi. Sinop Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Selamettin Özgen atandı. 1995 yılından beri Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan
Aksoy da Ardahan'a sürgün edildi. Samsun Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Bitlis Çocuk Yuvası'na öğretmen olarak sürgün edildi. Çelik de idare mahkemesinde dava açtı. Eski SHÇEK
Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı
gönderilmek üzere bir il seçmesini istediğini belirten Çelik, aksi takdirde müfettişler göndermekle tehdit ettiğini
de sözlerine ekledi. Çelik, Karpuz ile yaptığı bu konuşmayı kaydettiği kaseti mahkemeye sundu. Çelik
Samsun Süleyman Yarçatarol Çocuk Yuvası Müdürlüğü görevini sürdüren eşi
Yuvası'nın müdürlüğüne atandı. Samsun Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Sosyal Hizmetler Uzmanı
Huntürk de görevinden alınarak yerine imam

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Sayın Gültekin 22 Nisan günü yaptığı açıklamada, Bursa Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 60 kişinin sürgün edildiğini, 200 kişiye ceza verildiğini, 500 dolayında da
soruşturma açıldığını belirtti. (Evrensel

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik
Hüseyin Karakuş ile Yüksel Aksakal
haklarında herhangi bir soruşturma olmadan görevlerinden uzaklaştırdı. Çelik, yine aynı maddeye dayanarak
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Halis Demir
verdi. (Cumhuriyet-29.04.04)

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Bahriye Leblebicioğlu, Hüseyin Cahit
Ulu, Melahat Önal ve Sabiha Sezgin, Genel Müdürlüğün Gölbaşı kampusuna öğretmen olarak a
(Cumhuriyet-2004.05.18)

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) İstanbul Kadıköy Sigorta Müdürü Ekber Doğan, hiçbir gerekçe gösterilmeden
28 Mayıs günü Bolu SSK Müdürlüğü'ne tayin edildi. (Cumhuriyet

Kırklareli’nin Vize ilçesindeki METEM Lisesi
için tuvalet yaptırdığı gerekçesiyle Pınarhisar ilçesine sürüldü. Eğitim
okulun SİT alanı olduğu gerekçesinin inanırıcı olmadığını, okul bahçesinin 3.
Vize Kaymakamı’nın 1. derece SİT alanına futbol sahası yaptırdığını belirtti. (Birgün

28 Mart yerel seçimlerinde Demokratik Güçbirliği'nden Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım Kaya’nın,
seçime girmek için istifa ettiği görev yerine geri dönmesine izin verilmiyor. Eğitim
Yıldırım Kaya, Mamak İlçesi Cengizhan İlköğretim Okulu'ndaki görevinden istifa ederek, 28 Mart seçimlerinde
Demokratik Güçbirliği adına Kırşehir belediye başkan a
yerine atanmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Kaya'nın durumunda olan 93 kişi eski görev yerine
atanırken, MEB'in 3 Mayıs 2004 tarih ve 24375 sayılı olurunun ekindeki listede adı olan Kaya,
Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak'taki başka bir okul olan Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu'na atandı.
Bunun üzerine Kaya, MEB'e dilekçe vererek durumunun düzeltilmesini istedi; ancak bugüne kadar hiçbir
gelişme olmadı. (DİHA-08.06.2004)

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Halil Kara, sendikalarının üyesi Seyhan Anaokulu Müdiresi Yasemin
Yalçındağ'ın müdürlükten alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildiğini belirtti. (17.06.2004

Maliye Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Kurulu’ndan
memurdan, yürütmenin durdurulması ve göreve iadelerini istemek üzere Ankara 2, 4, 5. ve 7. idare
mahkemelerine başvuran 12 öğretmen (
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7 Nisan günü Esenyurt Belediyesi'nin yeni başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Belediye Tiyatrosu öğretmeni
Nazım Yılmaz ve Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Karikatür Atölyesi öğretmeni Kamil Masaracı'yı,
belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine sürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sürülen diğer görevliler

Nilgün Çağman , Basın Bürosu çalışanı Hüsamettin Erbaş
, Musa Güven ve Abbas Karnaval , Makine ve Elektrik Müdürlüğü çalışanı

, başkan korumaları Servet Kaya , Cafer Genç ve başkanlık şoförü

Sosyal Hizmetler Giresun İl Müdürü Şenol Kara, görevinden alınarak Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne
müdür yardımcısı olarak atandı. Kara'nın yerine ilkokul öğretmenliğinden ayrılarak müteahhitlik yapan

getirildi. Sinop Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Ulutaşlı da görevinden alınarak yerine sınıf öğretmeni
atandı. 1995 yılından beri Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan

han'a sürgün edildi. Samsun Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Çelik
Bitlis Çocuk Yuvası'na öğretmen olarak sürgün edildi. Çelik de idare mahkemesinde dava açtı. Eski SHÇEK
Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Hamza Karpuz 'un kendisini arayarak müdür yardımcısı olarak
gönderilmek üzere bir il seçmesini istediğini belirten Çelik, aksi takdirde müfettişler göndermekle tehdit ettiğini
de sözlerine ekledi. Çelik, Karpuz ile yaptığı bu konuşmayı kaydettiği kaseti mahkemeye sundu. Çelik
Samsun Süleyman Yarçatarol Çocuk Yuvası Müdürlüğü görevini sürdüren eşi Oya Çelik
Yuvası'nın müdürlüğüne atandı. Samsun Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Sosyal Hizmetler Uzmanı

de görevinden alınarak yerine imam Cevat Koç atandı. (16.04.2004-Cumhuriyet)

Sen Bursa Şube Başkanı Sayın Gültekin 22 Nisan günü yaptığı açıklamada, Bursa Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 60 kişinin sürgün edildiğini, 200 kişiye ceza verildiğini, 500 dolayında da

ı belirtti. (Evrensel-23.04.04)

Hüseyin Çelik, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Eğitek) daire başkanlarından
Yüksel Aksakal'ı, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 76'ncı maddesine dayanarak

haklarında herhangi bir soruşturma olmadan görevlerinden uzaklaştırdı. Çelik, yine aynı maddeye dayanarak
Halis Demir ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Şinasi Soyer

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Bahriye Leblebicioğlu, Hüseyin Cahit
Ulu, Melahat Önal ve Sabiha Sezgin, Genel Müdürlüğün Gölbaşı kampusuna öğretmen olarak a

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) İstanbul Kadıköy Sigorta Müdürü Ekber Doğan, hiçbir gerekçe gösterilmeden
28 Mayıs günü Bolu SSK Müdürlüğü'ne tayin edildi. (Cumhuriyet-29.05.2004)

Kırklareli’nin Vize ilçesindeki METEM Lisesi müdürü Hilmi İkibudak, Valilik oluruyla okul bahçesine çocuklar
için tuvalet yaptırdığı gerekçesiyle Pınarhisar ilçesine sürüldü. Eğitim-Sen Kırklareli Şube Başkanı Yahya Balcı,
okulun SİT alanı olduğu gerekçesinin inanırıcı olmadığını, okul bahçesinin 3. derece SİT alanı olduğunu, ancak
Vize Kaymakamı’nın 1. derece SİT alanına futbol sahası yaptırdığını belirtti. (Birgün-07.06.2004)

28 Mart yerel seçimlerinde Demokratik Güçbirliği'nden Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım Kaya’nın,
için istifa ettiği görev yerine geri dönmesine izin verilmiyor. Eğitim-Sen eski Genel Başkanı

Yıldırım Kaya, Mamak İlçesi Cengizhan İlköğretim Okulu'ndaki görevinden istifa ederek, 28 Mart seçimlerinde
Demokratik Güçbirliği adına Kırşehir belediye başkan adayı olmuştu. Kaya, seçim sonrası yasa gereği eski görev
yerine atanmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Kaya'nın durumunda olan 93 kişi eski görev yerine
atanırken, MEB'in 3 Mayıs 2004 tarih ve 24375 sayılı olurunun ekindeki listede adı olan Kaya,
Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak'taki başka bir okul olan Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu'na atandı.
Bunun üzerine Kaya, MEB'e dilekçe vererek durumunun düzeltilmesini istedi; ancak bugüne kadar hiçbir

08.06.2004)

itim Sen Adana Şube Başkanı Halil Kara, sendikalarının üyesi Seyhan Anaokulu Müdiresi Yasemin
Yalçındağ'ın müdürlükten alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildiğini belirtti. (17.06.2004

Maliye Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Kurulu’ndan (TTK) Ankara’daki çeşitli okullara sürgün edilen 172
memurdan, yürütmenin durdurulması ve göreve iadelerini istemek üzere Ankara 2, 4, 5. ve 7. idare
mahkemelerine başvuran 12 öğretmen (İlhan Erdinç, Sıdıka Belgin Özel, Muhsin Turan, Ayşegül Arzu Bayram,
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, Esenyurt Belediye Tiyatrosu öğretmeni
Nazım Yılmaz ve Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Karikatür Atölyesi öğretmeni Kamil Masaracı'yı,
belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine sürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sürülen diğer görevliler

Hüsamettin Erbaş , Halkla İlişkiler
, Makine ve Elektrik Müdürlüğü çalışanı

ve başkanlık şoförü Celal

, görevinden alınarak Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne
arak müteahhitlik yapan Osman

da görevinden alınarak yerine sınıf öğretmeni
atandı. 1995 yılından beri Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Raci

de görevinden alınarak
Bitlis Çocuk Yuvası'na öğretmen olarak sürgün edildi. Çelik de idare mahkemesinde dava açtı. Eski SHÇEK

disini arayarak müdür yardımcısı olarak
gönderilmek üzere bir il seçmesini istediğini belirten Çelik, aksi takdirde müfettişler göndermekle tehdit ettiğini
de sözlerine ekledi. Çelik, Karpuz ile yaptığı bu konuşmayı kaydettiği kaseti mahkemeye sundu. Çelik'in

Oya Çelik , Bitlis Çocuk
Yuvası'nın müdürlüğüne atandı. Samsun Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehmet

Cumhuriyet)

Sen Bursa Şube Başkanı Sayın Gültekin 22 Nisan günü yaptığı açıklamada, Bursa Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 60 kişinin sürgün edildiğini, 200 kişiye ceza verildiğini, 500 dolayında da

, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Eğitek) daire başkanlarından
'ı, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 76'ncı maddesine dayanarak

haklarında herhangi bir soruşturma olmadan görevlerinden uzaklaştırdı. Çelik, yine aynı maddeye dayanarak
si Soyer 'in görevlerine son

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Bahriye Leblebicioğlu, Hüseyin Cahit
Ulu, Melahat Önal ve Sabiha Sezgin, Genel Müdürlüğün Gölbaşı kampusuna öğretmen olarak atandı.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) İstanbul Kadıköy Sigorta Müdürü Ekber Doğan, hiçbir gerekçe gösterilmeden

müdürü Hilmi İkibudak, Valilik oluruyla okul bahçesine çocuklar
Sen Kırklareli Şube Başkanı Yahya Balcı,

derece SİT alanı olduğunu, ancak
07.06.2004)

28 Mart yerel seçimlerinde Demokratik Güçbirliği'nden Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım Kaya’nın,
Sen eski Genel Başkanı

Yıldırım Kaya, Mamak İlçesi Cengizhan İlköğretim Okulu'ndaki görevinden istifa ederek, 28 Mart seçimlerinde
dayı olmuştu. Kaya, seçim sonrası yasa gereği eski görev

yerine atanmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Kaya'nın durumunda olan 93 kişi eski görev yerine
atanırken, MEB'in 3 Mayıs 2004 tarih ve 24375 sayılı olurunun ekindeki listede adı olan Kaya, Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak'taki başka bir okul olan Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu'na atandı.
Bunun üzerine Kaya, MEB'e dilekçe vererek durumunun düzeltilmesini istedi; ancak bugüne kadar hiçbir

itim Sen Adana Şube Başkanı Halil Kara, sendikalarının üyesi Seyhan Anaokulu Müdiresi Yasemin
Yalçındağ'ın müdürlükten alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildiğini belirtti. (17.06.2004-DİHA)

(TTK) Ankara’daki çeşitli okullara sürgün edilen 172
memurdan, yürütmenin durdurulması ve göreve iadelerini istemek üzere Ankara 2, 4, 5. ve 7. idare

İlhan Erdinç, Sıdıka Belgin Özel, Muhsin Turan, Ayşegül Arzu Bayram,
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Behiye Candan Büge, Hatice Oğuz, Hüsamettin Bacı, Yasemin Yılmaz, Halil Ruhi Yücel, Aynur Arda, Ülkü
Aral ve Abdülkadir Yüngül) açtıkları davaları kazandılar. (Cumhuriyet
(DİHA-26.05.2004)

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri, Lütfiye Işıl Yurdal adlı öğretmenin, Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu’ndan sürgün
edilmesini protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 24 Haziran günü yapılan basın açıklamasında
konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Ekber Işık, öğretmenlerin, “okul içinde grup
başkasının oturmasına izin vermedikleri” gibi gerekçelerle sürgün edildiğini ifade ederek, daha önce de Rıza
Dalkılıç adlı üyelerinin aynı gerekçelerle sürüldüğünü belirtti. (Evrensel

Eğitim Sen Bergama Mesleki Eğitim Merkezi İşyeri Temsilcisi Cemal Görüş, Temmuz ayında Menemen’e
sürgün edildi. (Evrensel-29.07.2004)

İstanbul Haydarpaşa’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İstanbul Şube Müdürlüğü’nde 15 Temmuz günü Kamu
Sen üye memurlarla toplarak açıklama yapan Kamu
çalışanının başka yerlere sürgün edildiğini, 11 kişinin daha sürgün kararını beklemekte belirtti.
16.07.2004)

İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Aydın Kaynak 28 Temmuz günü y
DSİ 67. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 5 mühendisin çeşitli bölgelere tayin edildiğini belirtti. (28.07.2004

BASK Genel Başkanı Resul Akay 15 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Isparta, Van, Erzincan, Elazığ, Kayseri,
Kütahya, Sivas, Tokat ve Kırıkkale’de çalışan 350 civarındaki postacının İstanbul’a sürgün edildiğini belirtti.
(Evrensel-16.08.04) (Cumhuriyet-15.08.04)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Hürriyet Uğuroğlu, SHÇEK Genel Müdürlüğü ile yetkili
sendika arasında yapılan görüşmelerde “geçici görevlendirme”lerde gönüllülük esasına uyulacağının taahhüt
edilmesine rağmen, İzmir’de 9, Ankara’da 15, Antalya’da 4 olmak üzere toplam 28 kişinin, iki ay boyunca
“geçici” olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendiri
22.08.04)

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, TEDAŞ'ta şef
kadrosunda çalışan Sait Özkan'ın Şırnak'a sürüldüğünü belirtti. (Cumhuriyet

EMO İstanbul Şube Başkanı Erol Cebesoy 14 Eylül günü yaptığı açıklamada, TEDAŞ’ta çalışan 22 kişinin
Şanlıurfa’ya sürgün edildiğini belirtti. Cebesoy, tayin edilen 22 kişinin AKTAŞ döneminde işçi statüsünde
olduklarını, TEDAŞ’ın geri almasıyla sözleşmeli personel statüsüne geçtiklerini, işçilerin bu durum üzerine
AKTAŞ hakkında dava açtığını, TEDAŞ yönetiminin çalışanlardan açılan davaları geri çekmelerini istediklerini,
davalardan feragat etmeyenlerin sürgün edildiğini belirtti. (Evre

Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır 18 Eylül günü yaptığı
açıklamada, Gaziantep SSK Bölge Hastanesi Başhekimi Kureyş Bozkurt’un sürgün edildiğini belirtti. Bakır,
Kureyş Bozkurt’un daha önce Gaziantep SSK Hastanesi Başhekimliği görevinden alınarak, Gaziantep SSK
Dispanseri’ne uzman hekim olarak atandığını kaydederek, “Bozkurt, Gaziantep İdare Mahkemesi’ne dava açtı ve
yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Hukuksuzluğu yargı kararıyla sabitlenmiş
Bozkurt, Gaziantep’ten Ankara’ya adeta sürgüne gönderildi. Geçici görevini tamamlayıp bir kez daha mahkeme
kararıyla, Gaziantep SSK Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. Ancak bu kez de 6 aylık süreyle, Silifke SSK
Devlet Hastanesi’ne kurucu başhekim olarak tayini çıkartıldı. Bozkurt, son olarak da bilgi ve deneyimlerinden
istifade edilmesi gerekçesiyle bir kez daha başhekimlik görevinden alınarak, Ankara’ya gönderildi” dedi.
(Evrensel-19.09.2004)

Tunceli SSK Hastanesi’nde 10 yıldır görev yapan pratisyen hekim Cenan Deniz, Ağustos ayında Urfa’nın
Ceylanpınar ilçesine sürgün edildi. (Evrensel

Batman-Siirt Tabipler Odası Yönetim Kurulu 5 Eylül günü yaptığı açıklamada, Batman Devlet Hastanesi'nde
görev yapan Dr. Eyüp Özer'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Batman 8 No'lu Sağlık Ocağı'na atandığını belirtti.
(05.09.2004-DIHA)
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Behiye Candan Büge, Hatice Oğuz, Hüsamettin Bacı, Yasemin Yılmaz, Halil Ruhi Yücel, Aynur Arda, Ülkü
açtıkları davaları kazandılar. (Cumhuriyet-09.06.2004) (Evrensel

tfiye Işıl Yurdal adlı öğretmenin, Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu’ndan sürgün
edilmesini protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 24 Haziran günü yapılan basın açıklamasında
konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Ekber Işık, öğretmenlerin, “okul içinde grup oluşturdukları, sandalyelerine
başkasının oturmasına izin vermedikleri” gibi gerekçelerle sürgün edildiğini ifade ederek, daha önce de Rıza
Dalkılıç adlı üyelerinin aynı gerekçelerle sürüldüğünü belirtti. (Evrensel-25.06.2004)

Eğitim Merkezi İşyeri Temsilcisi Cemal Görüş, Temmuz ayında Menemen’e
29.07.2004)

İstanbul Haydarpaşa’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İstanbul Şube Müdürlüğü’nde 15 Temmuz günü Kamu
Sen üye memurlarla toplarak açıklama yapan Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul’da 32 kamu
çalışanının başka yerlere sürgün edildiğini, 11 kişinin daha sürgün kararını beklemekte belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Aydın Kaynak 28 Temmuz günü yaptığı basın açıklamasında,
DSİ 67. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 5 mühendisin çeşitli bölgelere tayin edildiğini belirtti. (28.07.2004

BASK Genel Başkanı Resul Akay 15 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Isparta, Van, Erzincan, Elazığ, Kayseri,
Sivas, Tokat ve Kırıkkale’de çalışan 350 civarındaki postacının İstanbul’a sürgün edildiğini belirtti.

15.08.04)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Hürriyet Uğuroğlu, SHÇEK Genel Müdürlüğü ile yetkili
asında yapılan görüşmelerde “geçici görevlendirme”lerde gönüllülük esasına uyulacağının taahhüt

edilmesine rağmen, İzmir’de 9, Ankara’da 15, Antalya’da 4 olmak üzere toplam 28 kişinin, iki ay boyunca
“geçici” olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirildiğini belirtti. (Evrensel-21.08.2004) (Evrensel

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, TEDAŞ'ta şef
kadrosunda çalışan Sait Özkan'ın Şırnak'a sürüldüğünü belirtti. (Cumhuriyet-27.08.04) (Evren

EMO İstanbul Şube Başkanı Erol Cebesoy 14 Eylül günü yaptığı açıklamada, TEDAŞ’ta çalışan 22 kişinin
Şanlıurfa’ya sürgün edildiğini belirtti. Cebesoy, tayin edilen 22 kişinin AKTAŞ döneminde işçi statüsünde

almasıyla sözleşmeli personel statüsüne geçtiklerini, işçilerin bu durum üzerine
AKTAŞ hakkında dava açtığını, TEDAŞ yönetiminin çalışanlardan açılan davaları geri çekmelerini istediklerini,
davalardan feragat etmeyenlerin sürgün edildiğini belirtti. (Evrensel-15.09.2004)

Kilis Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır 18 Eylül günü yaptığı
açıklamada, Gaziantep SSK Bölge Hastanesi Başhekimi Kureyş Bozkurt’un sürgün edildiğini belirtti. Bakır,

Gaziantep SSK Hastanesi Başhekimliği görevinden alınarak, Gaziantep SSK
Dispanseri’ne uzman hekim olarak atandığını kaydederek, “Bozkurt, Gaziantep İdare Mahkemesi’ne dava açtı ve
yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Hukuksuzluğu yargı kararıyla sabitlenmiş bu uygulama sonrasında, Kureyş
Bozkurt, Gaziantep’ten Ankara’ya adeta sürgüne gönderildi. Geçici görevini tamamlayıp bir kez daha mahkeme
kararıyla, Gaziantep SSK Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. Ancak bu kez de 6 aylık süreyle, Silifke SSK

tanesi’ne kurucu başhekim olarak tayini çıkartıldı. Bozkurt, son olarak da bilgi ve deneyimlerinden
istifade edilmesi gerekçesiyle bir kez daha başhekimlik görevinden alınarak, Ankara’ya gönderildi” dedi.

yıldır görev yapan pratisyen hekim Cenan Deniz, Ağustos ayında Urfa’nın
Ceylanpınar ilçesine sürgün edildi. (Evrensel-26.08.04)

Siirt Tabipler Odası Yönetim Kurulu 5 Eylül günü yaptığı açıklamada, Batman Devlet Hastanesi'nde
zer'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Batman 8 No'lu Sağlık Ocağı'na atandığını belirtti.
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Behiye Candan Büge, Hatice Oğuz, Hüsamettin Bacı, Yasemin Yılmaz, Halil Ruhi Yücel, Aynur Arda, Ülkü
09.06.2004) (Evrensel-27.05.2004)

tfiye Işıl Yurdal adlı öğretmenin, Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu’ndan sürgün
edilmesini protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 24 Haziran günü yapılan basın açıklamasında

oluşturdukları, sandalyelerine
başkasının oturmasına izin vermedikleri” gibi gerekçelerle sürgün edildiğini ifade ederek, daha önce de Rıza

Eğitim Merkezi İşyeri Temsilcisi Cemal Görüş, Temmuz ayında Menemen’e

İstanbul Haydarpaşa’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İstanbul Şube Müdürlüğü’nde 15 Temmuz günü Kamu-
Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul’da 32 kamu

çalışanının başka yerlere sürgün edildiğini, 11 kişinin daha sürgün kararını beklemekte belirtti. (Evrensel-

aptığı basın açıklamasında,
DSİ 67. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 5 mühendisin çeşitli bölgelere tayin edildiğini belirtti. (28.07.2004-DİHA)

BASK Genel Başkanı Resul Akay 15 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Isparta, Van, Erzincan, Elazığ, Kayseri,
Sivas, Tokat ve Kırıkkale’de çalışan 350 civarındaki postacının İstanbul’a sürgün edildiğini belirtti.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Hürriyet Uğuroğlu, SHÇEK Genel Müdürlüğü ile yetkili
asında yapılan görüşmelerde “geçici görevlendirme”lerde gönüllülük esasına uyulacağının taahhüt

edilmesine rağmen, İzmir’de 9, Ankara’da 15, Antalya’da 4 olmak üzere toplam 28 kişinin, iki ay boyunca
21.08.2004) (Evrensel-

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, TEDAŞ'ta şef
27.08.04) (Evrensel-27.08.04)

EMO İstanbul Şube Başkanı Erol Cebesoy 14 Eylül günü yaptığı açıklamada, TEDAŞ’ta çalışan 22 kişinin
Şanlıurfa’ya sürgün edildiğini belirtti. Cebesoy, tayin edilen 22 kişinin AKTAŞ döneminde işçi statüsünde

almasıyla sözleşmeli personel statüsüne geçtiklerini, işçilerin bu durum üzerine
AKTAŞ hakkında dava açtığını, TEDAŞ yönetiminin çalışanlardan açılan davaları geri çekmelerini istediklerini,

Kilis Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır 18 Eylül günü yaptığı
açıklamada, Gaziantep SSK Bölge Hastanesi Başhekimi Kureyş Bozkurt’un sürgün edildiğini belirtti. Bakır,

Gaziantep SSK Hastanesi Başhekimliği görevinden alınarak, Gaziantep SSK
Dispanseri’ne uzman hekim olarak atandığını kaydederek, “Bozkurt, Gaziantep İdare Mahkemesi’ne dava açtı ve

bu uygulama sonrasında, Kureyş
Bozkurt, Gaziantep’ten Ankara’ya adeta sürgüne gönderildi. Geçici görevini tamamlayıp bir kez daha mahkeme
kararıyla, Gaziantep SSK Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. Ancak bu kez de 6 aylık süreyle, Silifke SSK

tanesi’ne kurucu başhekim olarak tayini çıkartıldı. Bozkurt, son olarak da bilgi ve deneyimlerinden
istifade edilmesi gerekçesiyle bir kez daha başhekimlik görevinden alınarak, Ankara’ya gönderildi” dedi.

yıldır görev yapan pratisyen hekim Cenan Deniz, Ağustos ayında Urfa’nın

Siirt Tabipler Odası Yönetim Kurulu 5 Eylül günü yaptığı açıklamada, Batman Devlet Hastanesi'nde
zer'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Batman 8 No'lu Sağlık Ocağı'na atandığını belirtti.
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1998 yılından bu yana Zonguldak Devlet Hastanesi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Özgür
Nizam, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün “siya
valiliğin talebiyle Yozgat’a zorunlu atandı. 23 Kasım 2004 Salı günü saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde
yapılan basın açıklaması ve Zonguldak halkınca toplanan 10 bini aşkın imzanın Sağlık
ardından, Dr. Özgür Nizam’ın görevine iade edildiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından TTB’ye iletildi.
(Tıp Dünyası-08.12.04) (Evrensel-30.10.2004) (Radikal

14 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuru yapan Ali Sar
başkanlığında yolsuzluk ve tarikatçılık yapıldığını, bu ayrımcılıklara karşı çıktığı için çok sayıda soruşturma
yaşadığını, son olarak Aydın’a sürgün edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İsta

Konya Karatay ilçesinde Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Abdullah Baran, ilçe
milli eğitim müdürlüğü tarafından 'akli dengesiyerinde değil' savıyla hastaneye sevkedildi. Daha önce meslekteki
başarıları nedeniyle ödüllendirilmiş olan Baran'a 3 Kasım günü hastaneden sağlıklı raporu verilince müdür
yardımcılığı görevinden alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildi. (Cumhuriyet

Sabri Yavuz 10 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 31 yıldır D
çalıştığını, Bütçe Şube Müdürü olduğunu, Rektör Fikri Canoruç’un emekli olması için kendisini Ziraat
Fakültesine memur olarak atadığını, itirazına cevap verilmediğini, daha sonra da görevinden çekilmiş
saydıklarını belirterek yardım talep etti. (İHD Diyarbakır)

Bingöl ili Kiğı ilçesi Tarım İl Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan KESK’e bağlı Tarım Orkam Sen
üyesi Devrim Yarar Yayladere ilçesine sürgün edildi. Devrim Yarar’ın 2003 yılında da Yozgat iline sürgün
edildiği, İdare Mahkemesi kararı ile eski görev yeri olan Kiğı ilçesine geri döndüğü belirtildi. (İHD Diyarbakır)

İzmir’in Tire ilçesinde, KESK’in bütçenin emekçilerin ve halkın talepleri doğrultusunda belirlenmesi talebiyle
11 Aralık 2003’te ülke çapında düzenlediği işbır
Müdür Yardımcısı Sadullah Coşar’ın Ödemiş İlçesi Ovakent Lisesine öğretmen olarak sürüldüğü, Eğitim Sen
üyesi iki öğretmenin de Ödemiş ve Bayındır’daki okullara gönderildiği belirtildi. (Evrensel

Ağrı Belediyesi’nde çalışan DİSK üyesi 18 işçi, 2003 yılındaki ödenmeyen maaşlarının tahsili için belediyeyi
icraya vermeleri üzerine, belediye yönetimi bu tutuma tepki olarak aralarında zabıta ve fen işleri biriminde
çalışanların da bulunduğu 8 kişiyi çöp toplama biriminde görevlendirdi. Belediye Başkanı Ekrem Aktaş, yaptığı
açıklamada, “2002’den kalma borçları ödenen ve maaşlarında önemli oranda iyileşme sağlanan işçilerin yalnız
2003 yılından alacakları kaldı. Bu dönemdeki maaşları da ödemeye çalı
tamamen art niyetle hareket ederek, belediyeyi icraya verdiler ve ben de onların görev yerlerini değiştirerek, çöp
toplama birimine verdim” dedi. (BİRGÜN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 Aralık günü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
üzerine bir haberi duyuran Anadolu Ajansı eğitim muhabiri Gökçen Çamlıyurt, bakanlığın ajansı “yönetmeliği
bütün olarak ele almamak ve kamuoyunu yanıltmakla” suçlaması üzerine AA Genel
tarafından göreviden alınarak “internet haberleri” servisinde görevlendirildi. (Milliyet

Kilis Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır görev yapan Başhemşire Aynur Özbilgin, Kilis Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Merkezi’ne geçici olarak atandı. Bunun üzerine dava açan Özbilgin yürütmeyi durdurma kararı
almasına karşın birgün sonra valilik tarafından Aile Planlaması Merkezi’nde yeniden görevlendirildi. Özbilgin’in
avukatı Fikret Hoşaf ise valiliği, mahkeme kararına uymamakla suçladı

Danıştay, MEB’nın Talim ve Terbiye Kurulu’ndan (TTK) sürgün ettiği 167 öğretmene yönelik işlemin hukuksuz
olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine onay verdi. MEB’nın İdare Mahkemesi’nin verdiği karara yönelik itirazını
görüşen Danıştay 2.Dairesi, bakanlığın iddialarını yerinde görmeyerek yürütmenin durdurulması istemini
reddetti. Böylece 5. İdare Mahkemesi’ne dava açarak kazanan öğretmenlerin kurumda kalacakları kesinleşti. Bu
öğretmenler şöyle: “Zülay Karabey, Muammer Dursun, Duygu Beşler
Erdinç, Muhsin Turan, Rıza Kızıldemir, Aliye Burkay İbiş, Arzu Aygün Demirel, Behliye Candan Büge,
Selahattin Saygı, Sıdıka Belin Özen, Ayşegül Arzu Bayram, Hülya Aras, Abdülkadir Yüngül, Yasemin Yılmaz
ve Hatice Oğuz.” (BİRGÜN-13.10.04)
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1998 yılından bu yana Zonguldak Devlet Hastanesi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Özgür
Nizam, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün “siyasi partilere girip çıkıyor” iddiasıyla yazdığı bir yazı üzerine
valiliğin talebiyle Yozgat’a zorunlu atandı. 23 Kasım 2004 Salı günü saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde
yapılan basın açıklaması ve Zonguldak halkınca toplanan 10 bini aşkın imzanın Sağlık Bakanlığı’na iletilmesinin
ardından, Dr. Özgür Nizam’ın görevine iade edildiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından TTB’ye iletildi.

30.10.2004) (Radikal-30.10.2004)

14 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuru yapan Ali Sarıtepe (1968), Sağlık Bakanlğı G.O.P. sağlık grup
başkanlığında yolsuzluk ve tarikatçılık yapıldığını, bu ayrımcılıklara karşı çıktığı için çok sayıda soruşturma
yaşadığını, son olarak Aydın’a sürgün edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İsta

Konya Karatay ilçesinde Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Abdullah Baran, ilçe
milli eğitim müdürlüğü tarafından 'akli dengesiyerinde değil' savıyla hastaneye sevkedildi. Daha önce meslekteki

lmiş olan Baran'a 3 Kasım günü hastaneden sağlıklı raporu verilince müdür
yardımcılığı görevinden alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildi. (Cumhuriyet

Sabri Yavuz 10 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 31 yıldır D
çalıştığını, Bütçe Şube Müdürü olduğunu, Rektör Fikri Canoruç’un emekli olması için kendisini Ziraat
Fakültesine memur olarak atadığını, itirazına cevap verilmediğini, daha sonra da görevinden çekilmiş

alep etti. (İHD Diyarbakır)

Bingöl ili Kiğı ilçesi Tarım İl Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan KESK’e bağlı Tarım Orkam Sen
üyesi Devrim Yarar Yayladere ilçesine sürgün edildi. Devrim Yarar’ın 2003 yılında da Yozgat iline sürgün

hkemesi kararı ile eski görev yeri olan Kiğı ilçesine geri döndüğü belirtildi. (İHD Diyarbakır)

İzmir’in Tire ilçesinde, KESK’in bütçenin emekçilerin ve halkın talepleri doğrultusunda belirlenmesi talebiyle
11 Aralık 2003’te ülke çapında düzenlediği işbırakma eylemine katılan Tire İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi
Müdür Yardımcısı Sadullah Coşar’ın Ödemiş İlçesi Ovakent Lisesine öğretmen olarak sürüldüğü, Eğitim Sen
üyesi iki öğretmenin de Ödemiş ve Bayındır’daki okullara gönderildiği belirtildi. (Evrensel

Ağrı Belediyesi’nde çalışan DİSK üyesi 18 işçi, 2003 yılındaki ödenmeyen maaşlarının tahsili için belediyeyi
icraya vermeleri üzerine, belediye yönetimi bu tutuma tepki olarak aralarında zabıta ve fen işleri biriminde

iyi çöp toplama biriminde görevlendirdi. Belediye Başkanı Ekrem Aktaş, yaptığı
açıklamada, “2002’den kalma borçları ödenen ve maaşlarında önemli oranda iyileşme sağlanan işçilerin yalnız
2003 yılından alacakları kaldı. Bu dönemdeki maaşları da ödemeye çalışıyoruz. Ancak 18 kişilik işçi grubu
tamamen art niyetle hareket ederek, belediyeyi icraya verdiler ve ben de onların görev yerlerini değiştirerek, çöp
toplama birimine verdim” dedi. (BİRGÜN-07.11.04). (Evrensel-23.11.2004)

alık günü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
üzerine bir haberi duyuran Anadolu Ajansı eğitim muhabiri Gökçen Çamlıyurt, bakanlığın ajansı “yönetmeliği
bütün olarak ele almamak ve kamuoyunu yanıltmakla” suçlaması üzerine AA Genel
tarafından göreviden alınarak “internet haberleri” servisinde görevlendirildi. (Milliyet-04.12.04)

Kilis Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır görev yapan Başhemşire Aynur Özbilgin, Kilis Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
olarak atandı. Bunun üzerine dava açan Özbilgin yürütmeyi durdurma kararı

almasına karşın birgün sonra valilik tarafından Aile Planlaması Merkezi’nde yeniden görevlendirildi. Özbilgin’in
avukatı Fikret Hoşaf ise valiliği, mahkeme kararına uymamakla suçladı. (BİRGÜN-17.12.04)

Danıştay, MEB’nın Talim ve Terbiye Kurulu’ndan (TTK) sürgün ettiği 167 öğretmene yönelik işlemin hukuksuz
olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine onay verdi. MEB’nın İdare Mahkemesi’nin verdiği karara yönelik itirazını

Dairesi, bakanlığın iddialarını yerinde görmeyerek yürütmenin durdurulması istemini
reddetti. Böylece 5. İdare Mahkemesi’ne dava açarak kazanan öğretmenlerin kurumda kalacakları kesinleşti. Bu
öğretmenler şöyle: “Zülay Karabey, Muammer Dursun, Duygu Beşler, Mehmet Kara, Seçil Buket Meydan, İlhan
Erdinç, Muhsin Turan, Rıza Kızıldemir, Aliye Burkay İbiş, Arzu Aygün Demirel, Behliye Candan Büge,
Selahattin Saygı, Sıdıka Belin Özen, Ayşegül Arzu Bayram, Hülya Aras, Abdülkadir Yüngül, Yasemin Yılmaz

13.10.04)
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1998 yılından bu yana Zonguldak Devlet Hastanesi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Özgür
si partilere girip çıkıyor” iddiasıyla yazdığı bir yazı üzerine

valiliğin talebiyle Yozgat’a zorunlu atandı. 23 Kasım 2004 Salı günü saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde
Bakanlığı’na iletilmesinin

ardından, Dr. Özgür Nizam’ın görevine iade edildiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından TTB’ye iletildi.

ıtepe (1968), Sağlık Bakanlğı G.O.P. sağlık grup
başkanlığında yolsuzluk ve tarikatçılık yapıldığını, bu ayrımcılıklara karşı çıktığı için çok sayıda soruşturma
yaşadığını, son olarak Aydın’a sürgün edildiğini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

Konya Karatay ilçesinde Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Abdullah Baran, ilçe
milli eğitim müdürlüğü tarafından 'akli dengesiyerinde değil' savıyla hastaneye sevkedildi. Daha önce meslekteki

lmiş olan Baran'a 3 Kasım günü hastaneden sağlıklı raporu verilince müdür
yardımcılığı görevinden alınarak aynı okulda öğretmen olarak görevlendirildi. (Cumhuriyet-24.12.04)

Sabri Yavuz 10 Aralık günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 31 yıldır Dicle Üniversitesi’nde
çalıştığını, Bütçe Şube Müdürü olduğunu, Rektör Fikri Canoruç’un emekli olması için kendisini Ziraat
Fakültesine memur olarak atadığını, itirazına cevap verilmediğini, daha sonra da görevinden çekilmiş

Bingöl ili Kiğı ilçesi Tarım İl Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan KESK’e bağlı Tarım Orkam Sen
üyesi Devrim Yarar Yayladere ilçesine sürgün edildi. Devrim Yarar’ın 2003 yılında da Yozgat iline sürgün

hkemesi kararı ile eski görev yeri olan Kiğı ilçesine geri döndüğü belirtildi. (İHD Diyarbakır)

İzmir’in Tire ilçesinde, KESK’in bütçenin emekçilerin ve halkın talepleri doğrultusunda belirlenmesi talebiyle
akma eylemine katılan Tire İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi

Müdür Yardımcısı Sadullah Coşar’ın Ödemiş İlçesi Ovakent Lisesine öğretmen olarak sürüldüğü, Eğitim Sen
üyesi iki öğretmenin de Ödemiş ve Bayındır’daki okullara gönderildiği belirtildi. (Evrensel-14.10.04)

Ağrı Belediyesi’nde çalışan DİSK üyesi 18 işçi, 2003 yılındaki ödenmeyen maaşlarının tahsili için belediyeyi
icraya vermeleri üzerine, belediye yönetimi bu tutuma tepki olarak aralarında zabıta ve fen işleri biriminde

iyi çöp toplama biriminde görevlendirdi. Belediye Başkanı Ekrem Aktaş, yaptığı
açıklamada, “2002’den kalma borçları ödenen ve maaşlarında önemli oranda iyileşme sağlanan işçilerin yalnız

şıyoruz. Ancak 18 kişilik işçi grubu
tamamen art niyetle hareket ederek, belediyeyi icraya verdiler ve ben de onların görev yerlerini değiştirerek, çöp

alık günü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
üzerine bir haberi duyuran Anadolu Ajansı eğitim muhabiri Gökçen Çamlıyurt, bakanlığın ajansı “yönetmeliği
bütün olarak ele almamak ve kamuoyunu yanıltmakla” suçlaması üzerine AA Genel Müdürü Hilmi Bengi

04.12.04)

Kilis Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır görev yapan Başhemşire Aynur Özbilgin, Kilis Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
olarak atandı. Bunun üzerine dava açan Özbilgin yürütmeyi durdurma kararı

almasına karşın birgün sonra valilik tarafından Aile Planlaması Merkezi’nde yeniden görevlendirildi. Özbilgin’in
17.12.04)

Danıştay, MEB’nın Talim ve Terbiye Kurulu’ndan (TTK) sürgün ettiği 167 öğretmene yönelik işlemin hukuksuz
olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine onay verdi. MEB’nın İdare Mahkemesi’nin verdiği karara yönelik itirazını

Dairesi, bakanlığın iddialarını yerinde görmeyerek yürütmenin durdurulması istemini
reddetti. Böylece 5. İdare Mahkemesi’ne dava açarak kazanan öğretmenlerin kurumda kalacakları kesinleşti. Bu

, Mehmet Kara, Seçil Buket Meydan, İlhan
Erdinç, Muhsin Turan, Rıza Kızıldemir, Aliye Burkay İbiş, Arzu Aygün Demirel, Behliye Candan Büge,
Selahattin Saygı, Sıdıka Belin Özen, Ayşegül Arzu Bayram, Hülya Aras, Abdülkadir Yüngül, Yasemin Yılmaz
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İş Kazalarında Ölenler
12 Ocak günü İzmir Çiğli’de, bir inşaatın üçüncü katında beton dökmek için, kalıp çakan Fevzi Çoban (48),
dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

12 Ocak günü, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, Mustafapaşa Mahallesi Şehit Numan Ar
yıkama ve yağlama servisinde, bakımını yaptığı 41 L 3167 plakalı halk otobüsünün, takoz kayması sonucu
üzerine devrildiği Tuncay Yolcu (47), ezilerek yaşamını yitirdi.

13 Ocak günü İzmir’de, mandalina bahçesinde otları temizlerken ç
Hamza Topuz (52) adlı işçi hayatını kaybetti.

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
başlatan Köy Hizmetleri'nde görevli Nihat
dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Nihat Tangal ile köy sakinlerinden Dursun Ali Yılmaz
(36), patlama sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi’ndeki Alkan Makina Fabrikası inşaatında çalışan Turhan Kırnak
(29), 22 Ocak günü, yağmur borularını birbirine bağladığı sırada 8 metre yükseklikteki iskeleden toprak zemine
düşerek hayatını kaybetti.

28 Ocak günü Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Yenimahalle mevkiindeki Bağlık Madencilik Şirketi’ne ait
özel kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Nazım Kulluk (41) adlı işçi ocak içinde kömür taşıyan
vagonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli’nin Honaz İlçesinde, 7 Şubat günü Askeri Radar İstasyonu yolunda kar temizliği yapan Köy Hizmetleri
İl Müdürlüğü’nde görevli operatör Süleyman Gökalp (42), greyderin devrilmesi sonucu yaşamını yetirdi.

Zonguldak'ın merkez ilçeye bağlı Gelik beldesindeki öze
göçükte, Seyfi Baş ve Fedai Üstünsoy yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay İlçesi'ndeki, Özel Nakıboğlu Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çalışan Nuriye Küçük (53), 16
Şubat günü, çalışan makinenin sıcak hava gele
başörtüsünün merdaneye takılması sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma İlçesi’nde özel bir şirkete ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçük sonucu
Selahattin Güngör (48) adlı işçi, kömür parçasının başına çarpması sonucu öldü.

Adana’nın Toros mahallesi 117. sokakta bulunan bir inşaatta mermer işçisi olarak çalışan Hüseyin Uygur (35),
20 şubat günü, pencerenin bulunduğu bölüme mermer döşerken dengesini kaybetti ve
öldü.

Ordu'un Kabadüz ilçesi Akgüney köyündeki bir kurşun madeninde, 21 Şubat günü, henüz belirlenemeyen bir
nedenle meydana gelen göçük sonucu, işçilerden Mehmet Kaya (45), göçük altında kalarak öldü.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Hüstaş A.Ş’ye ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçükte
Selahattin Güngör (48) adlı işçi, başına kömür çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'da, Konya-Karaman Karayolu'ndaki Hacetler Koyuncu Limited Şirketi'nin kömür satış
Ömer Yıldırım (24), 25 Şubat günü, temizlemek için girdiği kömür karıştırma makinesinin içinde, iş arkadaşı
İsmail Nuryağcı’nın makineyi yanlışlıkla çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak Sarayaltı Mahallesi Sofu Sokak'taki Aydın Ca
atılan kubbelerden birinin çökmesi sonucu Hasan Hüseyin Kural ve Adem Acar, enkazın altında kalarak
hayatını kaybetti.
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VIII.3. İşyerinde Sağlık ve Güvenlik

12 Ocak günü İzmir Çiğli’de, bir inşaatın üçüncü katında beton dökmek için, kalıp çakan Fevzi Çoban (48),
dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

12 Ocak günü, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, Mustafapaşa Mahallesi Şehit Numan Ar
yıkama ve yağlama servisinde, bakımını yaptığı 41 L 3167 plakalı halk otobüsünün, takoz kayması sonucu
üzerine devrildiği Tuncay Yolcu (47), ezilerek yaşamını yitirdi.

13 Ocak günü İzmir’de, mandalina bahçesinde otları temizlerken çim biçme makinesi ile ağaç arasında sıkışan
Hamza Topuz (52) adlı işçi hayatını kaybetti.

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
başlatan Köy Hizmetleri'nde görevli Nihat Tangal (37), kayaları parçalamak için yerleştirdiği dinamiti yerleştirdi. Fitili ateşlenen
dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Nihat Tangal ile köy sakinlerinden Dursun Ali Yılmaz

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi’ndeki Alkan Makina Fabrikası inşaatında çalışan Turhan Kırnak
(29), 22 Ocak günü, yağmur borularını birbirine bağladığı sırada 8 metre yükseklikteki iskeleden toprak zemine

günü Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Yenimahalle mevkiindeki Bağlık Madencilik Şirketi’ne ait
özel kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Nazım Kulluk (41) adlı işçi ocak içinde kömür taşıyan
vagonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Honaz İlçesinde, 7 Şubat günü Askeri Radar İstasyonu yolunda kar temizliği yapan Köy Hizmetleri
İl Müdürlüğü’nde görevli operatör Süleyman Gökalp (42), greyderin devrilmesi sonucu yaşamını yetirdi.

Zonguldak'ın merkez ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel kömür ocağında, 11 Şubat günü meydana gelen
göçükte, Seyfi Baş ve Fedai Üstünsoy yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay İlçesi'ndeki, Özel Nakıboğlu Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çalışan Nuriye Küçük (53), 16
Şubat günü, çalışan makinenin sıcak hava gelen bölümüne sırtını ısınmak için sırtını yasladığı sırada
başörtüsünün merdaneye takılması sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma İlçesi’nde özel bir şirkete ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçük sonucu
r (48) adlı işçi, kömür parçasının başına çarpması sonucu öldü.

Adana’nın Toros mahallesi 117. sokakta bulunan bir inşaatta mermer işçisi olarak çalışan Hüseyin Uygur (35),
20 şubat günü, pencerenin bulunduğu bölüme mermer döşerken dengesini kaybetti ve dokuzuncu kattan düşerek

Ordu'un Kabadüz ilçesi Akgüney köyündeki bir kurşun madeninde, 21 Şubat günü, henüz belirlenemeyen bir
nedenle meydana gelen göçük sonucu, işçilerden Mehmet Kaya (45), göçük altında kalarak öldü.

bulunan Hüstaş A.Ş’ye ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçükte
Selahattin Güngör (48) adlı işçi, başına kömür çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Karaman Karayolu'ndaki Hacetler Koyuncu Limited Şirketi'nin kömür satış
Ömer Yıldırım (24), 25 Şubat günü, temizlemek için girdiği kömür karıştırma makinesinin içinde, iş arkadaşı
İsmail Nuryağcı’nın makineyi yanlışlıkla çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak Sarayaltı Mahallesi Sofu Sokak'taki Aydın Camii'ndeki yapım çalışmaları sırasında, 27 Şubat günü, betonu
atılan kubbelerden birinin çökmesi sonucu Hasan Hüseyin Kural ve Adem Acar, enkazın altında kalarak
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12 Ocak günü İzmir Çiğli’de, bir inşaatın üçüncü katında beton dökmek için, kalıp çakan Fevzi Çoban (48),

12 Ocak günü, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, Mustafapaşa Mahallesi Şehit Numan Argon Caddesi’ndeki oto
yıkama ve yağlama servisinde, bakımını yaptığı 41 L 3167 plakalı halk otobüsünün, takoz kayması sonucu

im biçme makinesi ile ağaç arasında sıkışan

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
Tangal (37), kayaları parçalamak için yerleştirdiği dinamiti yerleştirdi. Fitili ateşlenen

dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Nihat Tangal ile köy sakinlerinden Dursun Ali Yılmaz

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi’ndeki Alkan Makina Fabrikası inşaatında çalışan Turhan Kırnak
(29), 22 Ocak günü, yağmur borularını birbirine bağladığı sırada 8 metre yükseklikteki iskeleden toprak zemine

günü Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Yenimahalle mevkiindeki Bağlık Madencilik Şirketi’ne ait
özel kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Nazım Kulluk (41) adlı işçi ocak içinde kömür taşıyan

Honaz İlçesinde, 7 Şubat günü Askeri Radar İstasyonu yolunda kar temizliği yapan Köy Hizmetleri
İl Müdürlüğü’nde görevli operatör Süleyman Gökalp (42), greyderin devrilmesi sonucu yaşamını yetirdi.

l kömür ocağında, 11 Şubat günü meydana gelen

Konya'nın Karatay İlçesi'ndeki, Özel Nakıboğlu Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çalışan Nuriye Küçük (53), 16
n bölümüne sırtını ısınmak için sırtını yasladığı sırada

Manisa’nın Soma İlçesi’nde özel bir şirkete ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçük sonucu

Adana’nın Toros mahallesi 117. sokakta bulunan bir inşaatta mermer işçisi olarak çalışan Hüseyin Uygur (35),
dokuzuncu kattan düşerek

Ordu'un Kabadüz ilçesi Akgüney köyündeki bir kurşun madeninde, 21 Şubat günü, henüz belirlenemeyen bir
nedenle meydana gelen göçük sonucu, işçilerden Mehmet Kaya (45), göçük altında kalarak öldü.

bulunan Hüstaş A.Ş’ye ait maden ocağında, 21 Şubat günü meydana gelen göçükte

Karaman Karayolu'ndaki Hacetler Koyuncu Limited Şirketi'nin kömür satış deposunda çalışan
Ömer Yıldırım (24), 25 Şubat günü, temizlemek için girdiği kömür karıştırma makinesinin içinde, iş arkadaşı

mii'ndeki yapım çalışmaları sırasında, 27 Şubat günü, betonu
atılan kubbelerden birinin çökmesi sonucu Hasan Hüseyin Kural ve Adem Acar, enkazın altında kalarak
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İzmir Menemen Organize Deri Sanayi’ndeki, “Uşaklı Kardeşler” adlı deri fa
Mart günü, arkadaşları tarafından çalışır vaziyetteki kimyasal madde dolu deri yıkama dolabında ölü bulundu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi’nde bulunan Somuncubaba Ekmek Fırını’nda,
9 Mart günü meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, fırını hem işyeri hem de yatakhane olarak
kullanan Metih Ahçı (30), Kemal Baysal (25), Hasan Arslan (26) ve Hüseyin Özkan (19) yanarak öldü.

10 Mart günü, İstanbul İkitelli’de, enerji hatlarında b
firmasında çalışan Adnan Turgut ve İlhan Kaya adlı teknisyenler, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını
kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana
Mehmet Babayiğit (40) yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde, 16 Mart günü, Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kuyu
derinleştirme ihalesini alan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin CCCGC şirketinin çalışması sıras
Gong Jum, Hung Jan Hang, Si Xıan Gin, Yan Xin Jian ve Cheng Ping isimli Çinli 5 işçi yaşamını kaybetti.

Yatağan Termik Santrali'nde kepçe operatörü olarak görev yapan Alaaddin Sarıoğlu (42), 16 Mart günü, termik
santralin su dinlendirme havuzunda temizlik çalışması yapmak için Cemal Şerbetçi'nin kullandığı vinç ile
aşağıya indirildiği sırada, vinç halatının kopması sonucu kireç kuyusuna düşerek öldü.

Odunpazarı Belediyesi’nin temizlik işlerini yapan, Topçuoğlu T
Organize Sanayi Bölgesi’nde çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Tuzla tersanesinde bulunan, Çeksan tersanesi işçilerinden Yaşar Yeni ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, 24
Mart günü, vinçin kopardığı lamanın üzerlerine düşmesiyle olay yerinde öldüler.

26 Mart günü Erzincan’da, Fevzipaşa caddesindeki Gülistan Oteli’nin dış cephe sıvasını yapan Avni Eser (51),
üçüncü katın sıvasını yaparken, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybet

27 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sürmeli Dayı, oğlu Niyazi Dayı’nın(1981) işyerindeki
bir ihmalden dolayı yaşamını yitirdiğini belirterek devamla, “ Oğlum, Topçular Köşe’de Aydınlar İş
Merkezi’nde bulunan Asilsan Kuyumculuk’ta 9
tatiline kadar çalıştıktan sonra iş yerinin yemekhanesi olmadığı için, yan tarafta bulunan bir yere yemek yemeye
gitmişler. Daha sonra oğlum su almak için bakkala gidiyor. İşyerinin kapısının önüne
yitiriyor. Hastaneye ölü olarak kaldırılıyor. Bu işyerinde, “siyanür” kullanılmaktadır. İşyerinde maske, eldiven
gibi tedbirler alınmamaktadır. Oğlumun, işyerindeki tedbirsizlik nedeniyle yaşamını yitirdiğine inanıyorum”
diyerek hukuki yardım talebinde bulundu.

7 Mayıs günü, Soma’da Buruyar Madencilik Şirketine ait kömür ocaklarında meydana gelen göçükte, bir gün
önce işe başlayan Orhan İlhan(45) adlı işçi hayatını kaybetti. (08.05.2004 Yeni Asır

30 Mart günü Ereğli'nin Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda
çalışan Serkan Başkaya (33) toprak kayması nedeniyle göçük altında kalarak öldü.

1 Nisan günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Marmaracık beldesi
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada Zamidin Göler adlı bir işçi yanarak hayatını kaybetti.
(Evrensel-02.04.03-Hürriyet)

31 Mart günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Gürle Suni Deri Fabrikası’nda meydana gel
(41) ve Kadir Bulun (26) ile ismi belirlenemeyen 1 işçi öldü,

28 Nisan günü Trabzon'un Sürmene İlçesi Armutlu Köyü'nde yol çalışması yapan Hüseyin Başar (48), üzerine
yaklaşık 3 ton ağırlığında kaya yuvarlanması sonucu öldü. (Hürriyet

30 Nisan günü Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine
yerleştirilmek için zincirle müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan
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İzmir Menemen Organize Deri Sanayi’ndeki, “Uşaklı Kardeşler” adlı deri fabrikasında çalışan Yasin Doğan, 6
Mart günü, arkadaşları tarafından çalışır vaziyetteki kimyasal madde dolu deri yıkama dolabında ölü bulundu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi’nde bulunan Somuncubaba Ekmek Fırını’nda,
rt günü meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, fırını hem işyeri hem de yatakhane olarak

kullanan Metih Ahçı (30), Kemal Baysal (25), Hasan Arslan (26) ve Hüseyin Özkan (19) yanarak öldü.

10 Mart günü, İstanbul İkitelli’de, enerji hatlarında bakım ve onarım çalışması yapan BEDAŞ’ın taşeron
firmasında çalışan Adnan Turgut ve İlhan Kaya adlı teknisyenler, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana
Mehmet Babayiğit (40) yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde, 16 Mart günü, Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kuyu
derinleştirme ihalesini alan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin CCCGC şirketinin çalışması sırasında meydana gelen grizu patlamasında Lii
Gong Jum, Hung Jan Hang, Si Xıan Gin, Yan Xin Jian ve Cheng Ping isimli Çinli 5 işçi yaşamını kaybetti.

Yatağan Termik Santrali'nde kepçe operatörü olarak görev yapan Alaaddin Sarıoğlu (42), 16 Mart günü, termik
santralin su dinlendirme havuzunda temizlik çalışması yapmak için Cemal Şerbetçi'nin kullandığı vinç ile
aşağıya indirildiği sırada, vinç halatının kopması sonucu kireç kuyusuna düşerek öldü.

Odunpazarı Belediyesi’nin temizlik işlerini yapan, Topçuoğlu Temizlik Firması’nda çalışan Musa Yahşi (59),
Organize Sanayi Bölgesi’nde çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Tuzla tersanesinde bulunan, Çeksan tersanesi işçilerinden Yaşar Yeni ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, 24
opardığı lamanın üzerlerine düşmesiyle olay yerinde öldüler.

26 Mart günü Erzincan’da, Fevzipaşa caddesindeki Gülistan Oteli’nin dış cephe sıvasını yapan Avni Eser (51),
üçüncü katın sıvasını yaparken, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

27 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sürmeli Dayı, oğlu Niyazi Dayı’nın(1981) işyerindeki
bir ihmalden dolayı yaşamını yitirdiğini belirterek devamla, “ Oğlum, Topçular Köşe’de Aydınlar İş
Merkezi’nde bulunan Asilsan Kuyumculuk’ta 9 aydır sigortasız olarak çalışmaktaydı. 15 Nisan günü öğle
tatiline kadar çalıştıktan sonra iş yerinin yemekhanesi olmadığı için, yan tarafta bulunan bir yere yemek yemeye
gitmişler. Daha sonra oğlum su almak için bakkala gidiyor. İşyerinin kapısının önüne oturuyor ve orada yaşamını
yitiriyor. Hastaneye ölü olarak kaldırılıyor. Bu işyerinde, “siyanür” kullanılmaktadır. İşyerinde maske, eldiven
gibi tedbirler alınmamaktadır. Oğlumun, işyerindeki tedbirsizlik nedeniyle yaşamını yitirdiğine inanıyorum”

hukuki yardım talebinde bulundu.

7 Mayıs günü, Soma’da Buruyar Madencilik Şirketine ait kömür ocaklarında meydana gelen göçükte, bir gün
önce işe başlayan Orhan İlhan(45) adlı işçi hayatını kaybetti. (08.05.2004 Yeni Asır-İHD İzmir)

in Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda
çalışan Serkan Başkaya (33) toprak kayması nedeniyle göçük altında kalarak öldü.

1 Nisan günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Marmaracık beldesi yakınlarındaki Gürle Suni Deri
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada Zamidin Göler adlı bir işçi yanarak hayatını kaybetti.

31 Mart günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Gürle Suni Deri Fabrikası’nda meydana gelen patlamada İlyas Koç
(41) ve Kadir Bulun (26) ile ismi belirlenemeyen 1 işçi öldü, 11 işçi yaralandı. (Evrensel-05.04.04)

28 Nisan günü Trabzon'un Sürmene İlçesi Armutlu Köyü'nde yol çalışması yapan Hüseyin Başar (48), üzerine
kaya yuvarlanması sonucu öldü. (Hürriyet-29.04.04)

30 Nisan günü Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine
yerleştirilmek için zincirle müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan
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brikasında çalışan Yasin Doğan, 6
Mart günü, arkadaşları tarafından çalışır vaziyetteki kimyasal madde dolu deri yıkama dolabında ölü bulundu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi’nde bulunan Somuncubaba Ekmek Fırını’nda,
rt günü meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, fırını hem işyeri hem de yatakhane olarak

kullanan Metih Ahçı (30), Kemal Baysal (25), Hasan Arslan (26) ve Hüseyin Özkan (19) yanarak öldü.

akım ve onarım çalışması yapan BEDAŞ’ın taşeron
firmasında çalışan Adnan Turgut ve İlhan Kaya adlı teknisyenler, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana gelen göçükte

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde, 16 Mart günü, Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kuyu
ında meydana gelen grizu patlamasında Lii

Gong Jum, Hung Jan Hang, Si Xıan Gin, Yan Xin Jian ve Cheng Ping isimli Çinli 5 işçi yaşamını kaybetti.

Yatağan Termik Santrali'nde kepçe operatörü olarak görev yapan Alaaddin Sarıoğlu (42), 16 Mart günü, termik
santralin su dinlendirme havuzunda temizlik çalışması yapmak için Cemal Şerbetçi'nin kullandığı vinç ile

emizlik Firması’nda çalışan Musa Yahşi (59),

İstanbul Tuzla tersanesinde bulunan, Çeksan tersanesi işçilerinden Yaşar Yeni ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, 24

26 Mart günü Erzincan’da, Fevzipaşa caddesindeki Gülistan Oteli’nin dış cephe sıvasını yapan Avni Eser (51),

27 Nisan günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Sürmeli Dayı, oğlu Niyazi Dayı’nın(1981) işyerindeki
bir ihmalden dolayı yaşamını yitirdiğini belirterek devamla, “ Oğlum, Topçular Köşe’de Aydınlar İş

aydır sigortasız olarak çalışmaktaydı. 15 Nisan günü öğle
tatiline kadar çalıştıktan sonra iş yerinin yemekhanesi olmadığı için, yan tarafta bulunan bir yere yemek yemeye

oturuyor ve orada yaşamını
yitiriyor. Hastaneye ölü olarak kaldırılıyor. Bu işyerinde, “siyanür” kullanılmaktadır. İşyerinde maske, eldiven
gibi tedbirler alınmamaktadır. Oğlumun, işyerindeki tedbirsizlik nedeniyle yaşamını yitirdiğine inanıyorum”

7 Mayıs günü, Soma’da Buruyar Madencilik Şirketine ait kömür ocaklarında meydana gelen göçükte, bir gün
İHD İzmir)

in Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda

yakınlarındaki Gürle Suni Deri
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada Zamidin Göler adlı bir işçi yanarak hayatını kaybetti.

en patlamada İlyas Koç
05.04.04)

28 Nisan günü Trabzon'un Sürmene İlçesi Armutlu Köyü'nde yol çalışması yapan Hüseyin Başar (48), üzerine

30 Nisan günü Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine
yerleştirilmek için zincirle müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan
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Orhan İlhan (39) isimli işçi öldü. Aynı maden ocağında 6 Mayıs günü meydana gelen göçükte ise İsmail Satmaz
(46) isimli işçi öldü. (Vakit-2004.05.07) (Yeni Şafak

Bilecik’te 12 Mayıs günü, köprü ayaklarının yapımı için açılan çukura düşen maki
metre derinliğindeki kuyuya halatsız inen Ahmet Haki Hoş (23) adlı işçi öldü. (Evrensel

30 Haziran günü Eminönü’nde bulunan bir döküm atölyesinin hurda eritmekte kullanılan kazanının patlaması
sonucu, Hayati Yılmaz (54) yaşamını yitirdi.(İHD İstanbul

6 Haziran günü, Atatürk Havalimanı’nda elektrik direklerinin lambalarını değiştiren elektrik teknisyeni Ali
Bezirganoğlu (23), elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Bezirganoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi. (İHD İstanbul-04)

Sinop’un Boyabat ilçesi Osmanköy Köyü’nde bulunan cam mozaik fabrikasında çalışan İlyas Baş (24), 27 Mayıs
günü, cam kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti. (Evrensel

İstanbul Tuzla’da kurulu Türkter tersanes
8 Haziran günü iskele kurarken düşerek hayatını kaybetti. (Evrensel

10 Haziran günü İstanbul Üsküdar’da bulunan bir villanın izolasyonunu yapan Ali Kaçar (42) adlı işçi,
yanlışlıkla deldiği doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması sonucu yanarak öldü. (Evrensel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Harmanlı Köyü'nde bulunan Üçel Maden Ocağı'nda 13 Haziran günü meydana
gelen metan gazı patlaması sonucu, Habil Cesur (28) v
14.6.04)

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi’nde bulunan Batı Nakliyat Şirketi’nin boya ve fırça deposunda
13 Haziran günü meydana gelen yangında kamyon sürücüsü Erol Can ve kimliği belirlen
(Evrensel-14.6.04)

Ankara Eryaman’da 3. Etap Alperenler Yapı Kooperatifi inşaatında alçı işleri yapan Eşref Polat (40), 16 Haziran
günü alçı kazanının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. (Evrensel

Ankara’nın Dikmen semtinde yeni başlayan bir inşaatta 19 Haziran günü meydana gelen toprak kayması sonucu,
Bayram Gündoğdu adlı işçi toprağın altına kalarak öldü. (Sabah

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Oktay Özdemir (24), 22 Haziran günü
temizlemek için içine girdiği 2 tonluk şarap tankında zehirlenerek hayatını kaybetti.

Konya’nun Karatay ilçesi Hacı Yusuf Me
İbrahim Özcan, 25 Haziran günü inşaat iskelesinde düşerek hayatını kaybetti. (Yeni Şafak

İstanbul’da, 30 Haziran günü, Fetva Yokuşu Yüksekler Sokak'taki 4 katlı binanın en üst kat
Yılmaz'a ait döküm atölyesinde meydana gelen patlamada Emin Yılmaz (54) isimli kişi hayatını kaybetti.
(Cumhuriyet- 01.07.2004) (Sabah- 01.07.2004)

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Cüneyt Beşparmak (13) isimli çocuk öldü. (Yeni Şafak
01.07.2004) (Evrensel- 01.07.2004)

1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan baskısını
önlemek için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte Bayram Ali Yaşar (26) öldü. (Hürriyet
(Evrensel-04.07.2004)

Kayseri’de Yeni Sanayi Sitesi’nde bir motor tamirhanesinde çırak olarak çalışan Emre Tanrıverdi (13), 4
Temmuz günü, motor kaldırmada kullanılan vince takılı zincire tutunarak, araçların tamir edildiği kanala doğru
sallanmak istedi. Bu sırada elleri kayan ve zincir boynuna dolanan Tanrıverdi, boğularak öldü. (Evrensel
05.07.2004)
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Orhan İlhan (39) isimli işçi öldü. Aynı maden ocağında 6 Mayıs günü meydana gelen göçükte ise İsmail Satmaz
2004.05.07) (Yeni Şafak-2004.05.01)

Bilecik’te 12 Mayıs günü, köprü ayaklarının yapımı için açılan çukura düşen makine kapağını çıkarmak için 16
metre derinliğindeki kuyuya halatsız inen Ahmet Haki Hoş (23) adlı işçi öldü. (Evrensel-2004.05.12)

30 Haziran günü Eminönü’nde bulunan bir döküm atölyesinin hurda eritmekte kullanılan kazanının patlaması
z (54) yaşamını yitirdi.(İHD İstanbul-04)

6 Haziran günü, Atatürk Havalimanı’nda elektrik direklerinin lambalarını değiştiren elektrik teknisyeni Ali
Bezirganoğlu (23), elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Bezirganoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını

Sinop’un Boyabat ilçesi Osmanköy Köyü’nde bulunan cam mozaik fabrikasında çalışan İlyas Baş (24), 27 Mayıs
günü, cam kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti. (Evrensel-28.05.2004)

İstanbul Tuzla’da kurulu Türkter tersanesindeki taşeron şirket Revizyon’da çalışan Cemal Dikman (36) adlı işçi,
8 Haziran günü iskele kurarken düşerek hayatını kaybetti. (Evrensel-09.06.2004)

10 Haziran günü İstanbul Üsküdar’da bulunan bir villanın izolasyonunu yapan Ali Kaçar (42) adlı işçi,
nlışlıkla deldiği doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması sonucu yanarak öldü. (Evrensel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Harmanlı Köyü'nde bulunan Üçel Maden Ocağı'nda 13 Haziran günü meydana
gelen metan gazı patlaması sonucu, Habil Cesur (28) ve Mehmet Altun (31) isimli işçiler öldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi’nde bulunan Batı Nakliyat Şirketi’nin boya ve fırça deposunda
13 Haziran günü meydana gelen yangında kamyon sürücüsü Erol Can ve kimliği belirlen

Ankara Eryaman’da 3. Etap Alperenler Yapı Kooperatifi inşaatında alçı işleri yapan Eşref Polat (40), 16 Haziran
günü alçı kazanının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. (Evrensel-17.06.2004)

semtinde yeni başlayan bir inşaatta 19 Haziran günü meydana gelen toprak kayması sonucu,
Bayram Gündoğdu adlı işçi toprağın altına kalarak öldü. (Sabah-20.06.2004)

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Oktay Özdemir (24), 22 Haziran günü
temizlemek için içine girdiği 2 tonluk şarap tankında zehirlenerek hayatını kaybetti. (Hürriyet

Konya’nun Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit mahallesinde bulunan bir işyerinin çatı izolasyonunu yapan
İbrahim Özcan, 25 Haziran günü inşaat iskelesinde düşerek hayatını kaybetti. (Yeni Şafak

İstanbul’da, 30 Haziran günü, Fetva Yokuşu Yüksekler Sokak'taki 4 katlı binanın en üst kat
Yılmaz'a ait döküm atölyesinde meydana gelen patlamada Emin Yılmaz (54) isimli kişi hayatını kaybetti.

01.07.2004)

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Cüneyt Beşparmak (13) isimli çocuk öldü. (Yeni Şafak

1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan baskısını
k için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte Bayram Ali Yaşar (26) öldü. (Hürriyet

Kayseri’de Yeni Sanayi Sitesi’nde bir motor tamirhanesinde çırak olarak çalışan Emre Tanrıverdi (13), 4
kullanılan vince takılı zincire tutunarak, araçların tamir edildiği kanala doğru

sallanmak istedi. Bu sırada elleri kayan ve zincir boynuna dolanan Tanrıverdi, boğularak öldü. (Evrensel
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Orhan İlhan (39) isimli işçi öldü. Aynı maden ocağında 6 Mayıs günü meydana gelen göçükte ise İsmail Satmaz

ne kapağını çıkarmak için 16
2004.05.12)

30 Haziran günü Eminönü’nde bulunan bir döküm atölyesinin hurda eritmekte kullanılan kazanının patlaması

6 Haziran günü, Atatürk Havalimanı’nda elektrik direklerinin lambalarını değiştiren elektrik teknisyeni Ali
Bezirganoğlu (23), elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Bezirganoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını

Sinop’un Boyabat ilçesi Osmanköy Köyü’nde bulunan cam mozaik fabrikasında çalışan İlyas Baş (24), 27 Mayıs

indeki taşeron şirket Revizyon’da çalışan Cemal Dikman (36) adlı işçi,

10 Haziran günü İstanbul Üsküdar’da bulunan bir villanın izolasyonunu yapan Ali Kaçar (42) adlı işçi,
nlışlıkla deldiği doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması sonucu yanarak öldü. (Evrensel-11-06.04)

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Harmanlı Köyü'nde bulunan Üçel Maden Ocağı'nda 13 Haziran günü meydana
e Mehmet Altun (31) isimli işçiler öldü. (Hürriyet-

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Dilovası Beldesi’nde bulunan Batı Nakliyat Şirketi’nin boya ve fırça deposunda
13 Haziran günü meydana gelen yangında kamyon sürücüsü Erol Can ve kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü.

Ankara Eryaman’da 3. Etap Alperenler Yapı Kooperatifi inşaatında alçı işleri yapan Eşref Polat (40), 16 Haziran

semtinde yeni başlayan bir inşaatta 19 Haziran günü meydana gelen toprak kayması sonucu,

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Oktay Özdemir (24), 22 Haziran günü
(Hürriyet-23.06.2004)

scit mahallesinde bulunan bir işyerinin çatı izolasyonunu yapan
İbrahim Özcan, 25 Haziran günü inşaat iskelesinde düşerek hayatını kaybetti. (Yeni Şafak-26.06.2004)

İstanbul’da, 30 Haziran günü, Fetva Yokuşu Yüksekler Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında bulunan Kemal
Yılmaz'a ait döküm atölyesinde meydana gelen patlamada Emin Yılmaz (54) isimli kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran günü boya
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Cüneyt Beşparmak (13) isimli çocuk öldü. (Yeni Şafak-

1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan baskısını
k için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte Bayram Ali Yaşar (26) öldü. (Hürriyet- 02.07.2004)

Kayseri’de Yeni Sanayi Sitesi’nde bir motor tamirhanesinde çırak olarak çalışan Emre Tanrıverdi (13), 4
kullanılan vince takılı zincire tutunarak, araçların tamir edildiği kanala doğru

sallanmak istedi. Bu sırada elleri kayan ve zincir boynuna dolanan Tanrıverdi, boğularak öldü. (Evrensel-
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Tuzla Tersanesi’nde çalışan Suat Dursun isimli işçi, 5 T
patlayarak hayatını kaybetti. (Evrensel

Kazan Örencik köyü yakınlarında bulunan Yapımtaş Anonim Şirketi’ne ait taşocağında 6 Temmuz günü
meydana gelen toprak kayması sonucu Nedim Şeref (45) ve
kaybetti. (Evrensel-07.07.2004)

7 Temmuz günü Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında bulunan bir mıcır şantiyesinde meydana
gelen patlamada, şantiyede çalışan Sabri Tokbaş ile kimlikleri öğrenilem
(07.07.2004-DİHA)

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Adem Kepenek (27) adlı işçi hayatını kaybetti.
09.07.2004) (Hürriyet-08.07.2004)

İstanbul Esenler'de 8 Temmuz günü, bir işhanının su tesisatını yapmak isterken 15 metrelik kuyuya düşen
Tuncay Erdoğdu (23) isimli işçi ile yardımına koşan işhanının bekçisi Aydın Atabay (20) metan gazından
zehirlenerek öldü. (Sabah-09.07.2004)

8 Temmuz günü Elazığ merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir tarlada bulunan su kuyusunda çalışan Ali Taşkıran
(42), kuyudan geçen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. (Evrensel

İstanbul’da bulunan Torlak tersanesi Sonay Denizcilik firmasında taşçı olarak çalışan İlhan Üstündağ (27) adlı
işçi, 12 Temmuz günü, taş motorunu kullanırken elektrik çarpması sonucu öldü. (Evrensel

14 Temmuz günü Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi mahallesinde, elektri
çalışan TEDAŞ görevlisi Serkan Işıkcan (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan usta başı Murat Yılmaz, 18 Temmuz günü,
kağıdı hamura çeviren kazanın içini temizlerken kimyasal maddelerden zehirlerek hayatını kaybetti. (Evrensel
19.07.2004)

Edirne’nin Enez ilçesi Bozburun açıklarında bulunan Karaduman
gelen iş kazasında, ağalara bağlı bulunan halat
yaşamını yitirdi. (Evrensel-21.07.2004)

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 Temmuz günü, buğday hasatı yapılan traktör ile harman makinesi arasındaki mile
elbisesini kaptıran Nefize Zeybek (17) h

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir inşaatın çatı katında boya yapan Eraslan Kaya (25), dengesini kaybederek
düşmesi sonucu öldü. (Evrensel-04.08.04)

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Karakaya köyünde özel bir şirkete
gelen grizu patlaması sonucu Arif Kayıp, Osman Sarı ve Selahattin Katrancı isimli işçiler öldü. Maden
Mühendisleri Odası kazayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kazanın meydana geldi işletmenin
mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel
koşullarda çalıştığını belirtti. (Evrensel

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan Aydın Çallı, 11 Ağustos günü
malzemenin üzerine düşmesi sonucu öldü. (Evrensel

Sakarya merkez ilçeye bağlı Taşkısığı köyü yakınlarında bulunan Kalaycıoğlu Taşocağı'nda 12 Ağustos günü
dinamit patlatılması sırasında Ali Osman Halil (27) adlı işçi, etrafa
hayatını kaybetti. (Cumhuriyet-13.08.04)

Bolu Dağı Tüneli inşaatında çalışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Erol Yağcı
(40) isimli işçi öldü. (Evrensel-14.08.2004)
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Tuzla Tersanesi’nde çalışan Suat Dursun isimli işçi, 5 Temmuz günü üzerine sac düşmesi nedeniyle ciğerleri
(Evrensel-09.07.2004)

Kazan Örencik köyü yakınlarında bulunan Yapımtaş Anonim Şirketi’ne ait taşocağında 6 Temmuz günü
meydana gelen toprak kayması sonucu Nedim Şeref (45) ve Muttalip Gümüşay (42) isimli işçiler hayatını

7 Temmuz günü Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında bulunan bir mıcır şantiyesinde meydana
gelen patlamada, şantiyede çalışan Sabri Tokbaş ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 işçi yanarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Adem Kepenek (27) adlı işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Esenler'de 8 Temmuz günü, bir işhanının su tesisatını yapmak isterken 15 metrelik kuyuya düşen
Tuncay Erdoğdu (23) isimli işçi ile yardımına koşan işhanının bekçisi Aydın Atabay (20) metan gazından

09.07.2004)

8 Temmuz günü Elazığ merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir tarlada bulunan su kuyusunda çalışan Ali Taşkıran
(42), kuyudan geçen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. (Evrensel-09.07.2004)

rsanesi Sonay Denizcilik firmasında taşçı olarak çalışan İlhan Üstündağ (27) adlı
işçi, 12 Temmuz günü, taş motorunu kullanırken elektrik çarpması sonucu öldü. (Evrensel

14 Temmuz günü Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi mahallesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermeye
çalışan TEDAŞ görevlisi Serkan Işıkcan (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti. (Evrensel

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan usta başı Murat Yılmaz, 18 Temmuz günü,
çeviren kazanın içini temizlerken kimyasal maddelerden zehirlerek hayatını kaybetti. (Evrensel

Edirne’nin Enez ilçesi Bozburun açıklarında bulunan Karaduman-2 adlı gemide 20 Temmuz günü meydana
gelen iş kazasında, ağalara bağlı bulunan halatı kasnağa sardığı sırada kolunu kaptıran Remzi Atik, olay yerinde

21.07.2004)

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 Temmuz günü, buğday hasatı yapılan traktör ile harman makinesi arasındaki mile
elbisesini kaptıran Nefize Zeybek (17) hayatını kaybetti. (Özgür Gündem-21.07.2004)

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir inşaatın çatı katında boya yapan Eraslan Kaya (25), dengesini kaybederek
04.08.04)

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Karakaya köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında 10 Ağustos günü meydana
gelen grizu patlaması sonucu Arif Kayıp, Osman Sarı ve Selahattin Katrancı isimli işçiler öldü. Maden
Mühendisleri Odası kazayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kazanın meydana geldi işletmenin

bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel
koşullarda çalıştığını belirtti. (Evrensel-15.08.2004) (Zaman-11.08.2004)

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan Aydın Çallı, 11 Ağustos günü
malzemenin üzerine düşmesi sonucu öldü. (Evrensel-12.08.2004)

Sakarya merkez ilçeye bağlı Taşkısığı köyü yakınlarında bulunan Kalaycıoğlu Taşocağı'nda 12 Ağustos günü
dinamit patlatılması sırasında Ali Osman Halil (27) adlı işçi, etrafa saçılan kaya parçalarının çarpması sonucu

13.08.04)

Bolu Dağı Tüneli inşaatında çalışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Erol Yağcı
14.08.2004)
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emmuz günü üzerine sac düşmesi nedeniyle ciğerleri

Kazan Örencik köyü yakınlarında bulunan Yapımtaş Anonim Şirketi’ne ait taşocağında 6 Temmuz günü
Muttalip Gümüşay (42) isimli işçiler hayatını

7 Temmuz günü Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü yakınlarında bulunan bir mıcır şantiyesinde meydana
eyen 2 işçi yanarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Adem Kepenek (27) adlı işçi hayatını kaybetti. (Evrensel-

İstanbul Esenler'de 8 Temmuz günü, bir işhanının su tesisatını yapmak isterken 15 metrelik kuyuya düşen
Tuncay Erdoğdu (23) isimli işçi ile yardımına koşan işhanının bekçisi Aydın Atabay (20) metan gazından

8 Temmuz günü Elazığ merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bir tarlada bulunan su kuyusunda çalışan Ali Taşkıran

rsanesi Sonay Denizcilik firmasında taşçı olarak çalışan İlhan Üstündağ (27) adlı
işçi, 12 Temmuz günü, taş motorunu kullanırken elektrik çarpması sonucu öldü. (Evrensel-13.07.2004)

k direğindeki arızayı gidermeye
(Evrensel-15.07.2004)

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan usta başı Murat Yılmaz, 18 Temmuz günü,
çeviren kazanın içini temizlerken kimyasal maddelerden zehirlerek hayatını kaybetti. (Evrensel-

2 adlı gemide 20 Temmuz günü meydana
ı kasnağa sardığı sırada kolunu kaptıran Remzi Atik, olay yerinde

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 Temmuz günü, buğday hasatı yapılan traktör ile harman makinesi arasındaki mile

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir inşaatın çatı katında boya yapan Eraslan Kaya (25), dengesini kaybederek

ait kömür ocağında 10 Ağustos günü meydana
gelen grizu patlaması sonucu Arif Kayıp, Osman Sarı ve Selahattin Katrancı isimli işçiler öldü. Maden
Mühendisleri Odası kazayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kazanın meydana geldi işletmenin

bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan Aydın Çallı, 11 Ağustos günü 1.5 tonluk demir

Sakarya merkez ilçeye bağlı Taşkısığı köyü yakınlarında bulunan Kalaycıoğlu Taşocağı'nda 12 Ağustos günü
saçılan kaya parçalarının çarpması sonucu

Bolu Dağı Tüneli inşaatında çalışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Erol Yağcı
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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 16 Ağustos günü yapılan açıklamada, Büyükşehir
Belediyesi’nin Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yapımına başladığı katlı kavşak inşaatında kazı sırasında meydana
gelen göçükte bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, iş güvenliğ
yüzünden göçüğün meydana geldiği belirtildi. (Evrensel

Karabük’te yapımı devam eden Kares İşmerkezi inşaatında çalışan Osman Okur (29), 17 Temmuz günü
merdivenlerden çimento torbasını indirdiği sırada be

Sivas Organiza Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan İdris Polat (30) adlı işçi, 19 Ağustos
günü, vagonlara yüklediği mermer parçasının üzerine düşmesi sonucu öldü. (Vakit

19 Ağustos günü Tekirdağ Çorlu’da bulunan bir binanın dış cephe kaplamasını yapan Aydın Donul (45),
iskeleden düşerek hayatını kaybetti. (Evrensel

Kocaeli’nin Gebze ilçesi’nde bulunan Çayırova Boru fabrikasında 19 Ağustos günü, boru paketleme
bölümündeki bağlatın kopması sonucu yaklaşık 12 ton boru üzerine yuvarlanan ve kazanın fark edilmemesi
nedeniyle yaklaşık 6 saat borların altında kalan işçi Ahmet Saydam (34) öldü. (Evrensel

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'y
göçükte, kepçe operatörü Hamit Bostancı yaşamını yitirdi. (Zaman

İstanbul Tuzla’da bulunan Torlak Tersanesi’nde 23 Ağustos günü, kapasitesinin üzerinde yük kaldırmasından
dolayı vincin ikiye ayrılması sonucu Süleyman Birinci isimli isimli vinç operatörü öldü. (Evrensel
(Evrensel-25.08.04)

Tekirdağ Akport Limanı’nda çalışan Ali Vurgun isimli işçi, 23 Ağustos günü limanda arızalı bir portifin
taşınması sırasında elektrik temas etmesi

Ordu’nun Korgan ilçesinde 25 Ağustos günü, belediyeye ait taş ocağında çalışan Celal Turcan (40) isimli işçi taş
kırma makinesine bağlı demir çubuğun başına çarpması sonucu öldü. (Evrensel

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçiler Ali Aydoğan, Fuat Yılmaz ve Cemal
Gökçek ve Şakir Aytun öldü. (Hürriyet

Antalya Gündoğmuş'ta 26 Ağustos günü çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan Orman İşletme Şefi
Abdullah Aydın (37), muhafaza memurları Mehmet Ali Güzelce (32) ve Mesut Aranlı, orman işçileri Feridun
Kaya, Hasan Dağhan ve Mevlüt Kaplan yanarak hayatını kay
Ali Küçükaydın, 6 çalışanın orman yangınında yaşamını yitirmesinin nedenlerinin başında donanımsız
müdahalenin geldiğini belirtti. Olayda gaz maskesi kullanılması gerektiğini dile getiren Küçükaydın, yangın
söndürmelerde kullanılan koruyucu elbiselerin yandığını, teçhizat konusunda Türkiye'nin uluslararası
standartların altında kaldığını belirtti. (Radikal

Burdur’un Altınyayla ilçesinde bulunan kireç ocağında 27 Ağustos günü meydan
ve Fevzi Türen isimli işçiler öldü. (Birgün

Konya Yazır Mahallesi Rahmet Ormanları mevkiinde faaliyet gösteren bir taş ocağında operatör yardımcısı
olarak çalışan İhsan Çaymaz (18), 28 Ağustos günü,
kepçenin üzerine galeri girişinin üst bölümünden kopan yaklaşık 60 ton ağırlığındaki kaya parçası düşmesi
sonucu öldü. (Hürriyet-29.08.04) (Vakit

İstanbul Tuzla’da bulunan Gemak Tersanesi’nde 26 Ağustos günü meydana gelen patlamada yaralanan
Burhanettin Omurca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Evrensel

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 3 Eylül günü, elektrik akımına kapılan maden işçisi Osman Yılmaz (28) hayatını
kaybetti. (Evrensel-04.09.2004)

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın yerin 150
metre altındaki beş kilometrelik tünelin 2. kilometresinde 8 Eylül günü öğle saatlerinde kaynak yapılırken
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ası Ankara Şubesi tarafından 16 Ağustos günü yapılan açıklamada, Büyükşehir
Belediyesi’nin Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yapımına başladığı katlı kavşak inşaatında kazı sırasında meydana
gelen göçükte bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmaması
yüzünden göçüğün meydana geldiği belirtildi. (Evrensel-17.08.04)

Karabük’te yapımı devam eden Kares İşmerkezi inşaatında çalışan Osman Okur (29), 17 Temmuz günü
merdivenlerden çimento torbasını indirdiği sırada beton zemine düşerek öldü. (Evrensel-18.08.04)

Sivas Organiza Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan İdris Polat (30) adlı işçi, 19 Ağustos
günü, vagonlara yüklediği mermer parçasının üzerine düşmesi sonucu öldü. (Vakit-20.08.2004)

ğustos günü Tekirdağ Çorlu’da bulunan bir binanın dış cephe kaplamasını yapan Aydın Donul (45),
iskeleden düşerek hayatını kaybetti. (Evrensel-20.08.2004)

Kocaeli’nin Gebze ilçesi’nde bulunan Çayırova Boru fabrikasında 19 Ağustos günü, boru paketleme
mündeki bağlatın kopması sonucu yaklaşık 12 ton boru üzerine yuvarlanan ve kazanın fark edilmemesi

nedeniyle yaklaşık 6 saat borların altında kalan işçi Ahmet Saydam (34) öldü. (Evrensel-22.08.04)

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'ye ait tesislerde 22 Ağustos günü meydana gelen
göçükte, kepçe operatörü Hamit Bostancı yaşamını yitirdi. (Zaman-23.08.04)

İstanbul Tuzla’da bulunan Torlak Tersanesi’nde 23 Ağustos günü, kapasitesinin üzerinde yük kaldırmasından
ayrılması sonucu Süleyman Birinci isimli isimli vinç operatörü öldü. (Evrensel

Tekirdağ Akport Limanı’nda çalışan Ali Vurgun isimli işçi, 23 Ağustos günü limanda arızalı bir portifin
taşınması sırasında elektrik temas etmesi sonucu öldü. (Evrensel-24.08.04)

Ordu’nun Korgan ilçesinde 25 Ağustos günü, belediyeye ait taş ocağında çalışan Celal Turcan (40) isimli işçi taş
kırma makinesine bağlı demir çubuğun başına çarpması sonucu öldü. (Evrensel-26.08.04)

ayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçiler Ali Aydoğan, Fuat Yılmaz ve Cemal

Şakir Aytun öldü. (Hürriyet-27.08.04) (Radikal-28.08.04)

ntalya Gündoğmuş'ta 26 Ağustos günü çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan Orman İşletme Şefi
Abdullah Aydın (37), muhafaza memurları Mehmet Ali Güzelce (32) ve Mesut Aranlı, orman işçileri Feridun
Kaya, Hasan Dağhan ve Mevlüt Kaplan yanarak hayatını kaybetti. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Ali Küçükaydın, 6 çalışanın orman yangınında yaşamını yitirmesinin nedenlerinin başında donanımsız
müdahalenin geldiğini belirtti. Olayda gaz maskesi kullanılması gerektiğini dile getiren Küçükaydın, yangın

dürmelerde kullanılan koruyucu elbiselerin yandığını, teçhizat konusunda Türkiye'nin uluslararası
standartların altında kaldığını belirtti. (Radikal-27.08.04) (Milliyet-28.08.04)

Burdur’un Altınyayla ilçesinde bulunan kireç ocağında 27 Ağustos günü meydana gelen göçükte Hüseyin Çelik
ve Fevzi Türen isimli işçiler öldü. (Birgün-28.08.04) (Vakit-28.08.04)

Konya Yazır Mahallesi Rahmet Ormanları mevkiinde faaliyet gösteren bir taş ocağında operatör yardımcısı
olarak çalışan İhsan Çaymaz (18), 28 Ağustos günü, görevli operatörün işe gelmemesi üzerine kullandığı
kepçenin üzerine galeri girişinin üst bölümünden kopan yaklaşık 60 ton ağırlığındaki kaya parçası düşmesi

29.08.04) (Vakit-30.08.04) (Evrensel-30.08.04)

Gemak Tersanesi’nde 26 Ağustos günü meydana gelen patlamada yaralanan
Burhanettin Omurca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (Evrensel-29.08.04)

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 3 Eylül günü, elektrik akımına kapılan maden işçisi Osman Yılmaz (28) hayatını

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın yerin 150
metre altındaki beş kilometrelik tünelin 2. kilometresinde 8 Eylül günü öğle saatlerinde kaynak yapılırken
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ası Ankara Şubesi tarafından 16 Ağustos günü yapılan açıklamada, Büyükşehir
Belediyesi’nin Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yapımına başladığı katlı kavşak inşaatında kazı sırasında meydana

i açısından gerekli önlemlerin alınmaması

Karabük’te yapımı devam eden Kares İşmerkezi inşaatında çalışan Osman Okur (29), 17 Temmuz günü
18.08.04)

Sivas Organiza Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan İdris Polat (30) adlı işçi, 19 Ağustos
20.08.2004)

ğustos günü Tekirdağ Çorlu’da bulunan bir binanın dış cephe kaplamasını yapan Aydın Donul (45),

Kocaeli’nin Gebze ilçesi’nde bulunan Çayırova Boru fabrikasında 19 Ağustos günü, boru paketleme
mündeki bağlatın kopması sonucu yaklaşık 12 ton boru üzerine yuvarlanan ve kazanın fark edilmemesi

22.08.04)

e ait tesislerde 22 Ağustos günü meydana gelen

İstanbul Tuzla’da bulunan Torlak Tersanesi’nde 23 Ağustos günü, kapasitesinin üzerinde yük kaldırmasından
ayrılması sonucu Süleyman Birinci isimli isimli vinç operatörü öldü. (Evrensel-24.08.04)

Tekirdağ Akport Limanı’nda çalışan Ali Vurgun isimli işçi, 23 Ağustos günü limanda arızalı bir portifin

Ordu’nun Korgan ilçesinde 25 Ağustos günü, belediyeye ait taş ocağında çalışan Celal Turcan (40) isimli işçi taş

ayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçiler Ali Aydoğan, Fuat Yılmaz ve Cemal

ntalya Gündoğmuş'ta 26 Ağustos günü çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan Orman İşletme Şefi
Abdullah Aydın (37), muhafaza memurları Mehmet Ali Güzelce (32) ve Mesut Aranlı, orman işçileri Feridun

betti. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Ali Küçükaydın, 6 çalışanın orman yangınında yaşamını yitirmesinin nedenlerinin başında donanımsız
müdahalenin geldiğini belirtti. Olayda gaz maskesi kullanılması gerektiğini dile getiren Küçükaydın, yangın

dürmelerde kullanılan koruyucu elbiselerin yandığını, teçhizat konusunda Türkiye'nin uluslararası

a gelen göçükte Hüseyin Çelik

Konya Yazır Mahallesi Rahmet Ormanları mevkiinde faaliyet gösteren bir taş ocağında operatör yardımcısı
görevli operatörün işe gelmemesi üzerine kullandığı

kepçenin üzerine galeri girişinin üst bölümünden kopan yaklaşık 60 ton ağırlığındaki kaya parçası düşmesi

Gemak Tersanesi’nde 26 Ağustos günü meydana gelen patlamada yaralanan

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 3 Eylül günü, elektrik akımına kapılan maden işçisi Osman Yılmaz (28) hayatını

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın yerin 150
metre altındaki beş kilometrelik tünelin 2. kilometresinde 8 Eylül günü öğle saatlerinde kaynak yapılırken
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galeriye giden bantlara sıçrayan kıvılcımın ateş almasıyla yangın çıktı. Yangında 19 işçi öldü. Maden
Başkanı İbrahim Aydın, ölü sayısının müdahalede geç kalındığı için arttığını öne sürdü. Karadeniz Bakır
İşletmesi'nce işletilirken, Eti Holding A.Ş.'ye, ardın
özelleştirilerek STFA'ya devredildi. Türk
mal olan maden kazasıyla ilgili soruşturma açılmasını istedi. 13 Ağustos günü Sultana
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran sendika şubeleri, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, STFA şirketi yetkilileri ve tespit edilecek diğer sanıklar hakkında
“tedbirsizlik ve ihmal sonucu 19 kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan soruşturma açılmasını ve sanıkların
her bir işçi için ayrı ayrı yargılanmasını talep ettiler. Yangında ölen işçilerin isimleri şöyle: Murat Karaçam,
Mehmet Kalay, Nevzat Tor, Akif Güneş, Yaşar Eskicioğlu,
Mehmet Sadi Dolaşan, Süleyman Çevik, Murat Bilici, Lütfü Kalafat, Abdulkadir Sarıöz, Ramazan Özdemir, Ali
Köse, Ramiz Akgün, Özkan Uzun, Kadir Çakır, Satılmış Gıcık. (Evrensel
(Yeni Şafak-09.09.2004) (08.09.2004

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar Köyü Akçova Madra Yaylası'nda, 7 Eylül günü Dursun Keskin'e ait 15
metre derinliğindeki su kuyusuna motoru çalıştırmak için giren Nuri (45), Dursun (21) ve Mehmet Keskin (50)
ile İrfan Sivri (21) kuyuda biriken gaz nedeniyle hayatını kaybetti. (Milliyet
08.09.2004)

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan bir mermer ocağında operatör Faruk Bozkurt (24), 8 Eylül günü,
devrilen iş makinesinin altına kalarak h

Afyon Bolvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
elektrik motorunun patlaması sonucu Yavuz Ovan (52) isimli işçi öldü.
11.09.2004)

İzmir Aliağa'da bulunan Petkim’in taşeron şirketlerinden İzboy'da çalışan Hakkı Tuncer (52), 12 Eylül günü oluk
değişimi yaptığı ambar çatısında, çatı malzemesinin kırılması üzerine 7 metre yükseklikten beton zemine
düşerek öldü. (Cumhuriyet-13.09.2004) (Evrensel

Kristal-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde bulunan Sörmaş A.Ş'de 13 Eylül günü
meydana gelen iş kazasında Ali Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Kristal
Çetintaş, 14 yıldır aynı işyerinde çalışan Ali Özkan’ın patronun talimatıyla kendi bölümü dışında ve hiçbir iş
güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl aynı bölümde bir işçinin daha yaşamını
yitirdiğini hatırlatan Çetintaş, patronun önlem almayarak ikinci kazaya davetiye çıkardığını ifade etti. (Evrensel
15.09.2004) (14.09.2004-DIHA)

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Niyazi
Albayrak, bulunduğu iskelenin halatının

Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan Rekor KireçOcağı’nda çalışan İdris Diler (19), 15 Eylül günü üzerine
taşıma bandının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. (Evrensel

Ankara’da NİMKA Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Kamil
Karakaş isimli işçi öldü. (Evrensel-16.09.2004)

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı İpekyolu beldesinde, 18 Eylül günü TEDAŞ’a ait elektrik tellerinin bakım
ve onarımını yapan taşeron işçisi Hurşit Karadoğan (29), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. (Evrensel
19.09.2004)

Çorum Ulu Camii tadilatında gönüllü olarak çalışan ve caminin duvarında yer alan yazıları yenileyen Hattat
Mustafa Sebil (67), 24 Eylül günü, dengesini kayb
Şafak-25.09.2004)

İstanbul Avcılar Ambarlı’daki limanda bulunan Arkas Nakliyat’ta 23 Eylül günü gece vardiyasında çalışan
Hakan Erçift rıhtımda ayağı takılarak kafasını gemiye çarptı ve boynu kırıl
ise, Mustafa Kemal Özdemir isimli işçi iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti. Günde 12 saat çalışan
Arkas Nakliyat işçileri, ışıklandırmaların yetersiz olduğunu, çok yüksek tempoda çalıştırıldıklarını, yaşanan
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en bantlara sıçrayan kıvılcımın ateş almasıyla yangın çıktı. Yangında 19 işçi öldü. Maden
Başkanı İbrahim Aydın, ölü sayısının müdahalede geç kalındığı için arttığını öne sürdü. Karadeniz Bakır
İşletmesi'nce işletilirken, Eti Holding A.Ş.'ye, ardından Özelleştirme İdaresi'ne bırakılan maden, Şubat ayında
özelleştirilerek STFA'ya devredildi. Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği’ne bağlı şubeler, Küre’de 19 işçinin yaşamına
mal olan maden kazasıyla ilgili soruşturma açılmasını istedi. 13 Ağustos günü Sultanahmet Adliyesi’ne giderek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran sendika şubeleri, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, STFA şirketi yetkilileri ve tespit edilecek diğer sanıklar hakkında

al sonucu 19 kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan soruşturma açılmasını ve sanıkların
her bir işçi için ayrı ayrı yargılanmasını talep ettiler. Yangında ölen işçilerin isimleri şöyle: Murat Karaçam,
Mehmet Kalay, Nevzat Tor, Akif Güneş, Yaşar Eskicioğlu, Abdullah Kıdı, Ercan Yıldırım, Mehmet Özkan,
Mehmet Sadi Dolaşan, Süleyman Çevik, Murat Bilici, Lütfü Kalafat, Abdulkadir Sarıöz, Ramazan Özdemir, Ali
Köse, Ramiz Akgün, Özkan Uzun, Kadir Çakır, Satılmış Gıcık. (Evrensel-14.09.2004) (Radikal

09.09.2004) (08.09.2004-DIHA)

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar Köyü Akçova Madra Yaylası'nda, 7 Eylül günü Dursun Keskin'e ait 15
metre derinliğindeki su kuyusuna motoru çalıştırmak için giren Nuri (45), Dursun (21) ve Mehmet Keskin (50)

e İrfan Sivri (21) kuyuda biriken gaz nedeniyle hayatını kaybetti. (Milliyet-08.09.2004) (Yeni Şafak

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan bir mermer ocağında operatör Faruk Bozkurt (24), 8 Eylül günü,
devrilen iş makinesinin altına kalarak hayatını kaybetti. (Evrensel-09.09.2004)

Afyon Bolvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
elektrik motorunun patlaması sonucu Yavuz Ovan (52) isimli işçi öldü. (Sabah-11.09.2004) (Evrensel

İzmir Aliağa'da bulunan Petkim’in taşeron şirketlerinden İzboy'da çalışan Hakkı Tuncer (52), 12 Eylül günü oluk
değişimi yaptığı ambar çatısında, çatı malzemesinin kırılması üzerine 7 metre yükseklikten beton zemine

.2004) (Evrensel-13.09.2004)

İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde bulunan Sörmaş A.Ş'de 13 Eylül günü
meydana gelen iş kazasında Ali Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal
Çetintaş, 14 yıldır aynı işyerinde çalışan Ali Özkan’ın patronun talimatıyla kendi bölümü dışında ve hiçbir iş
güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl aynı bölümde bir işçinin daha yaşamını

onun önlem almayarak ikinci kazaya davetiye çıkardığını ifade etti. (Evrensel

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Niyazi
Albayrak, bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu 5'inci kattan düşerek öldü. (Sabah

Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan Rekor KireçOcağı’nda çalışan İdris Diler (19), 15 Eylül günü üzerine
taşıma bandının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. (Evrensel-16.09.2004)

A Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Kamil
16.09.2004)

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı İpekyolu beldesinde, 18 Eylül günü TEDAŞ’a ait elektrik tellerinin bakım
apan taşeron işçisi Hurşit Karadoğan (29), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. (Evrensel

Çorum Ulu Camii tadilatında gönüllü olarak çalışan ve caminin duvarında yer alan yazıları yenileyen Hattat
Mustafa Sebil (67), 24 Eylül günü, dengesini kaybederek 2'inci kat iskelesinden düşmesi sonucu öldü. (Yeni

İstanbul Avcılar Ambarlı’daki limanda bulunan Arkas Nakliyat’ta 23 Eylül günü gece vardiyasında çalışan
Hakan Erçift rıhtımda ayağı takılarak kafasını gemiye çarptı ve boynu kırılarak öldü. Aynı erde 24 Eylül günü
ise, Mustafa Kemal Özdemir isimli işçi iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti. Günde 12 saat çalışan
Arkas Nakliyat işçileri, ışıklandırmaların yetersiz olduğunu, çok yüksek tempoda çalıştırıldıklarını, yaşanan
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en bantlara sıçrayan kıvılcımın ateş almasıyla yangın çıktı. Yangında 19 işçi öldü. Maden-İş Şube
Başkanı İbrahim Aydın, ölü sayısının müdahalede geç kalındığı için arttığını öne sürdü. Karadeniz Bakır

dan Özelleştirme İdaresi'ne bırakılan maden, Şubat ayında
İş 1. Bölge Temsilciliği’ne bağlı şubeler, Küre’de 19 işçinin yaşamına

hmet Adliyesi’ne giderek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran sendika şubeleri, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, STFA şirketi yetkilileri ve tespit edilecek diğer sanıklar hakkında

al sonucu 19 kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan soruşturma açılmasını ve sanıkların
her bir işçi için ayrı ayrı yargılanmasını talep ettiler. Yangında ölen işçilerin isimleri şöyle: Murat Karaçam,

Abdullah Kıdı, Ercan Yıldırım, Mehmet Özkan,
Mehmet Sadi Dolaşan, Süleyman Çevik, Murat Bilici, Lütfü Kalafat, Abdulkadir Sarıöz, Ramazan Özdemir, Ali

14.09.2004) (Radikal-09.09.2004)

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar Köyü Akçova Madra Yaylası'nda, 7 Eylül günü Dursun Keskin'e ait 15
metre derinliğindeki su kuyusuna motoru çalıştırmak için giren Nuri (45), Dursun (21) ve Mehmet Keskin (50)

08.09.2004) (Yeni Şafak-

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan bir mermer ocağında operatör Faruk Bozkurt (24), 8 Eylül günü,

Afyon Bolvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
11.09.2004) (Evrensel-

İzmir Aliağa'da bulunan Petkim’in taşeron şirketlerinden İzboy'da çalışan Hakkı Tuncer (52), 12 Eylül günü oluk
değişimi yaptığı ambar çatısında, çatı malzemesinin kırılması üzerine 7 metre yükseklikten beton zemine

İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde bulunan Sörmaş A.Ş'de 13 Eylül günü
İş Sendikası Genel Başkanı Bilal

Çetintaş, 14 yıldır aynı işyerinde çalışan Ali Özkan’ın patronun talimatıyla kendi bölümü dışında ve hiçbir iş
güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl aynı bölümde bir işçinin daha yaşamını

onun önlem almayarak ikinci kazaya davetiye çıkardığını ifade etti. (Evrensel-

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Niyazi
(Sabah-16.09.2004)

Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan Rekor KireçOcağı’nda çalışan İdris Diler (19), 15 Eylül günü üzerine

A Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Kamil

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı İpekyolu beldesinde, 18 Eylül günü TEDAŞ’a ait elektrik tellerinin bakım
apan taşeron işçisi Hurşit Karadoğan (29), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. (Evrensel-

Çorum Ulu Camii tadilatında gönüllü olarak çalışan ve caminin duvarında yer alan yazıları yenileyen Hattat
ederek 2'inci kat iskelesinden düşmesi sonucu öldü. (Yeni

İstanbul Avcılar Ambarlı’daki limanda bulunan Arkas Nakliyat’ta 23 Eylül günü gece vardiyasında çalışan
arak öldü. Aynı erde 24 Eylül günü

ise, Mustafa Kemal Özdemir isimli işçi iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti. Günde 12 saat çalışan
Arkas Nakliyat işçileri, ışıklandırmaların yetersiz olduğunu, çok yüksek tempoda çalıştırıldıklarını, yaşanan bu
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kazaların ilk olmadığını geçen yılda bir işçinin kamyonun altında kalarak öldüğünü belirttiler. (Evrensel
28.09.2004)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü,
kazanın üzerinde kazana talaş atarken iskeleni çökmesi sonucu siloya düşen
Hasan Candan, Hüseyin Serttaş ve Süleyman Ergen isimli işçiler öldü.

Niğde’de 4 Ekim günü, çalıştığı taşocağında başına taş parçası düşe
(Evrensel-05.10.04)

Adana’da 8 Ekim günü, bir inşat firmasında beton dökme görevlisi olarak çalışan Mustafa Köse (30) beton
dökme kamyonun sabitleyici ayaklarının arasında sıkışarak öldü. (Vakit

Ankara’da 9 Ekim günü, Defterdarlık Ek Hizmet binasının mutfağında süren tadilat sırasında duvarın çökmesi
sonucu Ahmet Topaloğlu (36) adlı işçi hayatını kaybetti. (MİLLİYET

13 Ekim günü İstanbul Eyüp Alibeyköy’de asfalt çalışması yapan belediyenin taşer
(22), takla atan iş makinesinin altında kalarak öldü. Belediye taşeronunda çalışan Özerdemir’in sigortası ve
çalışma kaydının olmadığı belirtildi. (Evrensel

Ankara’da 19 Ekim günü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
3. katından düşen işçi Ali Şahin (33) hayatını kaybetti. (Evrensel

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi’nde çalışan Hasan Çakal (18) adlı işçi, atık havuzu kenarındaki
korkulukları boyarken düştüğü havuzda hayatını kaybetti. (Evrensel

22 Ekim günü Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Saraycık köyü yakılarında bulunan bir maden ocağında çalışan
şantiye şefi Cahit Yılmaz (29), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma
(Evrensel-23.10.04)

Afyon organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpük fabrikasında çalışan Cengiz Korkmaz (37), 23 Ekim günü
3 metrelik köpük silosuna düşerek yaşamını yitirdi. (Evrensel

İstanbul Haznedar’da bulunan Telekom Müdürlüğü abone hesapları amirliği ve tahsilat veznelerinin bulunduğu
beş katlı ek binanın çatısındaki tamirat sırasında, 6 Kasım günü çökme meydana geldi. Çökme sonucu, Halil
Aktaş, Gazi Dama ve Bekir Aktaş isimli işçiler öldü. (İHD İstanbul)

Kredi Yurtlar Kurumu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampusü yanında bulunan erkek
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Arif Gönül (42), göçük
altında kalarak yaşamını yitirdi. (Vakit

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki 1 Kasım günü
meydana göçükte Yılmaz Mert ve Hüseyin Onur adlı işçiler hayatını kaybetti.

4 Kasım günü İstanbul Kağıthane'de bulunan Birsan Strafor Köpük Fabrikası'nda kimyasal madde kazanına
düşen Serdar Yeşildere (24) isimli işçi zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Asilçelik Fabrikası’nın b
Kasım günü vinç merdanesinin üzerine düşmesi sonucu öldü. (Evrensel

İstanbul Haznedar Heybeli Caddesi'nde Bahçelievler Telekom Müdürlüğü'nün bulunduğu 5 katlı binanın
çatısında, 5 Kasım günü tamirat çalışmas
Dama düşerek hayatını kaybetti. (Hürriyet

Mersin Gazipaşa Mahallesi'ndeki Edip Cinkılıç'a ait marangoz atölyesinde 5 milyon lira haftalık karşılığı çalı
12 yaşındaki Mahmut Dağbakan, 5 Kasım günü kalbine tahta parçası saplanması sonucu öldü. (Radikal
06.11.2004)
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kazaların ilk olmadığını geçen yılda bir işçinin kamyonun altında kalarak öldüğünü belirttiler. (Evrensel

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü,
ş atarken iskeleni çökmesi sonucu siloya düşen işçilerin nefessiz kalması sonucu

Hasan Candan, Hüseyin Serttaş ve Süleyman Ergen isimli işçiler öldü. (Sabah-29.09.2004) (Sabah

Niğde’de 4 Ekim günü, çalıştığı taşocağında başına taş parçası düşen Remzi Temizkan (33) yaşamını yitirdi.

Adana’da 8 Ekim günü, bir inşat firmasında beton dökme görevlisi olarak çalışan Mustafa Köse (30) beton
dökme kamyonun sabitleyici ayaklarının arasında sıkışarak öldü. (Vakit-09.10.04)

9 Ekim günü, Defterdarlık Ek Hizmet binasının mutfağında süren tadilat sırasında duvarın çökmesi
sonucu Ahmet Topaloğlu (36) adlı işçi hayatını kaybetti. (MİLLİYET-20.10.04)

13 Ekim günü İstanbul Eyüp Alibeyköy’de asfalt çalışması yapan belediyenin taşeron işçisi Osman Özerdemir
(22), takla atan iş makinesinin altında kalarak öldü. Belediye taşeronunda çalışan Özerdemir’in sigortası ve
çalışma kaydının olmadığı belirtildi. (Evrensel-15.10.04)

Ankara’da 19 Ekim günü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği binası inşaatının
3. katından düşen işçi Ali Şahin (33) hayatını kaybetti. (Evrensel-20.10.04)

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi’nde çalışan Hasan Çakal (18) adlı işçi, atık havuzu kenarındaki
üştüğü havuzda hayatını kaybetti. (Evrensel-22.10.04)

22 Ekim günü Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Saraycık köyü yakılarında bulunan bir maden ocağında çalışan
şantiye şefi Cahit Yılmaz (29), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Afyon organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpük fabrikasında çalışan Cengiz Korkmaz (37), 23 Ekim günü
3 metrelik köpük silosuna düşerek yaşamını yitirdi. (Evrensel-24.10.04)

unan Telekom Müdürlüğü abone hesapları amirliği ve tahsilat veznelerinin bulunduğu
beş katlı ek binanın çatısındaki tamirat sırasında, 6 Kasım günü çökme meydana geldi. Çökme sonucu, Halil
Aktaş, Gazi Dama ve Bekir Aktaş isimli işçiler öldü. (İHD İstanbul)

Kredi Yurtlar Kurumu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampusü yanında bulunan erkek
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Arif Gönül (42), göçük
altında kalarak yaşamını yitirdi. (Vakit-30.10.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki 1 Kasım günü
meydana göçükte Yılmaz Mert ve Hüseyin Onur adlı işçiler hayatını kaybetti.

4 Kasım günü İstanbul Kağıthane'de bulunan Birsan Strafor Köpük Fabrikası'nda kimyasal madde kazanına
düşen Serdar Yeşildere (24) isimli işçi zehirlenerek yaşamını yitirdi. (Sabah-05.11.2004)

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Asilçelik Fabrikası’nın bakım bölümünde çalışan Osman Levent, 4
Kasım günü vinç merdanesinin üzerine düşmesi sonucu öldü. (Evrensel-05.1104)

İstanbul Haznedar Heybeli Caddesi'nde Bahçelievler Telekom Müdürlüğü'nün bulunduğu 5 katlı binanın
çatısında, 5 Kasım günü tamirat çalışması yapılırken kırılma sonucu işçiler Halil Aktaş, Bekir Aktaş ve Gazi
Dama düşerek hayatını kaybetti. (Hürriyet-06.11.2004) (Hürriyet-07.11.2004)

Mersin Gazipaşa Mahallesi'ndeki Edip Cinkılıç'a ait marangoz atölyesinde 5 milyon lira haftalık karşılığı çalı
12 yaşındaki Mahmut Dağbakan, 5 Kasım günü kalbine tahta parçası saplanması sonucu öldü. (Radikal
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kazaların ilk olmadığını geçen yılda bir işçinin kamyonun altında kalarak öldüğünü belirttiler. (Evrensel-

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü, talaş-reçine
işçilerin nefessiz kalması sonucu

29.09.2004) (Sabah-30.09.2004)

n Remzi Temizkan (33) yaşamını yitirdi.

Adana’da 8 Ekim günü, bir inşat firmasında beton dökme görevlisi olarak çalışan Mustafa Köse (30) beton

9 Ekim günü, Defterdarlık Ek Hizmet binasının mutfağında süren tadilat sırasında duvarın çökmesi

on işçisi Osman Özerdemir
(22), takla atan iş makinesinin altında kalarak öldü. Belediye taşeronunda çalışan Özerdemir’in sigortası ve

Kefalet Kooperatifleri Birliği binası inşaatının

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi’nde çalışan Hasan Çakal (18) adlı işçi, atık havuzu kenarındaki

22 Ekim günü Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Saraycık köyü yakılarında bulunan bir maden ocağında çalışan
kapılarak hayatını kaybetti.

Afyon organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpük fabrikasında çalışan Cengiz Korkmaz (37), 23 Ekim günü

unan Telekom Müdürlüğü abone hesapları amirliği ve tahsilat veznelerinin bulunduğu
beş katlı ek binanın çatısındaki tamirat sırasında, 6 Kasım günü çökme meydana geldi. Çökme sonucu, Halil

Kredi Yurtlar Kurumu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampusü yanında bulunan erkek
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Arif Gönül (42), göçük

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki 1 Kasım günü

4 Kasım günü İstanbul Kağıthane'de bulunan Birsan Strafor Köpük Fabrikası'nda kimyasal madde kazanına

akım bölümünde çalışan Osman Levent, 4

İstanbul Haznedar Heybeli Caddesi'nde Bahçelievler Telekom Müdürlüğü'nün bulunduğu 5 katlı binanın
ı yapılırken kırılma sonucu işçiler Halil Aktaş, Bekir Aktaş ve Gazi

Mersin Gazipaşa Mahallesi'ndeki Edip Cinkılıç'a ait marangoz atölyesinde 5 milyon lira haftalık karşılığı çalışan
12 yaşındaki Mahmut Dağbakan, 5 Kasım günü kalbine tahta parçası saplanması sonucu öldü. (Radikal-
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Ankara’nın Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesi Çömlektepe mevkiinde 6 Kasım günü kaçak kömür ocağının
girişinde linyit kömürü çıkarmak için kazı
altında kalarak hayatını kaybetti. (Hürriyet

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’nda 6 Kasım günü, Aydın
Vinç Şirketi’ne ait 250 tonluk vincin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi
kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Ali Demirdiş (30) öldü.
(Evrensel-07.11.2004)

Giresun’un Tirebolu ilçesi Orman İşletme Şefliği’nde çalışa
tomruk düşmesi sonucu öldü. (Evrensel

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan BİM Marketleri’ne ait depoda çalışan Ali Osman Gökçe (45) isimli işçi, 16
Kasım günü çalıştığı pres makinesine düşerek fe

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 18 Kasım günü özel sektöre ait bir taşkömürü ocağında
göçük meydana geldi. Olayda Coşkun Karaküçük (39) isimli işçi öldü. (aa) (Hürriyet

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen
göçükte Yasin Yılmaz (22) isimli işçi öldü. (Hürriyet

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Kroman Çelik’te çalışan Orhan Yılmaz (39), 24 Kasım günü,
tezgah üzerinden 1600-1700 derece sıcaklığında hurda demirlerin eritildiği kazana düşerek yaşamını yitirdi.
(Evrensel-25.11.2004) (Birgün-25.11.04)

Zonguldak'ta, Mehmet Ertürk'e ait maden ocağında operatör olarak çalışan Celal Cinmantarcı (26)
günü vinç zincirine kendini kaptırması sonucu yaşamını yitirdi. (aa) (Hürriyet

İstanbul Şişli’de 30 Kasım günü, bir yemek imalathanesinde çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan Kılıç (16), Mustafa
Pala (23) ve kardeşi Mahmut Pala (15) zehi

İstanbul Şişli'de bulunan yemek firması “Mutfak Yemek”in gece vardiyasında çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan
Kılıç (15), Mustafa Pala (15) ve Mahmut Pala (22), 30 Kasım günü, yemek imalathanesinde kullanılan şofbenin
tahrip olmuş bacasından odaya karbonmonoksit gazının sızması sonucu zehirlenerek öldüler. (Radikal

Uşak’ta bulunan bir seramik fabrikasında çalışan İbrahim Karaman (41), 3 Aralık günü, fabrikanın çamur
bölümünde bulunan değirmenin kapağını açmak istediği
çarpması sonucu hayatını kaybetti. (Gündem

7 Aralık günü Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi yakınlarındaki Gediz Madencilik AŞ'ye ait Lale
Kayası Ocağı'ndaki göçükte E.A. (38) yaşamını y

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait krom ocağında 9 aralık
günü meydana gelez iş kazasında, Yusuf Karakaya (38) adlı işçi, başına taş parçası düşmesi sonucu öldü. (aa)
(Hürriyet-10.12.04)

Osmaniye Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü Şemsi Gürlü (40), 12 Aralık günü Atatürk Caddesi'nde yağmur
suyu kolektörlerinin döşenmesinde sırasında iş makinesiyle birlikte açılan çukura yuvarlanarakhayatını kaybetti.
(Milliyet-13.12.04)

Tekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık günü gaz sıkışması
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü. (Hürriyet

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin Karadon Müess
Keloğlu isimli işçi öldü. (Yeni Şafak

İş Kazalarında Yaralananlar
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Ankara’nın Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesi Çömlektepe mevkiinde 6 Kasım günü kaçak kömür ocağının
girişinde linyit kömürü çıkarmak için kazı yapan Adem Demir (25), göçük meydana gelmesi sonucu toprak
altında kalarak hayatını kaybetti. (Hürriyet-07.11.2004)

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’nda 6 Kasım günü, Aydın
incin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi

kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Ali Demirdiş (30) öldü.

Giresun’un Tirebolu ilçesi Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Murat Kılıç (25) isimli işçi, 9 Kasım günü üzerine
tomruk düşmesi sonucu öldü. (Evrensel-10.11.2004)

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan BİM Marketleri’ne ait depoda çalışan Ali Osman Gökçe (45) isimli işçi, 16
Kasım günü çalıştığı pres makinesine düşerek feci şekilde can verdi. (Hürriyet-17.11.2004)

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 18 Kasım günü özel sektöre ait bir taşkömürü ocağında
göçük meydana geldi. Olayda Coşkun Karaküçük (39) isimli işçi öldü. (aa) (Hürriyet-19.11.2004)

Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen
göçükte Yasin Yılmaz (22) isimli işçi öldü. (Hürriyet-25.11.2004)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Kroman Çelik’te çalışan Orhan Yılmaz (39), 24 Kasım günü,
1700 derece sıcaklığında hurda demirlerin eritildiği kazana düşerek yaşamını yitirdi.

25.11.04)

Zonguldak'ta, Mehmet Ertürk'e ait maden ocağında operatör olarak çalışan Celal Cinmantarcı (26)
günü vinç zincirine kendini kaptırması sonucu yaşamını yitirdi. (aa) (Hürriyet-30.11.2004)

İstanbul Şişli’de 30 Kasım günü, bir yemek imalathanesinde çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan Kılıç (16), Mustafa
Pala (23) ve kardeşi Mahmut Pala (15) zehirlenerek öldü. (İHD İstanbul)

İstanbul Şişli'de bulunan yemek firması “Mutfak Yemek”in gece vardiyasında çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan
Kılıç (15), Mustafa Pala (15) ve Mahmut Pala (22), 30 Kasım günü, yemek imalathanesinde kullanılan şofbenin

uş bacasından odaya karbonmonoksit gazının sızması sonucu zehirlenerek öldüler. (Radikal

Uşak’ta bulunan bir seramik fabrikasında çalışan İbrahim Karaman (41), 3 Aralık günü, fabrikanın çamur
bölümünde bulunan değirmenin kapağını açmak istediği sırada basınçla yerinden kopan kapağın yüzüne
çarpması sonucu hayatını kaybetti. (Gündem-04.12.04)

7 Aralık günü Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi yakınlarındaki Gediz Madencilik AŞ'ye ait Lale
Kayası Ocağı'ndaki göçükte E.A. (38) yaşamını yitirdi. (Cumhuriyet-08.12.04)

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait krom ocağında 9 aralık
günü meydana gelez iş kazasında, Yusuf Karakaya (38) adlı işçi, başına taş parçası düşmesi sonucu öldü. (aa)

Osmaniye Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü Şemsi Gürlü (40), 12 Aralık günü Atatürk Caddesi'nde yağmur
suyu kolektörlerinin döşenmesinde sırasında iş makinesiyle birlikte açılan çukura yuvarlanarakhayatını kaybetti.

ekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık günü gaz sıkışması
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü. (Hürriyet

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin Karadon Müesseseleri'nde 30 Aralık günü meydana gelen göçükte Şahin
Keloğlu isimli işçi öldü. (Yeni Şafak-31.12.04)

İş Kazalarında Yaralananlar
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Ankara’nın Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesi Çömlektepe mevkiinde 6 Kasım günü kaçak kömür ocağının
yapan Adem Demir (25), göçük meydana gelmesi sonucu toprak

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’nda 6 Kasım günü, Aydın
incin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi

kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Ali Demirdiş (30) öldü.

n Murat Kılıç (25) isimli işçi, 9 Kasım günü üzerine

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan BİM Marketleri’ne ait depoda çalışan Ali Osman Gökçe (45) isimli işçi, 16
17.11.2004)

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 18 Kasım günü özel sektöre ait bir taşkömürü ocağında
19.11.2004)

Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Kroman Çelik’te çalışan Orhan Yılmaz (39), 24 Kasım günü, yüksek bir
1700 derece sıcaklığında hurda demirlerin eritildiği kazana düşerek yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta, Mehmet Ertürk'e ait maden ocağında operatör olarak çalışan Celal Cinmantarcı (26), 29 Aksım
30.11.2004)

İstanbul Şişli’de 30 Kasım günü, bir yemek imalathanesinde çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan Kılıç (16), Mustafa

İstanbul Şişli'de bulunan yemek firması “Mutfak Yemek”in gece vardiyasında çalışan Cesim Kılıç (18), Ercan
Kılıç (15), Mustafa Pala (15) ve Mahmut Pala (22), 30 Kasım günü, yemek imalathanesinde kullanılan şofbenin

uş bacasından odaya karbonmonoksit gazının sızması sonucu zehirlenerek öldüler. (Radikal-01.12.04)

Uşak’ta bulunan bir seramik fabrikasında çalışan İbrahim Karaman (41), 3 Aralık günü, fabrikanın çamur
sırada basınçla yerinden kopan kapağın yüzüne

7 Aralık günü Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi yakınlarındaki Gediz Madencilik AŞ'ye ait Lale

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait krom ocağında 9 aralık
günü meydana gelez iş kazasında, Yusuf Karakaya (38) adlı işçi, başına taş parçası düşmesi sonucu öldü. (aa)

Osmaniye Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü Şemsi Gürlü (40), 12 Aralık günü Atatürk Caddesi'nde yağmur
suyu kolektörlerinin döşenmesinde sırasında iş makinesiyle birlikte açılan çukura yuvarlanarakhayatını kaybetti.

ekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık günü gaz sıkışması
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü. (Hürriyet-16.12.04)

eseleri'nde 30 Aralık günü meydana gelen göçükte Şahin
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Osmaniye’nin Akyar Köyü’nde, E
Tülüce (32), 27 UK 532 plakalı boş tankerin, kaçak yaptığı belirlenen yakıt deposuna kaynak yapmak isterken
meydana gelen patlamada ağır yaralandılar.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Özkar Madenciliğe ait kömür ocağında işçi olarak çalışan Ali Deveci (50),
tahkimat yaptığı sırada, kömür yığınının üzerine çökmesi sonucu ağır yaralandı.

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
başlatan Köy Hizmetleri'nde görevli Nihat Tangal (37), kayaları parçalam
dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Ömer Akkurt (23), Mehmet Yılmaz (23) ve Raif Yılmaz
(26), patlama sonucu yaralandılar.

8 Şubat günü, İstanbul Süleymaniye'de, Fetva Yokuşu Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binanın iç
kısmını yıkmaya çalışırken duvar altında kalan işçilerden Yakup Cazır, Haydar Uzun ve Hasan Çakır yaralandı.

Zonguldak'ın merkez ilçeye bağlı Gelik
göçükte, Dursun Ergün Baş yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Netpa Tekstil Firması'nda çalışan 40 işçi, 18 Şubat günü bilinmeyen bir nedenle
zehirlenmeleri sonucu, çeşitli hastanelerde te

İzmir Altındağ’da, lamba camı imalatı yapan Göktepe Cam Fabrikası’nda, 26 Şubat günü belirlenemeyen bir
nedenle 45 kiloluk sanayi tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında, Ramazan Kirkit (49), Ahmet Alsev
(24), Nurbet Serin (39), Yılmaz Baycu (17), Ali Tüysüz (43), Ahmet Körpekaya (46) ve İbrahim Sadak (46)
adlı 7 işçi, hafif şekilde yaralandı.

Uşak Sarayaltı Mahallesi Sofu Sokak'taki Aydın Camii'ndeki yapım çalışmaları sırasında, betonu atılan
kubbelerden biri çöktü. 27 Şubat günü olayda, 12 işçi yaralandı.

29 Şubat günü, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı, Asma
Dilaver Maden Ocağı'ndaki eksi 170 kodunda, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması
sonucu, üretim işçisi olarak çalışan 17 kişi zehirlendi.
işçilerin adları şöyle: Şaban Çataklı, Ramazan Demirci, Nevzat Demirtürk, Selahattin Çalman, Ahmet Gülmez,
Ersan Çıtak, Tuncay Hepaltun, Hüseyin Yılmaz
Ramazan Kömez, Elvan Zopyeri, Selami Dengizer, Mahsut Tor, Adem Kurban.

2 Mart günü, Gaziantep Devlet Demir Yolları Gümrüklü Eşya Deposu'nun açık alan bölümünde bulunan ve özel
bir firma tarafından yurtdışından ithal edildiği öğrenilen, öldürücü etkiye sahip sıvılaştırılmış klor dolu 84 varilin
bulunduğu yerden sızan gazdan, 2 işçi zehirlendi.

8 Mart günü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Balıkçılar pazarındaki Nevizade sokakta bulunan bir binanın, ta
yapılan bölümünün çökmesi sonucu; Enver Karabulut, Bakir Boyat, Harun Mutlu ve İzzettin Çalikbaş yaralandı.

10 Mart günü, İstanbul İkitelli’de, enerji hatlarında bakım ve onarım çalışması yapan BEDAŞ’ın taşeron
firmasında çalışan ve yüksek gerilim
Gündoğdu adlı teknisyenler yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tesislerinde, 12 Mart günü bir roketin test
edilmesi sırasında meydana gelen kazada 1 kişi, yüzünden yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana gelen göçükte
Gazi Yıldırım (38) ve Sefer Gümüş (38) adlı işçiler yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Mües
derinleştirme ihalesini alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin CCCGC şirketinin çalışması sırasında meydana gelen grizu patlamasında,
Lian Xing, Tın Tanngui ve Cheng Wu yaralandı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Nazende Restaurant'da 20 Mart günü, tüpten sızan gazın alev alması sonucu
meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.
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-24 Karayolu’ndaki tamirhanede çalışan İbrahim Altuntaş (40) ve Hübeyde
2 plakalı boş tankerin, kaçak yaptığı belirlenen yakıt deposuna kaynak yapmak isterken

meydana gelen patlamada ağır yaralandılar.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Özkar Madenciliğe ait kömür ocağında işçi olarak çalışan Ali Deveci (50),
da, kömür yığınının üzerine çökmesi sonucu ağır yaralandı.

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
başlatan Köy Hizmetleri'nde görevli Nihat Tangal (37), kayaları parçalamak için yerleştirdiği dinamiti yerleştirdi. Fitili ateşlenen
dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Ömer Akkurt (23), Mehmet Yılmaz (23) ve Raif Yılmaz

8 Şubat günü, İstanbul Süleymaniye'de, Fetva Yokuşu Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binanın iç
kısmını yıkmaya çalışırken duvar altında kalan işçilerden Yakup Cazır, Haydar Uzun ve Hasan Çakır yaralandı.

Zonguldak'ın merkez ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel kömür ocağında, 11 Şubat günü meydana gelen
göçükte, Dursun Ergün Baş yaralandı.

Ümraniye'de bulunan Netpa Tekstil Firması'nda çalışan 40 işçi, 18 Şubat günü bilinmeyen bir nedenle
zehirlenmeleri sonucu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.

İzmir Altındağ’da, lamba camı imalatı yapan Göktepe Cam Fabrikası’nda, 26 Şubat günü belirlenemeyen bir
nedenle 45 kiloluk sanayi tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında, Ramazan Kirkit (49), Ahmet Alsev

n (39), Yılmaz Baycu (17), Ali Tüysüz (43), Ahmet Körpekaya (46) ve İbrahim Sadak (46)

Uşak Sarayaltı Mahallesi Sofu Sokak'taki Aydın Camii'ndeki yapım çalışmaları sırasında, betonu atılan
27 Şubat günü olayda, 12 işçi yaralandı.

29 Şubat günü, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı, Asma
Dilaver Maden Ocağı'ndaki eksi 170 kodunda, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması

üretim işçisi olarak çalışan 17 kişi zehirlendi. SSK Zonguldak Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan
işçilerin adları şöyle: Şaban Çataklı, Ramazan Demirci, Nevzat Demirtürk, Selahattin Çalman, Ahmet Gülmez,
Ersan Çıtak, Tuncay Hepaltun, Hüseyin Yılmaz, Osman Patlak, Olgun Kaymak, Adnan Akçalan, Mutlu Aladağ,
Ramazan Kömez, Elvan Zopyeri, Selami Dengizer, Mahsut Tor, Adem Kurban.

2 Mart günü, Gaziantep Devlet Demir Yolları Gümrüklü Eşya Deposu'nun açık alan bölümünde bulunan ve özel
an yurtdışından ithal edildiği öğrenilen, öldürücü etkiye sahip sıvılaştırılmış klor dolu 84 varilin

bulunduğu yerden sızan gazdan, 2 işçi zehirlendi.

8 Mart günü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Balıkçılar pazarındaki Nevizade sokakta bulunan bir binanın, ta
yapılan bölümünün çökmesi sonucu; Enver Karabulut, Bakir Boyat, Harun Mutlu ve İzzettin Çalikbaş yaralandı.

10 Mart günü, İstanbul İkitelli’de, enerji hatlarında bakım ve onarım çalışması yapan BEDAŞ’ın taşeron
firmasında çalışan ve yüksek gerilim hattına kapılan arkadaşlarını kurtarmak isteyen Erol Duman ve Ahmet
Gündoğdu adlı teknisyenler yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tesislerinde, 12 Mart günü bir roketin test
gelen kazada 1 kişi, yüzünden yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana gelen göçükte
Gazi Yıldırım (38) ve Sefer Gümüş (38) adlı işçiler yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde, 16 Mart günü, Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kuyu
derinleştirme ihalesini alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin CCCGC şirketinin çalışması sırasında meydana gelen grizu patlamasında,
Lian Xing, Tın Tanngui ve Cheng Wu yaralandı.

şiktaş'ta bulunan Nazende Restaurant'da 20 Mart günü, tüpten sızan gazın alev alması sonucu
meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.
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24 Karayolu’ndaki tamirhanede çalışan İbrahim Altuntaş (40) ve Hübeyde
2 plakalı boş tankerin, kaçak yaptığı belirlenen yakıt deposuna kaynak yapmak isterken

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Özkar Madenciliğe ait kömür ocağında işçi olarak çalışan Ali Deveci (50),

Samsun’un Salıpazarı işçesi Güzelvatan Köyü yakınlarında, 19 Ocak günü, köyü ilçeye bağlayan yolu genişletmek için çalışma
ak için yerleştirdiği dinamiti yerleştirdi. Fitili ateşlenen

dinamitin patlamaması üzerine, dinamitin bulunduğu yere doğru yürüyen Ömer Akkurt (23), Mehmet Yılmaz (23) ve Raif Yılmaz

8 Şubat günü, İstanbul Süleymaniye'de, Fetva Yokuşu Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binanın iç
kısmını yıkmaya çalışırken duvar altında kalan işçilerden Yakup Cazır, Haydar Uzun ve Hasan Çakır yaralandı.

beldesindeki özel kömür ocağında, 11 Şubat günü meydana gelen

Ümraniye'de bulunan Netpa Tekstil Firması'nda çalışan 40 işçi, 18 Şubat günü bilinmeyen bir nedenle

İzmir Altındağ’da, lamba camı imalatı yapan Göktepe Cam Fabrikası’nda, 26 Şubat günü belirlenemeyen bir
nedenle 45 kiloluk sanayi tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında, Ramazan Kirkit (49), Ahmet Alsev

n (39), Yılmaz Baycu (17), Ali Tüysüz (43), Ahmet Körpekaya (46) ve İbrahim Sadak (46)

Uşak Sarayaltı Mahallesi Sofu Sokak'taki Aydın Camii'ndeki yapım çalışmaları sırasında, betonu atılan

29 Şubat günü, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı, Asma
Dilaver Maden Ocağı'ndaki eksi 170 kodunda, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması

SSK Zonguldak Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan
işçilerin adları şöyle: Şaban Çataklı, Ramazan Demirci, Nevzat Demirtürk, Selahattin Çalman, Ahmet Gülmez,

, Osman Patlak, Olgun Kaymak, Adnan Akçalan, Mutlu Aladağ,

2 Mart günü, Gaziantep Devlet Demir Yolları Gümrüklü Eşya Deposu'nun açık alan bölümünde bulunan ve özel
an yurtdışından ithal edildiği öğrenilen, öldürücü etkiye sahip sıvılaştırılmış klor dolu 84 varilin

8 Mart günü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Balıkçılar pazarındaki Nevizade sokakta bulunan bir binanın, tadilat
yapılan bölümünün çökmesi sonucu; Enver Karabulut, Bakir Boyat, Harun Mutlu ve İzzettin Çalikbaş yaralandı.

10 Mart günü, İstanbul İkitelli’de, enerji hatlarında bakım ve onarım çalışması yapan BEDAŞ’ın taşeron
hattına kapılan arkadaşlarını kurtarmak isteyen Erol Duman ve Ahmet

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tesislerinde, 12 Mart günü bir roketin test

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyü'nde bir kömür ocağında, 11 Mart günü meydana gelen göçükte

sese Müdürlüğü'nde, 16 Mart günü, Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kuyu
derinleştirme ihalesini alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin CCCGC şirketinin çalışması sırasında meydana gelen grizu patlamasında, Wu

şiktaş'ta bulunan Nazende Restaurant'da 20 Mart günü, tüpten sızan gazın alev alması sonucu
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22 Mart günü Ankara’da, Eskişehir Yolu'ndaki bir plaza inşaatının 2. katında meydana gelen çökme sonucu,
Mustafa Bakırcı ve Şener Muslu adlı işçiler yaralandı.

27 Mart günü, Bolu-Karacasu yolunda bulunan elektrik trafosunda, bakım çalışması yapılırken meydana gelen
patlamada işçiler; İbrahim Şimşek ve Mehmet Kurt yaralandı.

Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde kurulu
Bölümü’nde alümüna maddesinin kurutulduğu fırınlardan birinde meydana gelen patlamada, fabrikada işçi
olarak çalışan Abuzer Aylak, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklardan dolayı ağır yar

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Yapıcı (1977) Ortaköy’de bulunan bir restoranda lahmacun
ustası olarak sigortasız olarak çalışırken, 2 Mart günü işyerinde tüp patlaması sonucu yaralandığını, ne işverenin
ne de tüpü üreten firmanın kendisi ile ilgilenmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.

30 Mart günü Ereğli'nin Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda
çalışan işçiler Cumali Adak ve Cumali Ponçaklı toprak kayması nedeniyle göçük altın

1 Nisan günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Marmaracık beldesi yakınlarındaki Gürle Suni Deri
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada 13 işçi ağır yaralandı. (Evrensel

11 Nisan günü İzmir Aliağa’da 73 işçi, ‘klor’dan zehirlendi. Nemrut Limanındaki Ege Çelik İşletmesi’ne ait
iskelede, Rusya bayraklı “Sormavosy
düşerek, vanası kırılan tüpten sızan ve ‘boğucu’ öz
(12.04.2004 Radikal Gazetesi.-İHD İzmir)

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gedik İşletmesi maden ocağında 20
Nisan günü meydana gelen göçükte, Mehmet Pazarlı, Halil Ka
21.04.03)

30 Nisan günü Soma'da bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine yerleştirilmek için zincirle
müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan Şükrü Ermek (37),
Karakoç (38) ve Mustafa Sasa isimli işçiler yaralandılar. (Evrensel

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Target Moden tekstil fabrikasında 7 Mayıs günü çıkan yangında Şükrüye Akdağ
isimli işçi yaralandı. (Evrensel-2004.05.08)

Adana TEDAŞ İşletme Müdürlüğü Röle Servisi’nde görevli Erdal Çınar, 17 Mayıs günü trafo merkezi bakımını
yaparken enerji akımına kapılarak ağır yaralandı. Çınar’ın mesai arkadaşı Yürdal Tokkuzun, trafonun beslediği
üç çıkışı kontrol ettiğini, bu çıkışlarda enerji bulunmadığını, çalışma sırasında baştaki bir çıkışa bir başka trafo
merkezinden, tersten enerji geldiğini fark etmediklerini, yetkililerin bu durumu daha önce tespit edip endilerini
uyarmaları gerektiğini belirtti. (Birgün

Mersin’in Gündoğdu mahallesinde bulunan Serttaş Kükürt Deposu’nda 13 Haziran günü meydana gelen
patlamada Hüseyin Sınacı (33) ve Ramazan Sınacı (33) ağır yaralandı. (Evrensel

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 20 Haziran günü, kanalizasyon temiz
Elektrik çalışanı üç işçi, metan gazından zehirlendi.

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Halit Güleçyüz (25), 22 Haziran günü
temizlemek için içine girdiği 2 tonluk şarap tankında zehirlendi.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran günü boya
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Erkan Kaymak (32) yaralandı. (Yeni Şafak
(Evrensel- 01.07.2004)

Denizli merkeze bağlı Gümüşler beldesinde çalışan 19 işçi, 30 haziran günü yedikleri öğle yemeğinden
zehirlendi. (Evrensel- 01.07.2004)
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22 Mart günü Ankara’da, Eskişehir Yolu'ndaki bir plaza inşaatının 2. katında meydana gelen çökme sonucu,
ve Şener Muslu adlı işçiler yaralandı.

Karacasu yolunda bulunan elektrik trafosunda, bakım çalışması yapılırken meydana gelen
patlamada işçiler; İbrahim Şimşek ve Mehmet Kurt yaralandı.

Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde kurulu Alüminyum A.Ş’nin üretim tesislerinde 29 Mart günü, Dökümhane
Bölümü’nde alümüna maddesinin kurutulduğu fırınlardan birinde meydana gelen patlamada, fabrikada işçi
olarak çalışan Abuzer Aylak, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklardan dolayı ağır yar

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Yapıcı (1977) Ortaköy’de bulunan bir restoranda lahmacun
ustası olarak sigortasız olarak çalışırken, 2 Mart günü işyerinde tüp patlaması sonucu yaralandığını, ne işverenin

endisi ile ilgilenmediğini belirterek hukuki yardım talep etti.

30 Mart günü Ereğli'nin Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda
çalışan işçiler Cumali Adak ve Cumali Ponçaklı toprak kayması nedeniyle göçük altında kalarak yaralandı.

1 Nisan günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Marmaracık beldesi yakınlarındaki Gürle Suni Deri
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada 13 işçi ağır yaralandı. (Evrensel

İzmir Aliağa’da 73 işçi, ‘klor’dan zehirlendi. Nemrut Limanındaki Ege Çelik İşletmesi’ne ait
iskelede, Rusya bayraklı “Sormavosy-17” adlı gemiden hurda demirle indirilirken 50 kilogramlık klor tüpü yere
düşerek, vanası kırılan tüpten sızan ve ‘boğucu’ özelliği olan klor gazından, limandaki 73 kişi etkilendi.

İHD İzmir)

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gedik İşletmesi maden ocağında 20
Nisan günü meydana gelen göçükte, Mehmet Pazarlı, Halil Kartal ve Kenan Durbak yaralandı. (Evrensel

30 Nisan günü Soma'da bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine yerleştirilmek için zincirle
müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan Şükrü Ermek (37),
Karakoç (38) ve Mustafa Sasa isimli işçiler yaralandılar. (Evrensel-2004.05.02) (Yeni Şafak

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Target Moden tekstil fabrikasında 7 Mayıs günü çıkan yangında Şükrüye Akdağ
04.05.08)

Adana TEDAŞ İşletme Müdürlüğü Röle Servisi’nde görevli Erdal Çınar, 17 Mayıs günü trafo merkezi bakımını
yaparken enerji akımına kapılarak ağır yaralandı. Çınar’ın mesai arkadaşı Yürdal Tokkuzun, trafonun beslediği

çıkışlarda enerji bulunmadığını, çalışma sırasında baştaki bir çıkışa bir başka trafo
merkezinden, tersten enerji geldiğini fark etmediklerini, yetkililerin bu durumu daha önce tespit edip endilerini
uyarmaları gerektiğini belirtti. (Birgün-2004.05.18)

ersin’in Gündoğdu mahallesinde bulunan Serttaş Kükürt Deposu’nda 13 Haziran günü meydana gelen
patlamada Hüseyin Sınacı (33) ve Ramazan Sınacı (33) ağır yaralandı. (Evrensel-14.6.04)

Lüleburgaz İlçesi'nde 20 Haziran günü, kanalizasyon temizliği için yer altına inen Hamithabat
Elektrik çalışanı üç işçi, metan gazından zehirlendi. (Sabah-21.06.2004)

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Halit Güleçyüz (25), 22 Haziran günü
uk şarap tankında zehirlendi. (Hürriyet-23.06.2004)

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran günü boya
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Erkan Kaymak (32) yaralandı. (Yeni Şafak

Denizli merkeze bağlı Gümüşler beldesinde çalışan 19 işçi, 30 haziran günü yedikleri öğle yemeğinden
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22 Mart günü Ankara’da, Eskişehir Yolu'ndaki bir plaza inşaatının 2. katında meydana gelen çökme sonucu,

Karacasu yolunda bulunan elektrik trafosunda, bakım çalışması yapılırken meydana gelen

Alüminyum A.Ş’nin üretim tesislerinde 29 Mart günü, Dökümhane
Bölümü’nde alümüna maddesinin kurutulduğu fırınlardan birinde meydana gelen patlamada, fabrikada işçi
olarak çalışan Abuzer Aylak, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklardan dolayı ağır yaralandı.

İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Mahmut Yapıcı (1977) Ortaköy’de bulunan bir restoranda lahmacun
ustası olarak sigortasız olarak çalışırken, 2 Mart günü işyerinde tüp patlaması sonucu yaralandığını, ne işverenin

30 Mart günü Ereğli'nin Yeni Sanayi Yolu Kadı Lütfi Sokak'ta 6 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda
da kalarak yaralandı.

1 Nisan günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Marmaracık beldesi yakınlarındaki Gürle Suni Deri
Fabrikası’nın bobinaj trafosunda meydana gelen patlamada 13 işçi ağır yaralandı. (Evrensel-02.04.03-Hürriyet)

İzmir Aliağa’da 73 işçi, ‘klor’dan zehirlendi. Nemrut Limanındaki Ege Çelik İşletmesi’ne ait
17” adlı gemiden hurda demirle indirilirken 50 kilogramlık klor tüpü yere

elliği olan klor gazından, limandaki 73 kişi etkilendi.

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gedik İşletmesi maden ocağında 20
rtal ve Kenan Durbak yaralandı. (Evrensel-

30 Nisan günü Soma'da bulunan Buruyar Madencilik'e ait kömür ocağında, yerine yerleştirilmek için zincirle
müdahale edilen direğin yerinden kayması sonucunda çöken tavanın altında kalan Şükrü Ermek (37), Hüseyin

2004.05.02) (Yeni Şafak-2004.05.01)

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Target Moden tekstil fabrikasında 7 Mayıs günü çıkan yangında Şükrüye Akdağ

Adana TEDAŞ İşletme Müdürlüğü Röle Servisi’nde görevli Erdal Çınar, 17 Mayıs günü trafo merkezi bakımını
yaparken enerji akımına kapılarak ağır yaralandı. Çınar’ın mesai arkadaşı Yürdal Tokkuzun, trafonun beslediği

çıkışlarda enerji bulunmadığını, çalışma sırasında baştaki bir çıkışa bir başka trafo
merkezinden, tersten enerji geldiğini fark etmediklerini, yetkililerin bu durumu daha önce tespit edip endilerini

ersin’in Gündoğdu mahallesinde bulunan Serttaş Kükürt Deposu’nda 13 Haziran günü meydana gelen
14.6.04)

liği için yer altına inen Hamithabat

Denizli’nin Bekilli İlçesi’nde bulunan Erdoğan Şarap Fabrikası’nda işçi Halit Güleçyüz (25), 22 Haziran günü

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir marangoz atölyesinde 30 Haziran günü boya
pompasının patlaması sonucu meydana gelen kazada Erkan Kaymak (32) yaralandı. (Yeni Şafak- 01.07.2004)

Denizli merkeze bağlı Gümüşler beldesinde çalışan 19 işçi, 30 haziran günü yedikleri öğle yemeğinden
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1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan
önlemek için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte İbrahim Tınaz (23) yaralandı. (Hürriyet
(Evrensel-04.07.2004)

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kutsal tekstil fabrikasında 3 Temmuz günü boya kazanını
patlaması sonucu Resul Kutup (29), Yaşar Ateş (31), Turgay Eşmeli (26) ve Muammer Avlar (33) isimli işçiler
yaralandı. (Evrensel-04.07.2004)

Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’nde çalışan Deniz Çetin adlı işçi 3 Temmuz günü iskeleden düşerek ağır
şekilde yaralandı. (Evrensel-09.07.2004)

4 Temmuz günü, Samsun Bahçelievler mahallesindeki bir inşaat temelinin kazısı sırasında meydana gelen toprak
kaymasında işçilerden Mahmut Yılmaz (25), Yusuf Yayla (33) ve Ahmet Eroğlu (43) yaralandı. (Evrensel
05.07.2004)

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Gökhan Yörür (19) ve Zekeriya Adıgüzel (50) adlı işçiler
yaralandı. (Hürriyet-08.07.2004) (Evrensel

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında, 2 işçi
karbonmonoksit gazından zehirlendi. TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olarak işletilen maden
ocaklarında çıktığı tahmin edilen küçük çaplı yangınların
ocağına sızdığının fark edilmesi üzerine önlem almak için çalışmalar başlatıldığını, 8 Temmuz günü ocağın eksi
55 kodunda gaz sızıntısını önlemek amacıyla çalışan işçilerden Nikmet Pamuksuz (40) ile Kemal Kapuc
zehirlenmeleri üzerine SSK Zonguldak Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Adana Bölge Hastanesi'nde 12 Temmuz günü, hastanenin bodrum katında
bulunan ve içme suyu şebekesini temizlemede kullanılan klo
sonucu meydana gelen patlamada 12 kişi zehirlendi.

Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik işlerini üstlenen şirkettinde çalışan 113 işçi,
14 Temmuz günü gece mesaisinde yedikleri yemekten zehirlendi.

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan 3 işçi, 18 Temmuz günü, kağıdı hamura çeviren
kazanın içini temizlerken kimyasal maddelerden zehirlenerek haya

İzmir'in Karabağlar semtinde, ısıtma
patlamada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

22 Temmuz günü Karabük’ün Safran
Adem Özgü ve Hüseyin Bakırcı adlı kapıcılar ile onlar kurtarmak isteyen site yöneticisi Ethem Yılmaz, itfaiye
erleri Ahmet Tekin Ünsal ve Metin Halıcı zehirlendiler. (Özgür Gündem

Gaziantep’te bulunan Karakuzulu Bobinaj Tamir Atölyesi’nde 26 Temmuz günü meydana gelen patlamada
Sedat Besler, Mutar Gülen ve Ferhat Karakuzulu adlı çalışanlar yaralandı. (Evrensel

1 Ağustos günü Konya’nın Beyşehir ilçesinde inşaat
Süleyman Güneş isimli işçiler yaralandı. (Yeni Şafak

Rize’de 5 Ağustos günü, kanalizasyon temizlik işleri ile uğraşan Rıfat Çelebi, Cemil Demir ve Mustafa Biçer,
haşere ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Birgün

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Karakaya köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında 10 Ağustos günü meydana
gelen grizu patlaması sonucu Ali Gedik, İbrahim Gedik, Ramazan Sarı, Hıdır Aktaş ve Yüksel İpek
yaralandı. (Zaman-11.08.2004)

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan 2 işçi, 11 Ağustos günü, 1.5 tonluk demir
malzemenin üzerine düşmeleri sonucu yaralandılar. (Evrensel
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1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan
önlemek için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte İbrahim Tınaz (23) yaralandı. (Hürriyet

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kutsal tekstil fabrikasında 3 Temmuz günü boya kazanını
cu Resul Kutup (29), Yaşar Ateş (31), Turgay Eşmeli (26) ve Muammer Avlar (33) isimli işçiler

Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’nde çalışan Deniz Çetin adlı işçi 3 Temmuz günü iskeleden düşerek ağır
09.07.2004)

4 Temmuz günü, Samsun Bahçelievler mahallesindeki bir inşaat temelinin kazısı sırasında meydana gelen toprak
kaymasında işçilerden Mahmut Yılmaz (25), Yusuf Yayla (33) ve Ahmet Eroğlu (43) yaralandı. (Evrensel

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Gökhan Yörür (19) ve Zekeriya Adıgüzel (50) adlı işçiler

08.07.2004) (Evrensel-09.07.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında, 2 işçi
karbonmonoksit gazından zehirlendi. TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olarak işletilen maden
ocaklarında çıktığı tahmin edilen küçük çaplı yangınların neden olduğu karbonmonoksit gazının, kurumun
ocağına sızdığının fark edilmesi üzerine önlem almak için çalışmalar başlatıldığını, 8 Temmuz günü ocağın eksi
55 kodunda gaz sızıntısını önlemek amacıyla çalışan işçilerden Nikmet Pamuksuz (40) ile Kemal Kapuc
zehirlenmeleri üzerine SSK Zonguldak Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. (Evrensel-09.07.2004)

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Adana Bölge Hastanesi'nde 12 Temmuz günü, hastanenin bodrum katında
bulunan ve içme suyu şebekesini temizlemede kullanılan klor gazı tüplerinden birinde meydana gelen sızıntı
sonucu meydana gelen patlamada 12 kişi zehirlendi. (Zaman-13.07.2004)

Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik işlerini üstlenen şirkettinde çalışan 113 işçi,
esaisinde yedikleri yemekten zehirlendi. (Yeni Şafak-15.07.2004) (Vakit

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan 3 işçi, 18 Temmuz günü, kağıdı hamura çeviren
kazanın içini temizlerken kimyasal maddelerden zehirlenerek hayatını kaybetti. (Evrensel

İzmir'in Karabağlar semtinde, ısıtma-soğutma imalatı yapan bir işyerinde 22 Temmuz günü meydana gelen
patlamada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. (Yeni Şafak-23.07.2004) (Zaman-23.07.2004)

22 Temmuz günü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir apartmanın kalorifer kazanındaki su deposunu boyayan
Adem Özgü ve Hüseyin Bakırcı adlı kapıcılar ile onlar kurtarmak isteyen site yöneticisi Ethem Yılmaz, itfaiye
erleri Ahmet Tekin Ünsal ve Metin Halıcı zehirlendiler. (Özgür Gündem-23.07.2004)

Gaziantep’te bulunan Karakuzulu Bobinaj Tamir Atölyesi’nde 26 Temmuz günü meydana gelen patlamada
Sedat Besler, Mutar Gülen ve Ferhat Karakuzulu adlı çalışanlar yaralandı. (Evrensel-27.07.2004)

1 Ağustos günü Konya’nın Beyşehir ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu Mustafa Güneş, Nuh Bozdağ ve
Süleyman Güneş isimli işçiler yaralandı. (Yeni Şafak-02.08.04)

Rize’de 5 Ağustos günü, kanalizasyon temizlik işleri ile uğraşan Rıfat Çelebi, Cemil Demir ve Mustafa Biçer,
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Birgün-06.08.04)

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Karakaya köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında 10 Ağustos günü meydana
gelen grizu patlaması sonucu Ali Gedik, İbrahim Gedik, Ramazan Sarı, Hıdır Aktaş ve Yüksel İpek

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan 2 işçi, 11 Ağustos günü, 1.5 tonluk demir
malzemenin üzerine düşmeleri sonucu yaralandılar. (Evrensel-12.08.2004)
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1 Temmuz günü Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki bir maden ocağında baca sökümü sırasında, tavan baskısını
önlemek için tahkimat yapılırken meydana gelen göçükte İbrahim Tınaz (23) yaralandı. (Hürriyet- 02.07.2004)

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kutsal tekstil fabrikasında 3 Temmuz günü boya kazanını
cu Resul Kutup (29), Yaşar Ateş (31), Turgay Eşmeli (26) ve Muammer Avlar (33) isimli işçiler

Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’nde çalışan Deniz Çetin adlı işçi 3 Temmuz günü iskeleden düşerek ağır

4 Temmuz günü, Samsun Bahçelievler mahallesindeki bir inşaat temelinin kazısı sırasında meydana gelen toprak
kaymasında işçilerden Mahmut Yılmaz (25), Yusuf Yayla (33) ve Ahmet Eroğlu (43) yaralandı. (Evrensel-

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde Koza Maden A.Ş. ve Adem Açılmış A.Ş.’nin ortak olarak işlettiği antimuan
madeninde 7 Temmuz günü meydana gelen göçükte, Gökhan Yörür (19) ve Zekeriya Adıgüzel (50) adlı işçiler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında, 2 işçi
karbonmonoksit gazından zehirlendi. TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olarak işletilen maden

neden olduğu karbonmonoksit gazının, kurumun
ocağına sızdığının fark edilmesi üzerine önlem almak için çalışmalar başlatıldığını, 8 Temmuz günü ocağın eksi
55 kodunda gaz sızıntısını önlemek amacıyla çalışan işçilerden Nikmet Pamuksuz (40) ile Kemal Kapucu (48),

09.07.2004)

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Adana Bölge Hastanesi'nde 12 Temmuz günü, hastanenin bodrum katında
r gazı tüplerinden birinde meydana gelen sızıntı

Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik işlerini üstlenen şirkettinde çalışan 113 işçi,
15.07.2004) (Vakit-15.07.2004)

Denizli’de kurulu Dentaş Kağıt ve Ambalaj Sanayi’nde çalışan 3 işçi, 18 Temmuz günü, kağıdı hamura çeviren
tını kaybetti. (Evrensel-19.07.2004)

soğutma imalatı yapan bir işyerinde 22 Temmuz günü meydana gelen

bolu ilçesinde, bir apartmanın kalorifer kazanındaki su deposunu boyayan
Adem Özgü ve Hüseyin Bakırcı adlı kapıcılar ile onlar kurtarmak isteyen site yöneticisi Ethem Yılmaz, itfaiye

Gaziantep’te bulunan Karakuzulu Bobinaj Tamir Atölyesi’nde 26 Temmuz günü meydana gelen patlamada
27.07.2004)

iskelesinin çökmesi sonucu Mustafa Güneş, Nuh Bozdağ ve

Rize’de 5 Ağustos günü, kanalizasyon temizlik işleri ile uğraşan Rıfat Çelebi, Cemil Demir ve Mustafa Biçer,

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Karakaya köyünde özel bir şirkete ait kömür ocağında 10 Ağustos günü meydana
gelen grizu patlaması sonucu Ali Gedik, İbrahim Gedik, Ramazan Sarı, Hıdır Aktaş ve Yüksel İpek isimli işçiler

İzmit Körfez Sanayi Sitesi’nde bulunan Demireller AŞ’de çalışan 2 işçi, 11 Ağustos günü, 1.5 tonluk demir



479 VIII. SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bolu Dağı Tüneli inşaatında çalışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Lütfi Gürsu
(40) yaralandı. (Evrensel-14.08.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında 15 Ağustos günü meydana gelen iş
kazasında Yılmaz Kulluk (41) yaralandı. (E

İstanbul Eminönü'nde bulunan bir restoranda 19 Ağustos günü gaz sıkışması sonucu meydana geldiği sanılan
patlamada Sadık Yalçın isimli işçi yaralandı.. (Yeni Şafak

İstanbul'un Yenibosna semtinde bir fabrikada çalışan 60 işç
hastaneye kaldırıldı. (Özgür Gündem

İstanbul Büyükçekmece Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi, 19 Ağustos günü
zehirlenme belirtisi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirle
ve sudan numune alındı. (Evrensel-21.08.04)

Aydın’ın Söke ilçesi Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde bulunan özel bir maden ocağında çalışan Maşallah
Taşdemir, Kubbettin Akalın, Halil Erdem ve Sadettin G
zehirlendiler. (Evrensel-22.08.04)

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'ye ait tesislerde 22 Ağustos günü meydana gelen
göçükte, Mehmet Çolak ve Hüseyin Şark isimli işçiler yaralandı. (Zama

İstanbul Bağcılar'da, 23 Ağustos günü su kanalında çalışma yapan işçi Yunus Şahin meydana gelen göçük
sonucu yaralandı. (Yeni Şafak-24.08.04) (Vakit

Ağustos ayında, Çorlu Organize Deri Sanayi’nde bulunan Tanatar Deri’de çalışan Fikr
temizlik yaparken elini makinaya kaptırması sonucu yaralandı. Derimland’da çalışan Kudret Doğru’nun sağ eli
ise bileğinden koptu. Akda Deri’de çalışan ve elini makinaya kaptıran Canan Keleş’in ise parmakları ezildi ve
kırıklar meydana geldi. (Evrensel-26.08.04)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi Ahmet Kamber yaralandı. (Hürriyet
27.08.04) (Radikal-28.08.04)

Konya Ankara Caddesi Belh Kavşağı yakınlarında bulunan Şenay Restoran'da mutfak tüpünden sızan gazın alev
alması sonucu 26 ağustos günü patlama meydana geldi. Patlama sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde
yangında 5 işçi dumandan zehirlendi. (Vakit

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesin Sağlık Mahallesi’nde bir deponun inşaatında çalışan, Mehmet Şahin ve Ethem Şen, 27
Ağustos günü beton direklerin bulunduğu vinçle, binanın üst katına çıkmak isterken, vinç kancasına bağlı halatın
çıkması sonucu düşerek yaralandılar. (Evrensel

Nevşehir’in Özyayla köyünde bulunan bir inşaatta çalışan Erdal Akses, İsa Aktaş ve Abdu
işçiler, 28 Ağustos günü sıva yaparken iskelesinin çökmesi sonucu yaralandılar. (Evrensel

Elazığ Sürsürü Mahallesi Kavaklı Sokak'ta 30 Ağustos günü bir inşaatın iskelesi çökmesi sonucu Rasim Varol
(20), Hıdır (17), Abdullah (27) ve Zeki Tokay (27) ile Şahin Ege (26) ve Mehmet Akum (16) isimli işçiler
yaralandılar. (Hürriyet-31.08.04) (Evrensel

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 30 Ağustos günü, bakım ve onarım gerçekleştirmek için bir asansörü
sökmeye çalışan Mehmet Karahan (38) ile yeğeni Mehmet Karahan (20) yedinci kattan zemine çakılarak
yaralandılar. (Sabah-31.08.04)

Gaziantep'te bulunan Karan Tekstil İplik Fabrikası'nın depolarında 31 Ağustos günü çıkan yangın sonucu 30 işçi
ve 2 itfaiye eri zehirlendi. (Milliyet-01.09.2004)
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lışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Lütfi Gürsu
14.08.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında 15 Ağustos günü meydana gelen iş
kazasında Yılmaz Kulluk (41) yaralandı. (Evrensel-16.08.04)

İstanbul Eminönü'nde bulunan bir restoranda 19 Ağustos günü gaz sıkışması sonucu meydana geldiği sanılan
patlamada Sadık Yalçın isimli işçi yaralandı.. (Yeni Şafak-20. 08.2004)

İstanbul'un Yenibosna semtinde bir fabrikada çalışan 60 işçi, 17 Ağustos günü yedikleri yemekten zehirlenerek
hastaneye kaldırıldı. (Özgür Gündem-20.08.2004)

İstanbul Büyükçekmece Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi, 19 Ağustos günü
zehirlenme belirtisi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme nedeninin belirlenmesi için fabrikada verilen yemek

21.08.04)

Davutlar yolu üzerinde bulunan özel bir maden ocağında çalışan Maşallah
Taşdemir, Kubbettin Akalın, Halil Erdem ve Sadettin Gökmen, 21 Ağustos günü gaz sızıntısı nedeniyle

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'ye ait tesislerde 22 Ağustos günü meydana gelen
göçükte, Mehmet Çolak ve Hüseyin Şark isimli işçiler yaralandı. (Zaman-23.08.04)

İstanbul Bağcılar'da, 23 Ağustos günü su kanalında çalışma yapan işçi Yunus Şahin meydana gelen göçük
24.08.04) (Vakit-24.08.04)

Ağustos ayında, Çorlu Organize Deri Sanayi’nde bulunan Tanatar Deri’de çalışan Fikr
temizlik yaparken elini makinaya kaptırması sonucu yaralandı. Derimland’da çalışan Kudret Doğru’nun sağ eli
ise bileğinden koptu. Akda Deri’de çalışan ve elini makinaya kaptıran Canan Keleş’in ise parmakları ezildi ve

26.08.04)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi Ahmet Kamber yaralandı. (Hürriyet

Konya Ankara Caddesi Belh Kavşağı yakınlarında bulunan Şenay Restoran'da mutfak tüpünden sızan gazın alev
alması sonucu 26 ağustos günü patlama meydana geldi. Patlama sonucu 6 kişi yaralandı. (Sabah

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Baykal tekstil Makineleri Fabrikası’nda 27 Ağustos günü çıkan
yangında 5 işçi dumandan zehirlendi. (Vakit-28.08.04) (Evrensel-28.08.04)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesin Sağlık Mahallesi’nde bir deponun inşaatında çalışan, Mehmet Şahin ve Ethem Şen, 27
ustos günü beton direklerin bulunduğu vinçle, binanın üst katına çıkmak isterken, vinç kancasına bağlı halatın

çıkması sonucu düşerek yaralandılar. (Evrensel-28.08.04)

Nevşehir’in Özyayla köyünde bulunan bir inşaatta çalışan Erdal Akses, İsa Aktaş ve Abdu
işçiler, 28 Ağustos günü sıva yaparken iskelesinin çökmesi sonucu yaralandılar. (Evrensel

Elazığ Sürsürü Mahallesi Kavaklı Sokak'ta 30 Ağustos günü bir inşaatın iskelesi çökmesi sonucu Rasim Varol
7) ve Zeki Tokay (27) ile Şahin Ege (26) ve Mehmet Akum (16) isimli işçiler

31.08.04) (Evrensel-01.09.2004)

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 30 Ağustos günü, bakım ve onarım gerçekleştirmek için bir asansörü
Mehmet Karahan (38) ile yeğeni Mehmet Karahan (20) yedinci kattan zemine çakılarak

Gaziantep'te bulunan Karan Tekstil İplik Fabrikası'nın depolarında 31 Ağustos günü çıkan yangın sonucu 30 işçi
01.09.2004)
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lışan ve 13 Temmuz günü 11 metre yüksekliğindeki vinçten düşen Lütfi Gürsu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında 15 Ağustos günü meydana gelen iş

İstanbul Eminönü'nde bulunan bir restoranda 19 Ağustos günü gaz sıkışması sonucu meydana geldiği sanılan

i, 17 Ağustos günü yedikleri yemekten zehirlenerek

İstanbul Büyükçekmece Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi, 19 Ağustos günü
nme nedeninin belirlenmesi için fabrikada verilen yemek

Davutlar yolu üzerinde bulunan özel bir maden ocağında çalışan Maşallah
ökmen, 21 Ağustos günü gaz sızıntısı nedeniyle

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'ye ait tesislerde 22 Ağustos günü meydana gelen

İstanbul Bağcılar'da, 23 Ağustos günü su kanalında çalışma yapan işçi Yunus Şahin meydana gelen göçük

Ağustos ayında, Çorlu Organize Deri Sanayi’nde bulunan Tanatar Deri’de çalışan Fikret Akıncı isimli işçi
temizlik yaparken elini makinaya kaptırması sonucu yaralandı. Derimland’da çalışan Kudret Doğru’nun sağ eli
ise bileğinden koptu. Akda Deri’de çalışan ve elini makinaya kaptıran Canan Keleş’in ise parmakları ezildi ve

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Eti Bisküvileri A.Ş'ye ait kek fabrikası inşaatında 26
Ağustos günümeydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi Ahmet Kamber yaralandı. (Hürriyet-

Konya Ankara Caddesi Belh Kavşağı yakınlarında bulunan Şenay Restoran'da mutfak tüpünden sızan gazın alev
(Sabah-27.08.04)

bulunan Baykal tekstil Makineleri Fabrikası’nda 27 Ağustos günü çıkan

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesin Sağlık Mahallesi’nde bir deponun inşaatında çalışan, Mehmet Şahin ve Ethem Şen, 27
ustos günü beton direklerin bulunduğu vinçle, binanın üst katına çıkmak isterken, vinç kancasına bağlı halatın

Nevşehir’in Özyayla köyünde bulunan bir inşaatta çalışan Erdal Akses, İsa Aktaş ve Abdullah Aktaş isimli
işçiler, 28 Ağustos günü sıva yaparken iskelesinin çökmesi sonucu yaralandılar. (Evrensel-29.08.04)

Elazığ Sürsürü Mahallesi Kavaklı Sokak'ta 30 Ağustos günü bir inşaatın iskelesi çökmesi sonucu Rasim Varol
7) ve Zeki Tokay (27) ile Şahin Ege (26) ve Mehmet Akum (16) isimli işçiler

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 30 Ağustos günü, bakım ve onarım gerçekleştirmek için bir asansörü
Mehmet Karahan (38) ile yeğeni Mehmet Karahan (20) yedinci kattan zemine çakılarak

Gaziantep'te bulunan Karan Tekstil İplik Fabrikası'nın depolarında 31 Ağustos günü çıkan yangın sonucu 30 işçi
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın tünel
inşaatında 8 Eylül çıkan yangında 15 işçi yaralandı. 2 işçi de kurtarma çalışmaları sırasında zehirlendi. (Radikal
09.09.2004)

Afyon Bolvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
elektrik motorunun patlaması sonucu Mehmet Engin
11.09.2004)

Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan
16.09.2004)

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Recep
Albayrak, bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu 5'inci

Ankara’da NİMKA Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Mustafa Kusu
isimli işçi yaralandı. (Evrensel-16.09.2004)

Afyon'un Dinar İlçesi Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün düzenl
yüksekte mahsur kalan kişiyi kurtarma senaryosunda, şişme yastık olmadığı için itfaiye merdiveninden branda
üzerine atlayan itfaiye eri yaralandı. (Yeni Şafak

Konya’da 17 Eylül günü, boş su kuyusuna
itfaiyeci zehirlendi. (Cumhuriyet-18.09.2004)

Konya Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Karsa Bisküvi fabrikasında 19 Eylül günü çıkan yangın
sonucunda 7 işçi dumandan zehirlendi. (

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü,
kazanın üzerinde kazana talaş atarken iskeleni çökmesi sonucu siloya düşen
Kadir Yücel Kaymaz, Selahattin Kansız, Hakan Kutan, Ali Topal, Tayfun Karahan, Hikmet Bican, Erdal Özkan,
Mehmet Özkan ve Osman Ergen isimli işçiler zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
30.09.2004)

İstanbul’da bulunan Remeka Tersan
Hasan Ece, Uğur Yılmazer ve soyadını öğrenilemeyen Hüseyin ve Kenan isimli işçiler yaralandı. (Evrensel
09.10.04)

Kredi Yurtlar Kurumu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer ka
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Musa Pişkin göçük altında
kalarak yaralandı. (Vakit-30.10.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındak
meydana göçükte Muharrem Bayrak, İzzet Odabaş, Mehmet Akgül, Ali Deniz, Mehmet Öztemur, Kadir Karakaş
ve İsmail Demirci isimli işçiler yaralandı. (Yeni Şafak

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde bulunan Nuh Çiment
Vinç Şirketi’ne ait 250 tonluk vincin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi
kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Seyfi Yağcı (40) yaralandı.
(Evrensel-07.11.2004)

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen
göçükte İbrahim Sönmez ve Mehmet Böcekçi ile onları kurtarmak isteyen yaralanan Ahmet Sönmez, Atanur
Acar, Dursun Yılmaz ve Ramazan Mal

Kütahya'nın Gökler Kasabası'nda özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Murat Tunç, Yunus Özmen,
Mustafa Seval, Ahmet Yüksel ve Halil Mutlu, 25 Kasım günü ocakta meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle
zehirlendi. (Yeni Şafak-26.11.2004)
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın tünel
inşaatında 8 Eylül çıkan yangında 15 işçi yaralandı. 2 işçi de kurtarma çalışmaları sırasında zehirlendi. (Radikal

olvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
elektrik motorunun patlaması sonucu Mehmet Engin (45) isimli işçi yaralandı. (Sabah-

Termik Santrali'nde 15 Eylül günü çıkan yangında 7 işçi yaralandı.

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Recep
Albayrak, bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu 5'inci kattan düşerek yaralandı. (Sabah

Ankara’da NİMKA Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Mustafa Kusu
16.09.2004)

Afyon'un Dinar İlçesi Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün düzenlediği 16 Eylül günü düzenlediği tatbikatta,
yüksekte mahsur kalan kişiyi kurtarma senaryosunda, şişme yastık olmadığı için itfaiye merdiveninden branda
üzerine atlayan itfaiye eri yaralandı. (Yeni Şafak-17.09.2004)

Konya’da 17 Eylül günü, boş su kuyusuna düşen bir çocuğu kurtarmak için oksijen tüpü olmadan kuyuya inen 2
18.09.2004)

Konya Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Karsa Bisküvi fabrikasında 19 Eylül günü çıkan yangın
sonucunda 7 işçi dumandan zehirlendi. (Özgür Gündem-20.09.2004)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü,
kazanın üzerinde kazana talaş atarken iskeleni çökmesi sonucu siloya düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen
Kadir Yücel Kaymaz, Selahattin Kansız, Hakan Kutan, Ali Topal, Tayfun Karahan, Hikmet Bican, Erdal Özkan,
Mehmet Özkan ve Osman Ergen isimli işçiler zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (Sabah

İstanbul’da bulunan Remeka Tersanesi’nde 7 Ekim günü meydana gelen patlama sonucunda İmam Yıldırım,
Hasan Ece, Uğur Yılmazer ve soyadını öğrenilemeyen Hüseyin ve Kenan isimli işçiler yaralandı. (Evrensel

Kredi Yurtlar Kurumu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampusü yanında bulunan erkek
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Musa Pişkin göçük altında

30.10.2004)

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındak
meydana göçükte Muharrem Bayrak, İzzet Odabaş, Mehmet Akgül, Ali Deniz, Mehmet Öztemur, Kadir Karakaş

işçiler yaralandı. (Yeni Şafak-02.11.2004)

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası’nda 6 Kasım günü, Aydın
Vinç Şirketi’ne ait 250 tonluk vincin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi
kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Seyfi Yağcı (40) yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen
göçükte İbrahim Sönmez ve Mehmet Böcekçi ile onları kurtarmak isteyen yaralanan Ahmet Sönmez, Atanur
Acar, Dursun Yılmaz ve Ramazan Malkoç yaralandılar. (Hürriyet-25.11.2004)

Kütahya'nın Gökler Kasabası'nda özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Murat Tunç, Yunus Özmen,
Mustafa Seval, Ahmet Yüksel ve Halil Mutlu, 25 Kasım günü ocakta meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle

26.11.2004)

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Etibank A.Ş. adına bakır madeni çıkaran taşeron firma STFA'nın tünel
inşaatında 8 Eylül çıkan yangında 15 işçi yaralandı. 2 işçi de kurtarma çalışmaları sırasında zehirlendi. (Radikal-

olvadin'de haşhaş kapsülü işleyerek ilaç yapımı için morfin üreten Alkalit Fabrikası'nda 10 Eylül günü
-11.09.2004) (Evrensel-

Termik Santrali'nde 15 Eylül günü çıkan yangında 7 işçi yaralandı. (Sabah-

Antalya Zafer Mahallesi'ndeki Antkoop Siteleri'ne ait inşaatta 15 Eylül günü dış cephe boyası yapan Recep
(Sabah-16.09.2004)

Ankara’da NİMKA Grup’a ait boru fabrikasında 15 Eylül günü patlama nedeniyle çıkan yangında Mustafa Kusu

ediği 16 Eylül günü düzenlediği tatbikatta,
yüksekte mahsur kalan kişiyi kurtarma senaryosunda, şişme yastık olmadığı için itfaiye merdiveninden branda

düşen bir çocuğu kurtarmak için oksijen tüpü olmadan kuyuya inen 2

Konya Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Karsa Bisküvi fabrikasında 19 Eylül günü çıkan yangın

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sunta imalatı yapan bir fabrikada 28 Eylül günü, talaş-reçine
arkadaşlarını kurtarmak isteyen

Kadir Yücel Kaymaz, Selahattin Kansız, Hakan Kutan, Ali Topal, Tayfun Karahan, Hikmet Bican, Erdal Özkan,
(Sabah-29.09.2004) (Sabah-

esi’nde 7 Ekim günü meydana gelen patlama sonucunda İmam Yıldırım,
Hasan Ece, Uğur Yılmazer ve soyadını öğrenilemeyen Hüseyin ve Kenan isimli işçiler yaralandı. (Evrensel-

mpusü yanında bulunan erkek
öğrenci yurdunun kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışma yapan tekniker Musa Pişkin göçük altında

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki 1 Kasım günü
meydana göçükte Muharrem Bayrak, İzzet Odabaş, Mehmet Akgül, Ali Deniz, Mehmet Öztemur, Kadir Karakaş

o Fabrikası’nda 6 Kasım günü, Aydın
Vinç Şirketi’ne ait 250 tonluk vincin 7 metre uzunluğundaki gergi kolunun söküm çalışması sırasında gergi
kolunun yukarıya malzeme çekilen halattan sıyrılarak üzerine düşmesi sonucu Seyfi Yağcı (40) yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki bir kömür ocağında 24 Kasım günü meydana gelen
göçükte İbrahim Sönmez ve Mehmet Böcekçi ile onları kurtarmak isteyen yaralanan Ahmet Sönmez, Atanur

Kütahya'nın Gökler Kasabası'nda özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Murat Tunç, Yunus Özmen,
Mustafa Seval, Ahmet Yüksel ve Halil Mutlu, 25 Kasım günü ocakta meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle
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Zonguldak'ın Gelik Beldesi'nde bulunan kaçak kömür ocağında 1 Aralık günü meydana gelen göçükte Ali
Akoğlu (32) isimli işçi yaralandı. (Hürriyet

Kayseri’de bulunan bir mobilya fabrikasında 1 Aralık günü çıkan yangında 5
0(Evrensel-02.12.04)

İstanbul Tuzla’da kurulu Çek-San tersanesinde 7 Aralık günü, yakıt tanker gemisinin kargo tankında
ışıklandırma olmaması ve iskele ızgarasının eksik olması nedeniyle düşen bir işçi yaralandı. (Evrensel

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde bulunan özel sektöre ait maden ocağında 12 Aralık gecesi bilinmeyen
bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük sonucu Duran Baysu (33) ve Soner Karboz (22) isimli işçiler
yaralandılar. (aa) (Hürriyet-13.12.04)

Zonguldak’ın Kilimli Beldesi'nde Osman Gençtürk'e ait ruhsatsız üretim yapılan ocağın tavan kısmından toprak
kayması sonucu meydana gelen göçükte, Cem Hamit Fırat (25) başından ağır yaralandı.

Ankara Bahçelievler Milli Kütüphane'nin önünd
sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonucu Bekir Demir ve Süleyman Türk isimli işçiler toprak altında
kalarak yaralandı. (Cumhuriyet-14.12.04)

Ankara Etimesgut Piyade mahallesi 450. sokak üzerin
duvarının 14 Aralık günü çökmesi sonucu işçilerden Kadir Başal toprak altında kalarak yaralandı. (Evrensel
15.12.04)

Tekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü, Kenan Maden hafif,
Asım Güngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise ağır yaralandı. Kenan Maden, Tekirdağ SSK Hastanesi’nde
tedavi altına alındı. Asım Güngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise İstanbul Okmeydanı SSK Hastanesi’ne
sevk edildi. (Hürriyet-16.12.04)

İstanbul Yenibosna'da 20 Aralık günü, bir inşaatın temel kazısında çalışan Aydoğan Albayrak adlı işçi, kayan
toprağın altında kalarak yaralandı. (Yeni Şafak

İstanbul Tuzla’da bulunan Torgem Tersanesi’nde 21 Aralık günü, geminin yan duvarından düşen Ömer İnan adlı
işçi yaralandı. (Evrensel-23.12.04)

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin Karadon Müesseseleri'nde 30 Aralık günü meydana gelen gö
yaralandı. (Yeni Şafak-31.12.04)

IX. YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki 3 Eylül Mahallesi sakinleri “çevreyi rahatsız ettiklerini” öne sürdükleri doğu
kökenli Özcan ailesini mahalleden sürdü. 3 Eylül Mahallesi Yağha
Ocak günü yaklaşık 300 kişilik bir grup tarafından taşlı
müdahale ederek 13 kişiyi gözaltına alınmasına rağmen vatandaşlar dağılmayınca, Kaymakam Mustafa
Üçkuyular, olay yerine giderek saldırgan grubu sakinleştirdi. Daha sonra Özcan ailesinin fertleri; polis ve
jandarma nezaretinde evdeki eşyaları boşaltarak Dursunbey'den ayrıldı. Gözaltına alınanlar ise tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Balıkesir Em
doğulu bir ailenin son 1-2 yıldan bu yana biriken olumsuzluklarının” olayı, bu aşamaya getirdiğini belirtirken
Dursunbey sakinleri Fevzi ve Zennure Özcan adlı çift ile beş çocuğunun ilçede sevilmediğin
kardeşlerin haraç istediğini, insanları tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Saliha Şeker (1943), 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Dolun
Köyünde ikamet ettiklerini, 1994 yılında köylerinin güvenli
de eşyaları ile birilikte yakıldığını ve Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldıklarını, ekonomik durumlarının çok
kötü olduğunu belirterek, köye geri dönüş yapmak için uygun koşulların yaratılmasını tale
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Zonguldak'ın Gelik Beldesi'nde bulunan kaçak kömür ocağında 1 Aralık günü meydana gelen göçükte Ali
Akoğlu (32) isimli işçi yaralandı. (Hürriyet-02.12.04)

Kayseri’de bulunan bir mobilya fabrikasında 1 Aralık günü çıkan yangında 5 işçi dumandan zehirlendi.

San tersanesinde 7 Aralık günü, yakıt tanker gemisinin kargo tankında
ışıklandırma olmaması ve iskele ızgarasının eksik olması nedeniyle düşen bir işçi yaralandı. (Evrensel

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde bulunan özel sektöre ait maden ocağında 12 Aralık gecesi bilinmeyen
bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük sonucu Duran Baysu (33) ve Soner Karboz (22) isimli işçiler

13.12.04)

Zonguldak’ın Kilimli Beldesi'nde Osman Gençtürk'e ait ruhsatsız üretim yapılan ocağın tavan kısmından toprak
kayması sonucu meydana gelen göçükte, Cem Hamit Fırat (25) başından ağır yaralandı. (Sabah

Ankara Bahçelievler Milli Kütüphane'nin önündeki metro istasyonunda 13 Aralık günü beton kazık çalışması
sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonucu Bekir Demir ve Süleyman Türk isimli işçiler toprak altında

14.12.04)

Ankara Etimesgut Piyade mahallesi 450. sokak üzerinde inşaatı devam eden bir binanın önündeki istinat
duvarının 14 Aralık günü çökmesi sonucu işçilerden Kadir Başal toprak altında kalarak yaralandı. (Evrensel

Tekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü, Kenan Maden hafif,
Asım Güngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise ağır yaralandı. Kenan Maden, Tekirdağ SSK Hastanesi’nde

ngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise İstanbul Okmeydanı SSK Hastanesi’ne

İstanbul Yenibosna'da 20 Aralık günü, bir inşaatın temel kazısında çalışan Aydoğan Albayrak adlı işçi, kayan
Yeni Şafak-21.12.04)

İstanbul Tuzla’da bulunan Torgem Tersanesi’nde 21 Aralık günü, geminin yan duvarından düşen Ömer İnan adlı

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin Karadon Müesseseleri'nde 30 Aralık günü meydana gelen gö

IX. YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki 3 Eylül Mahallesi sakinleri “çevreyi rahatsız ettiklerini” öne sürdükleri doğu
kökenli Özcan ailesini mahalleden sürdü. 3 Eylül Mahallesi Yağhane Sokak'ta oturan Özcan ailesinin evleri, 5
Ocak günü yaklaşık 300 kişilik bir grup tarafından taşlı-sopalı saldırıya uğradı. Polis ve jandarmanın olaya
müdahale ederek 13 kişiyi gözaltına alınmasına rağmen vatandaşlar dağılmayınca, Kaymakam Mustafa

ular, olay yerine giderek saldırgan grubu sakinleştirdi. Daha sonra Özcan ailesinin fertleri; polis ve
jandarma nezaretinde evdeki eşyaları boşaltarak Dursunbey'den ayrıldı. Gözaltına alınanlar ise tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, “toplumla barışık olmayan

2 yıldan bu yana biriken olumsuzluklarının” olayı, bu aşamaya getirdiğini belirtirken
Dursunbey sakinleri Fevzi ve Zennure Özcan adlı çift ile beş çocuğunun ilçede sevilmediğin
kardeşlerin haraç istediğini, insanları tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Saliha Şeker (1943), 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Dolun
Köyünde ikamet ettiklerini, 1994 yılında köylerinin güvenlik kuvvetlerince yakıldığını, kendilerine ait evlerinin
de eşyaları ile birilikte yakıldığını ve Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldıklarını, ekonomik durumlarının çok
kötü olduğunu belirterek, köye geri dönüş yapmak için uygun koşulların yaratılmasını tale
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Zonguldak'ın Gelik Beldesi'nde bulunan kaçak kömür ocağında 1 Aralık günü meydana gelen göçükte Ali

işçi dumandan zehirlendi.

San tersanesinde 7 Aralık günü, yakıt tanker gemisinin kargo tankında
ışıklandırma olmaması ve iskele ızgarasının eksik olması nedeniyle düşen bir işçi yaralandı. (Evrensel-10.12.04)

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde bulunan özel sektöre ait maden ocağında 12 Aralık gecesi bilinmeyen
bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük sonucu Duran Baysu (33) ve Soner Karboz (22) isimli işçiler

Zonguldak’ın Kilimli Beldesi'nde Osman Gençtürk'e ait ruhsatsız üretim yapılan ocağın tavan kısmından toprak
(Sabah-13.12.04)

eki metro istasyonunda 13 Aralık günü beton kazık çalışması
sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonucu Bekir Demir ve Süleyman Türk isimli işçiler toprak altında

de inşaatı devam eden bir binanın önündeki istinat
duvarının 14 Aralık günü çökmesi sonucu işçilerden Kadir Başal toprak altında kalarak yaralandı. (Evrensel-

Tekirdağ Altınova Mevkii’ndeki Elmas Madencilik AŞ’ye ait kömür ocağında, 15 Aralık günü gaz sıkışması
sonucu grizu patlaması meydana geldi. Patlamada işçilerden Cemalettin Kirazoğlu öldü, Kenan Maden hafif,
Asım Güngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise ağır yaralandı. Kenan Maden, Tekirdağ SSK Hastanesi’nde

ngör, Ahmet Güngör ve Şaban Aydemir ise İstanbul Okmeydanı SSK Hastanesi’ne

İstanbul Yenibosna'da 20 Aralık günü, bir inşaatın temel kazısında çalışan Aydoğan Albayrak adlı işçi, kayan

İstanbul Tuzla’da bulunan Torgem Tersanesi’nde 21 Aralık günü, geminin yan duvarından düşen Ömer İnan adlı

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin Karadon Müesseseleri'nde 30 Aralık günü meydana gelen göçükte 3 işçi

IX. YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki 3 Eylül Mahallesi sakinleri “çevreyi rahatsız ettiklerini” öne sürdükleri doğu

ne Sokak'ta oturan Özcan ailesinin evleri, 5
sopalı saldırıya uğradı. Polis ve jandarmanın olaya

müdahale ederek 13 kişiyi gözaltına alınmasına rağmen vatandaşlar dağılmayınca, Kaymakam Mustafa
ular, olay yerine giderek saldırgan grubu sakinleştirdi. Daha sonra Özcan ailesinin fertleri; polis ve

jandarma nezaretinde evdeki eşyaları boşaltarak Dursunbey'den ayrıldı. Gözaltına alınanlar ise tutuksuz
niyet Müdürü Celal Uzunkaya, “toplumla barışık olmayan

2 yıldan bu yana biriken olumsuzluklarının” olayı, bu aşamaya getirdiğini belirtirken
Dursunbey sakinleri Fevzi ve Zennure Özcan adlı çift ile beş çocuğunun ilçede sevilmediğini, özellikle erkek

Saliha Şeker (1943), 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Kulp ilçesine bağlı Dolun
k kuvvetlerince yakıldığını, kendilerine ait evlerinin

de eşyaları ile birilikte yakıldığını ve Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldıklarını, ekonomik durumlarının çok
kötü olduğunu belirterek, köye geri dönüş yapmak için uygun koşulların yaratılmasını talep etti.
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Ali Tekin, 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Diyarbakır ili Kulp İlçesinde ikamet
ettiklerini, 8 Haziran 1994 tarihinde köylerine gelen Bolu Tabur Komutanlığı’na bağlı askerler tarafından
köylerinin yakıldığını, bunun üzerine köyü terk ettiklerini, kendisinin ve çocuklarının Manisa’ya göç ettiğini,
köyde bulunan evlerinin eşyalarla birlikte yakıldığını, mağduriyetinin giderilmesi ve köye geri dönmesi için
gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

20 Şubat günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Halim Siğa (67), kendilerine ait arazilerin Bağgöze eski
köy muhtarı aracılığıyla, sahte bilirkişiler ve akrabaları tarafından arazi mirasçılarına bildirilmeden kendi
üzerlerine tescil edildiğini beyan etti. Siğa, tescil işlemlerin iptali için Eruh Asliye Ceza Mahkemesine başvuruda
bulunduklarını ve davanın devam ettiğini belirtti.

Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
Köyünde çiftçilik yaptığını, dedesi adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül
ayında tarlasını sürüp tohum attığını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in yanına gelerek
tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, bunun ü
istiyorsa dava açabileceğini belirttiğini, ekimden bir hafta sonra 2 sivil devlet memurunun tarlada yaptıkları
incelemeden sonra, sorunun mahkeme tarafından çözülebileceğini söyleyerek ayrıldığın
taksi 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şüphelenerek karakol tarafından
araçların kontrol edilmesini istediğini, karakolun taleplerini kabul etmeyerek, tohum ektiği tarlanın Mermer
Jandarma Karakolu kontrolünde tekrar sürdürüldüğünü belirttiler.

Seçim çalışmaları için 19 Mart günü Batman'ın Gercüş İlçesi'ne bağlı Çukuryurt (Bınkelbe) Köyü'ne giden
SHP'li il genel meclis üyeleri, korucular tarafından köye alınmadı. DEHAP İlçe Yöneticis
bilmedikleri bir korucu tarafından durdurulduklarını ve kendilerine, “Yüzbaşının emri var, köye giremezsiniz”
dediğini, buna karşı çıkarak, “Madem yüzbaşının emri var, köye gelirken Gercüş Tabur Komutanlığı'nın
önünden geçtik onlar bizi engelleseydi” dediklerini, ancak köye giremediklerini belirtti.

1993 yılında kendilerine baskı uygulandığını belirterek ikamet ettikleri Şırnak'ın İdil İlçesi Mağara (Kıwa) Köyü
sakinlerinden Almanya'ya göç eden 9 Yezidi köylü, boşalttıkları köylerin
belirterek, 20 korucu hakkında dava açtı. İçişleri Bakanlığı'na köylerinin geri verilmesi ve zararlarının tazmin
edilmesi amacıyla yazdıkları dilekçeden sonuç alamayan köylülerden Halef Koyun, Sili Kuş, Halef Kara,
Dağ, Mikebir Genç, Bahram Özdemir, Hasan Tuncel, Üzeyir Taş, Tercüman Carcus Kara, avukatları Eren
Keskin ve Hüseyin Seyyitoğlu aracılığıyla İdil Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 Mart günü dava açtılar.

İzmir Dikili’ye bağlı Uzunburun köyünde yaşayan
seçimlerde oy kullanamayacaklar. Konuyla ilgili İHD İzmir Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Kürt aileler,
yaşadıkları ayrımcılığı anlattılar. Köylüler adına konuşan Mirzayeddin Sezer, 2001’
karşılaştıkları ayımcılığın herkesin psikolojisini ve sağlığını bozduğunu belirtti.

Bingöl Merkez Aşağı köy, Orta köy, Şaban ve Çiriş köy sakinleri adına, 226 imzalı dilekçe ile İHD Bingöl
şubesine başvuruda bulunan Mehmet Budan
üzerine kendilerine sözlü olarak, “oylarınızı kime verdiyseniz yollarınızı onlar açsınlar”, “oylarınızı AKP’ye
veriniz yollarınızı seçimden sonra açalım” yanıtları verdiklerini belirtti.

6 Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan İsa Sezek (1946), 5 Nisan günü polis panzerleri eşliğinde
mahalleye gelen polisler tarafından evinin camlarının kırıldığını beyan etti. (İHD Siirt Şubesi)

Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Uluköy köyünde,
tekrar köye dönmek için, 13 Nisan günü Kaymakamlığa başvurduklarını, kaymakamlığın kendilerine izin
verdiğini; ancak 16 Nisan günü köye geri dönmek isterken Karakol Komutanın köye girişlerine izin
vermediğini, bunun üzerine Kızıltepe Jandarma Komutanlığına başvurduklarını ve burada Yüzbaşı Kemal Tekin
ile görüştüklerini, Tekin’in kedilerine ,“Eğer köy korucusu olursanız köye geri dönebilirsiniz” diyerek,
dönüşlerine izin vermediğini belirttiler. (21 N

25 Nisan günü, Hakkari ili Çukurca ilçe sakinlerinin hayvanları otlatmak için meraya götürmek istedikleri; ancak
Sınır Tabur Komutanlığı tarafından, “güvenli olmadığı” gerekçesiyle hayvanların meraya götürülmesinin
yasaklandığı bildirildi . (25 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)
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Ali Tekin, 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Diyarbakır ili Kulp İlçesinde ikamet
ettiklerini, 8 Haziran 1994 tarihinde köylerine gelen Bolu Tabur Komutanlığı’na bağlı askerler tarafından

ne köyü terk ettiklerini, kendisinin ve çocuklarının Manisa’ya göç ettiğini,
köyde bulunan evlerinin eşyalarla birlikte yakıldığını, mağduriyetinin giderilmesi ve köye geri dönmesi için
gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

20 Şubat günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Halim Siğa (67), kendilerine ait arazilerin Bağgöze eski
köy muhtarı aracılığıyla, sahte bilirkişiler ve akrabaları tarafından arazi mirasçılarına bildirilmeden kendi

i. Siğa, tescil işlemlerin iptali için Eruh Asliye Ceza Mahkemesine başvuruda
bulunduklarını ve davanın devam ettiğini belirtti.

Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
aptığını, dedesi adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül

ayında tarlasını sürüp tohum attığını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in yanına gelerek
tarlanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, bunun üzerine tarlanın tapulu bir şekilde kendilerine ait olduğunu,
istiyorsa dava açabileceğini belirttiğini, ekimden bir hafta sonra 2 sivil devlet memurunun tarlada yaptıkları
incelemeden sonra, sorunun mahkeme tarafından çözülebileceğini söyleyerek ayrıldığını, 2 gün sonra 7 traktör 3
taksi 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şüphelenerek karakol tarafından
araçların kontrol edilmesini istediğini, karakolun taleplerini kabul etmeyerek, tohum ektiği tarlanın Mermer

darma Karakolu kontrolünde tekrar sürdürüldüğünü belirttiler.

Seçim çalışmaları için 19 Mart günü Batman'ın Gercüş İlçesi'ne bağlı Çukuryurt (Bınkelbe) Köyü'ne giden
SHP'li il genel meclis üyeleri, korucular tarafından köye alınmadı. DEHAP İlçe Yöneticis
bilmedikleri bir korucu tarafından durdurulduklarını ve kendilerine, “Yüzbaşının emri var, köye giremezsiniz”
dediğini, buna karşı çıkarak, “Madem yüzbaşının emri var, köye gelirken Gercüş Tabur Komutanlığı'nın

zi engelleseydi” dediklerini, ancak köye giremediklerini belirtti.

1993 yılında kendilerine baskı uygulandığını belirterek ikamet ettikleri Şırnak'ın İdil İlçesi Mağara (Kıwa) Köyü
sakinlerinden Almanya'ya göç eden 9 Yezidi köylü, boşalttıkları köylerinin korucular tarafından işgal edildiğini
belirterek, 20 korucu hakkında dava açtı. İçişleri Bakanlığı'na köylerinin geri verilmesi ve zararlarının tazmin
edilmesi amacıyla yazdıkları dilekçeden sonuç alamayan köylülerden Halef Koyun, Sili Kuş, Halef Kara,
Dağ, Mikebir Genç, Bahram Özdemir, Hasan Tuncel, Üzeyir Taş, Tercüman Carcus Kara, avukatları Eren
Keskin ve Hüseyin Seyyitoğlu aracılığıyla İdil Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 Mart günü dava açtılar.

İzmir Dikili’ye bağlı Uzunburun köyünde yaşayan Kürt kökenli aileler, ikametgah alamadıkları için önümüzdeki
seçimlerde oy kullanamayacaklar. Konuyla ilgili İHD İzmir Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Kürt aileler,
yaşadıkları ayrımcılığı anlattılar. Köylüler adına konuşan Mirzayeddin Sezer, 2001’in Temmuz ayından bu yana
karşılaştıkları ayımcılığın herkesin psikolojisini ve sağlığını bozduğunu belirtti.

Bingöl Merkez Aşağı köy, Orta köy, Şaban ve Çiriş köy sakinleri adına, 226 imzalı dilekçe ile İHD Bingöl
şubesine başvuruda bulunan Mehmet Budan, köy yollarının kapalı olduğunu, Köy Hizmetlerine başvuruları
üzerine kendilerine sözlü olarak, “oylarınızı kime verdiyseniz yollarınızı onlar açsınlar”, “oylarınızı AKP’ye
veriniz yollarınızı seçimden sonra açalım” yanıtları verdiklerini belirtti.

Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan İsa Sezek (1946), 5 Nisan günü polis panzerleri eşliğinde
mahalleye gelen polisler tarafından evinin camlarının kırıldığını beyan etti. (İHD Siirt Şubesi)

Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Uluköy köyünde, 1993 yılında köy korucusu olmamak için göç eden 8 aile
tekrar köye dönmek için, 13 Nisan günü Kaymakamlığa başvurduklarını, kaymakamlığın kendilerine izin
verdiğini; ancak 16 Nisan günü köye geri dönmek isterken Karakol Komutanın köye girişlerine izin

mediğini, bunun üzerine Kızıltepe Jandarma Komutanlığına başvurduklarını ve burada Yüzbaşı Kemal Tekin
ile görüştüklerini, Tekin’in kedilerine ,“Eğer köy korucusu olursanız köye geri dönebilirsiniz” diyerek,
dönüşlerine izin vermediğini belirttiler. (21 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

25 Nisan günü, Hakkari ili Çukurca ilçe sakinlerinin hayvanları otlatmak için meraya götürmek istedikleri; ancak
Sınır Tabur Komutanlığı tarafından, “güvenli olmadığı” gerekçesiyle hayvanların meraya götürülmesinin

dığı bildirildi . (25 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)
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Ali Tekin, 10 Şubat günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Diyarbakır ili Kulp İlçesinde ikamet
ettiklerini, 8 Haziran 1994 tarihinde köylerine gelen Bolu Tabur Komutanlığı’na bağlı askerler tarafından

ne köyü terk ettiklerini, kendisinin ve çocuklarının Manisa’ya göç ettiğini,
köyde bulunan evlerinin eşyalarla birlikte yakıldığını, mağduriyetinin giderilmesi ve köye geri dönmesi için

20 Şubat günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan Halim Siğa (67), kendilerine ait arazilerin Bağgöze eski
köy muhtarı aracılığıyla, sahte bilirkişiler ve akrabaları tarafından arazi mirasçılarına bildirilmeden kendi

i. Siğa, tescil işlemlerin iptali için Eruh Asliye Ceza Mahkemesine başvuruda

Nedim ve Abdulhayat Kayar, 14 ve 15 Mart günlerinde İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Ziyaret
aptığını, dedesi adına kayıtlı tarlayı ailesinin 60 yıldır işlemekte olduğunu, 2003 yılı Eylül

ayında tarlasını sürüp tohum attığını, tohum ekmeden önce Siçan köyünden Şeyhmus Çelik’in yanına gelerek
zerine tarlanın tapulu bir şekilde kendilerine ait olduğunu,

istiyorsa dava açabileceğini belirttiğini, ekimden bir hafta sonra 2 sivil devlet memurunun tarlada yaptıkları
ı, 2 gün sonra 7 traktör 3

taksi 20 kişinin grup halinde tarlaya geldiğini, bu kişilerin silahlı olmalarından şüphelenerek karakol tarafından
araçların kontrol edilmesini istediğini, karakolun taleplerini kabul etmeyerek, tohum ektiği tarlanın Mermer

Seçim çalışmaları için 19 Mart günü Batman'ın Gercüş İlçesi'ne bağlı Çukuryurt (Bınkelbe) Köyü'ne giden
SHP'li il genel meclis üyeleri, korucular tarafından köye alınmadı. DEHAP İlçe Yöneticisi Aydın Aslan, ismini
bilmedikleri bir korucu tarafından durdurulduklarını ve kendilerine, “Yüzbaşının emri var, köye giremezsiniz”
dediğini, buna karşı çıkarak, “Madem yüzbaşının emri var, köye gelirken Gercüş Tabur Komutanlığı'nın

1993 yılında kendilerine baskı uygulandığını belirterek ikamet ettikleri Şırnak'ın İdil İlçesi Mağara (Kıwa) Köyü
in korucular tarafından işgal edildiğini

belirterek, 20 korucu hakkında dava açtı. İçişleri Bakanlığı'na köylerinin geri verilmesi ve zararlarının tazmin
edilmesi amacıyla yazdıkları dilekçeden sonuç alamayan köylülerden Halef Koyun, Sili Kuş, Halef Kara, İsmail
Dağ, Mikebir Genç, Bahram Özdemir, Hasan Tuncel, Üzeyir Taş, Tercüman Carcus Kara, avukatları Eren
Keskin ve Hüseyin Seyyitoğlu aracılığıyla İdil Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 Mart günü dava açtılar.

Kürt kökenli aileler, ikametgah alamadıkları için önümüzdeki
seçimlerde oy kullanamayacaklar. Konuyla ilgili İHD İzmir Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Kürt aileler,

in Temmuz ayından bu yana

Bingöl Merkez Aşağı köy, Orta köy, Şaban ve Çiriş köy sakinleri adına, 226 imzalı dilekçe ile İHD Bingöl
, köy yollarının kapalı olduğunu, Köy Hizmetlerine başvuruları

üzerine kendilerine sözlü olarak, “oylarınızı kime verdiyseniz yollarınızı onlar açsınlar”, “oylarınızı AKP’ye

Nisan günü İHD Siirt şubesine başvuruda bulunan İsa Sezek (1946), 5 Nisan günü polis panzerleri eşliğinde
mahalleye gelen polisler tarafından evinin camlarının kırıldığını beyan etti. (İHD Siirt Şubesi)

1993 yılında köy korucusu olmamak için göç eden 8 aile
tekrar köye dönmek için, 13 Nisan günü Kaymakamlığa başvurduklarını, kaymakamlığın kendilerine izin
verdiğini; ancak 16 Nisan günü köye geri dönmek isterken Karakol Komutanın köye girişlerine izin

mediğini, bunun üzerine Kızıltepe Jandarma Komutanlığına başvurduklarını ve burada Yüzbaşı Kemal Tekin
ile görüştüklerini, Tekin’in kedilerine ,“Eğer köy korucusu olursanız köye geri dönebilirsiniz” diyerek,

25 Nisan günü, Hakkari ili Çukurca ilçe sakinlerinin hayvanları otlatmak için meraya götürmek istedikleri; ancak
Sınır Tabur Komutanlığı tarafından, “güvenli olmadığı” gerekçesiyle hayvanların meraya götürülmesinin
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26 Nisan günü İzmir’de, Gediz Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Buca
Belediyesi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Buca
bulunduğu bölgede 3 Roman aileyi şehir dışına çıkardı.

30 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Felemez Ağar; 15 senedir Mardin Kapı’da motosiklet ve bisiklet alım
satımı yaparak geçimini sağladığını; ancak Emniyet Müdürlüğ
olmadığı bir sırada işyerine gelerek, 3 tane motosiklete el koyduklarını belirtip, geçimini bununla sağladığı için
mağdur olduğunu beyan etti. (İHD Diyarbakır)

Ağrı Valiliği tarafından 14 Mayıs günü yayınlana
bulunan Mıhtepe, Küçük Ağrı, Biçare, Resul, Abdiyurdu, Kazer, Sakaniler, Gedikyurt, Beyro, Sulekose bölgeleri
2. derecede askeri bölge ilan edildi ve 20 Mayıs tarihine kadar bu bölgelerdeki yaylal
Genelgede yaylaları boşaltmayan şahıslar ve bağlı köy muhtarları hakkında “yasak bölgeyi ihlal etmek ve
hükümet emirlerine karşı gelmekten” işlem yapılacağı uyarısı yapıldı. Karar üzerine Sulekose ve Beyro’da
oturan köylüler aralarında imza toplayarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay
Başkanı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na faks çektiler. Köylüler Doğubeyazıt Kaymakamlığı’na da
başvurarak tapu kayıtlarını ibraz etti ve köylerde inceleme yapılmasını is
faks üzerine İçişleri Bakanlığı, boşaltma kararı alınan bölgelerde inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine
Doğubeyazıt Kaymakamı Nurullah Çakır ile Doğubeyazıt Merkez Jandarma Karakol Komutanı, 23 Mayıs günü
Sulekose’e giderek inceleme yaptı. İnceleme sonunda 1930
ancak bu tarihten sonra yerleşime açılan ve Valilik genelgesinde yayla olarak geçen yerin 30 haneli bir köy
olduğu ve tüm arazilerin tapulu olduğu ortay
yerleşim birimleri olup olmadığının araştırılması için askeri bölge ilan emri ve boşaltılması kararı Valilikçe
geçici olarak durduruldu. (Evrensel-

19 Mayıs günü, Van ili Gürpınar ilçesi Nordız bölgesine gitmek isteyen 10 minibüs, Kırgeçit Jandarma Kontrol
noktasında durduruldu; araçlardaki yolcular tektek sayıldıktan sonra kimlikleride tespit edildi. Yolculara ait; un,
makarna, bulgur torbaları ile diğer gıda maddelerini kontrol ede
araçları, ilçe Jandarma Komutanlığına gönderdi. İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan denetimden sonra
‘ihtiyaç fazlasıdır’ diye, 5 un torbasına el konuldu. Jandarma daha sonra yolcuların sayısını, kim
yanlarında bulunan eşya miktarını kaydettikten sonra araçları serbest bıraktı. Köylüler, Jandarma’nın
kendilerine bundan sonra köylere götürülecek tüm gıda maddelerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini,
ihtiyaçtan fazla gıda maddesine izin verilmeyeceği yönünde emir aldıklarını söylediklerini aktardı.(19 Mayıs
2004/Ülkede Özgür gündem-İHD Van)

21 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine verdiği beyanda Yılmaz Zorlu: “1993 Yılı ocak ayında Alman uyruklu bir
bayanla evlilik yaparak Almanya’nın B
günden sınır dışı edildiğim 2002 yılı Mayıs ayına kadar sigortalı olarak çalıştım. 1994 yılında yüzde yüz engelli
Lale ve Can isimli iki çocuğumu Almaya’ya yanıma aldım. Çocuklarımın anne
evlenerek, 1994 yılında Almanya’ya gelmiş. Şu anda çocuklarım anneleriyle Almanya’da oturuyorlar. Yasal
oturma müsaadeleri var. Kızım 18, Oğlum 16 yaşında. Çocuklarımı görmek için Almanya’ya yasaklı olduğum
için gidemiyorum”. diyerek,hukuki yardım talebinde bulunmuştur.(İHD İstanbul)

Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahware) Köyü'nde 28 Mart seçimlerinde muhtar adayı olan
Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e oy vermeyen 39 aile, korucular tarafından köyden çı
Barınacak yeri bulunmayan 7 aile para karşılığı köye dönerken, 13'ü Midyat'a, 9'u Midyat'a bağlı İzbırak (Zazê)
köyü, 2'si Bağlarbaşı (Ernas) köyü, 2'si Gülgözen (Xirbê Eletê), bir aile Dargeçit'e bağlı Dêrik Köyü'ne, bir aile
Nusaybin'e bağlı Duruca köyüne, 2 aile İstanbul'a, 1 aile ise Antalya'ya taşındı. Midyat'a bağlı Gülveren
(Bahwarê) Köyü'nde 30 Mart günü Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e muhtarlık için oy vermeyen
4 aile ile korucular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Korucubaş
yitirirken, Midyat Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Hamza Aksoy, Nasreddin Aksoy, İbrahim
Aksoy, Baki Aksoy, Ramazan Erdem, Ahmet Eroğlu ve Cemil Demirbağ isimli 7 köylü gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Midyat Özel Tip Cezaevine gönderildi.
Gelişen olayların ardından Korucubaşı Alkol ve akrabaları tarafından köylülere köyü terk etmeleri yönünde
baskı uygulanmaya başlandı. Evlerinden çıkmalarına, su iht
köylüler, köylerini terk etme zorunda kaldı. (DİHA

26 Mayıs günü İHD’ye başvuruda bulunan Mahmut Kurt (1969): “1994 yılında ikamet ettiğim Van ili Gürpınar
ilçesi’ne bağlı Üçdoğan köyü boşaltıldı.
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26 Nisan günü İzmir’de, Gediz Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Buca
Belediyesi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Buca-Aydın otoyolu kenarında, n
bulunduğu bölgede 3 Roman aileyi şehir dışına çıkardı. (Hürriyet-27.04.04)

30 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Felemez Ağar; 15 senedir Mardin Kapı’da motosiklet ve bisiklet alım
satımı yaparak geçimini sağladığını; ancak Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 28 Nisan günü, kendisinin
olmadığı bir sırada işyerine gelerek, 3 tane motosiklete el koyduklarını belirtip, geçimini bununla sağladığı için
mağdur olduğunu beyan etti. (İHD Diyarbakır)

Ağrı Valiliği tarafından 14 Mayıs günü yayınlanan bir genelge ile Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı eteklerinde
bulunan Mıhtepe, Küçük Ağrı, Biçare, Resul, Abdiyurdu, Kazer, Sakaniler, Gedikyurt, Beyro, Sulekose bölgeleri
2. derecede askeri bölge ilan edildi ve 20 Mayıs tarihine kadar bu bölgelerdeki yaylaların boşaltılması istendi.
Genelgede yaylaları boşaltmayan şahıslar ve bağlı köy muhtarları hakkında “yasak bölgeyi ihlal etmek ve
hükümet emirlerine karşı gelmekten” işlem yapılacağı uyarısı yapıldı. Karar üzerine Sulekose ve Beyro’da

arında imza toplayarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay
Başkanı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na faks çektiler. Köylüler Doğubeyazıt Kaymakamlığı’na da
başvurarak tapu kayıtlarını ibraz etti ve köylerde inceleme yapılmasını istedi. Köylülerin yetkililere gönderdiği
faks üzerine İçişleri Bakanlığı, boşaltma kararı alınan bölgelerde inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine
Doğubeyazıt Kaymakamı Nurullah Çakır ile Doğubeyazıt Merkez Jandarma Karakol Komutanı, 23 Mayıs günü

ose’e giderek inceleme yaptı. İnceleme sonunda 1930-1976 yıları arasında yasak bölge olarak ilan edilen
ancak bu tarihten sonra yerleşime açılan ve Valilik genelgesinde yayla olarak geçen yerin 30 haneli bir köy
olduğu ve tüm arazilerin tapulu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine boşaltılması istenen diğer yerlerin de
yerleşim birimleri olup olmadığının araştırılması için askeri bölge ilan emri ve boşaltılması kararı Valilikçe

-28.05.2004)

çesi Nordız bölgesine gitmek isteyen 10 minibüs, Kırgeçit Jandarma Kontrol
noktasında durduruldu; araçlardaki yolcular tektek sayıldıktan sonra kimlikleride tespit edildi. Yolculara ait; un,
makarna, bulgur torbaları ile diğer gıda maddelerini kontrol eden jandarma, fazla gıda maddelerinin bulunduğu
araçları, ilçe Jandarma Komutanlığına gönderdi. İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan denetimden sonra
‘ihtiyaç fazlasıdır’ diye, 5 un torbasına el konuldu. Jandarma daha sonra yolcuların sayısını, kim
yanlarında bulunan eşya miktarını kaydettikten sonra araçları serbest bıraktı. Köylüler, Jandarma’nın
kendilerine bundan sonra köylere götürülecek tüm gıda maddelerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini,

in verilmeyeceği yönünde emir aldıklarını söylediklerini aktardı.(19 Mayıs
İHD Van)

21 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine verdiği beyanda Yılmaz Zorlu: “1993 Yılı ocak ayında Alman uyruklu bir
bayanla evlilik yaparak Almanya’nın Berlin şehrine gittim. 1998 Yılında Alman eşimden ayrıldım. Gittiğim
günden sınır dışı edildiğim 2002 yılı Mayıs ayına kadar sigortalı olarak çalıştım. 1994 yılında yüzde yüz engelli
Lale ve Can isimli iki çocuğumu Almaya’ya yanıma aldım. Çocuklarımın annesi de Alman uyruklu bir beyle
evlenerek, 1994 yılında Almanya’ya gelmiş. Şu anda çocuklarım anneleriyle Almanya’da oturuyorlar. Yasal
oturma müsaadeleri var. Kızım 18, Oğlum 16 yaşında. Çocuklarımı görmek için Almanya’ya yasaklı olduğum

diyerek,hukuki yardım talebinde bulunmuştur.(İHD İstanbul)

Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahware) Köyü'nde 28 Mart seçimlerinde muhtar adayı olan
Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e oy vermeyen 39 aile, korucular tarafından köyden çı
Barınacak yeri bulunmayan 7 aile para karşılığı köye dönerken, 13'ü Midyat'a, 9'u Midyat'a bağlı İzbırak (Zazê)
köyü, 2'si Bağlarbaşı (Ernas) köyü, 2'si Gülgözen (Xirbê Eletê), bir aile Dargeçit'e bağlı Dêrik Köyü'ne, bir aile

uca köyüne, 2 aile İstanbul'a, 1 aile ise Antalya'ya taşındı. Midyat'a bağlı Gülveren
(Bahwarê) Köyü'nde 30 Mart günü Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e muhtarlık için oy vermeyen
4 aile ile korucular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Korucubaşı Alkol'ün yeğeni Rıza Alkol yaşamını
yitirirken, Midyat Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Hamza Aksoy, Nasreddin Aksoy, İbrahim
Aksoy, Baki Aksoy, Ramazan Erdem, Ahmet Eroğlu ve Cemil Demirbağ isimli 7 köylü gözaltına alındı.

amlanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Midyat Özel Tip Cezaevine gönderildi.
Gelişen olayların ardından Korucubaşı Alkol ve akrabaları tarafından köylülere köyü terk etmeleri yönünde
baskı uygulanmaya başlandı. Evlerinden çıkmalarına, su ihtiyaçlarını gidermelerine dahi izin verilmeyen
köylüler, köylerini terk etme zorunda kaldı. (DİHA-21.05.2004)

26 Mayıs günü İHD’ye başvuruda bulunan Mahmut Kurt (1969): “1994 yılında ikamet ettiğim Van ili Gürpınar
ilçesi’ne bağlı Üçdoğan köyü boşaltıldı. 2 Bin koyunumuz vardı. Köyümüz boşaltılınca Ankara

| 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
14 / 425 95 47- 467 22 19

http//www.ihd.org.tr

26 Nisan günü İzmir’de, Gediz Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Buca
Aydın otoyolu kenarında, naylon evlerin

30 Nisan günü İHD’ye yaptığı başvuruda Felemez Ağar; 15 senedir Mardin Kapı’da motosiklet ve bisiklet alım-
üne bağlı ekiplerin 28 Nisan günü, kendisinin

olmadığı bir sırada işyerine gelerek, 3 tane motosiklete el koyduklarını belirtip, geçimini bununla sağladığı için

n bir genelge ile Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı eteklerinde
bulunan Mıhtepe, Küçük Ağrı, Biçare, Resul, Abdiyurdu, Kazer, Sakaniler, Gedikyurt, Beyro, Sulekose bölgeleri

arın boşaltılması istendi.
Genelgede yaylaları boşaltmayan şahıslar ve bağlı köy muhtarları hakkında “yasak bölgeyi ihlal etmek ve
hükümet emirlerine karşı gelmekten” işlem yapılacağı uyarısı yapıldı. Karar üzerine Sulekose ve Beyro’da

arında imza toplayarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay
Başkanı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na faks çektiler. Köylüler Doğubeyazıt Kaymakamlığı’na da

tedi. Köylülerin yetkililere gönderdiği
faks üzerine İçişleri Bakanlığı, boşaltma kararı alınan bölgelerde inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine
Doğubeyazıt Kaymakamı Nurullah Çakır ile Doğubeyazıt Merkez Jandarma Karakol Komutanı, 23 Mayıs günü

1976 yıları arasında yasak bölge olarak ilan edilen
ancak bu tarihten sonra yerleşime açılan ve Valilik genelgesinde yayla olarak geçen yerin 30 haneli bir köy

a çıktı. Bunun üzerine boşaltılması istenen diğer yerlerin de
yerleşim birimleri olup olmadığının araştırılması için askeri bölge ilan emri ve boşaltılması kararı Valilikçe

çesi Nordız bölgesine gitmek isteyen 10 minibüs, Kırgeçit Jandarma Kontrol
noktasında durduruldu; araçlardaki yolcular tektek sayıldıktan sonra kimlikleride tespit edildi. Yolculara ait; un,

n jandarma, fazla gıda maddelerinin bulunduğu
araçları, ilçe Jandarma Komutanlığına gönderdi. İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan denetimden sonra
‘ihtiyaç fazlasıdır’ diye, 5 un torbasına el konuldu. Jandarma daha sonra yolcuların sayısını, kimliklerini ve
yanlarında bulunan eşya miktarını kaydettikten sonra araçları serbest bıraktı. Köylüler, Jandarma’nın
kendilerine bundan sonra köylere götürülecek tüm gıda maddelerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini,

in verilmeyeceği yönünde emir aldıklarını söylediklerini aktardı.(19 Mayıs

21 Mayıs günü, İHD İstanbul şubesine verdiği beyanda Yılmaz Zorlu: “1993 Yılı ocak ayında Alman uyruklu bir
erlin şehrine gittim. 1998 Yılında Alman eşimden ayrıldım. Gittiğim

günden sınır dışı edildiğim 2002 yılı Mayıs ayına kadar sigortalı olarak çalıştım. 1994 yılında yüzde yüz engelli
si de Alman uyruklu bir beyle

evlenerek, 1994 yılında Almanya’ya gelmiş. Şu anda çocuklarım anneleriyle Almanya’da oturuyorlar. Yasal
oturma müsaadeleri var. Kızım 18, Oğlum 16 yaşında. Çocuklarımı görmek için Almanya’ya yasaklı olduğum

Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Gülveren (Bahware) Köyü'nde 28 Mart seçimlerinde muhtar adayı olan
Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e oy vermeyen 39 aile, korucular tarafından köyden çıkarıldı.
Barınacak yeri bulunmayan 7 aile para karşılığı köye dönerken, 13'ü Midyat'a, 9'u Midyat'a bağlı İzbırak (Zazê)
köyü, 2'si Bağlarbaşı (Ernas) köyü, 2'si Gülgözen (Xirbê Eletê), bir aile Dargeçit'e bağlı Dêrik Köyü'ne, bir aile

uca köyüne, 2 aile İstanbul'a, 1 aile ise Antalya'ya taşındı. Midyat'a bağlı Gülveren
(Bahwarê) Köyü'nde 30 Mart günü Korucubaşı Nedim Alkol'ün oğlu Yusuf Alkol'e muhtarlık için oy vermeyen

ı Alkol'ün yeğeni Rıza Alkol yaşamını
yitirirken, Midyat Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Hamza Aksoy, Nasreddin Aksoy, İbrahim
Aksoy, Baki Aksoy, Ramazan Erdem, Ahmet Eroğlu ve Cemil Demirbağ isimli 7 köylü gözaltına alındı.

amlanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Midyat Özel Tip Cezaevine gönderildi.
Gelişen olayların ardından Korucubaşı Alkol ve akrabaları tarafından köylülere köyü terk etmeleri yönünde

iyaçlarını gidermelerine dahi izin verilmeyen

26 Mayıs günü İHD’ye başvuruda bulunan Mahmut Kurt (1969): “1994 yılında ikamet ettiğim Van ili Gürpınar
2 Bin koyunumuz vardı. Köyümüz boşaltılınca Ankara-Türköze göç
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ettik. işsiz olduğum için çöplerde kağıt toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyordum.Burada 100’e yakın tek
gözlü barakalarda yaşıyorduk.28 Mart Yerel seçimlerinde AKP’ye oy vermediğimiz için 1
hiçbir uyarı yapmadan, eşyalarımızla birlikte yaktılar.” beyanında bulunmuştur.(İHD

6 Haziran günü, Hakkari’de HPG'nin 1 Haziran akşamı Çukurca'ya bağlı Geman Jandarma Karakolu'na yaptığı
baskının ardından, askerler tarafından ope
gösterilerek bu yıl geri dönüş yapan Oğul Köyü'ne giriş çıkış yasağı getirildi. Altı gün sonra valiliğin izniyle
giriş çıkışlar sağlanabildi. (DİHA-07.06.2004)

6 Haziran günü Bingöl Yayladere'y
askerin yaralandığı çatışma sonrası bölgeye geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonla birlikte ilçeye bağlı
köylere ulaşım sağlayan araçların girişlerine izin verilmedi.(DİHA

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde oturan ezidiler'in, baskılar nedeniyle 1990'lı yıllarda köylerini
tamamen boşaltarak Avrupa'ya göç etmesi üzerine, korucular köye el koydu. Yıllar sonra köylerine dönmek
isteyen æzidiler, köylerinin korucular tarafından işgal etdildiğini görünce hukuk mücadelesi başlattı. Köylülerin
avukatlığını üstlenen Eren Keskin, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 26 Aralık 2003 tarihinde İçişleri
Bakanlığı'na başvurarak, Mağara köylülerinin gördüğü zararın
sağlanmasını istedi. Keskin, İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt alamayınca 19 Mart günü İdil Asliye Ceza
Mahkemesi'nde dava açtı. Av. Keskin'in Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimlerde de bulunmasının ardından
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İdil Kaymakamlığı başvuruya yanıt verdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven
imzasıyla gönderilen yanıtta, "Adı geçen köyde yaşayan Yezidilerin büyük bir çoğunluğunun 1985 yılında kendi
özgür iradeleriyle köylerini terk ederek Avrupa'ya g
ihtiyar vatandaşımızın artan 'terör' olayları nedeniyle Avrupa'daki yakınlarının yanına gitmelerinden dolayı
köyün tamamen boşaldığı, son ailelerin köylerini terk ederken evlerinin kapı ve pencere
köy sakinlerine sattıkları ve Mağara köyünü harabe bir biçimde bırakıp gittikleri, 1994 yılında yoğunlaşan terör
olayları nedeniyle Şırnak Valiliği'nce şu anda köyde ikamet eden Bozkır köyü geçici köy korucularının buraya
yerleştirildikleri dönemin tanıklarının beyanlarından anlaşılmıştır" denildi. Köyü terk eden æzidiler ile köy
korucuları arasında ilişkilerin halen devam ettiği iddia edilen yanıtta, "Nitekim yurtdışında ölen æzidilerin
cenazeleri havayoluyla Mardin'e gönderilmekte o
köy halkı tarafından köyde bulunan æzidi mezarlığında defnedilmektedir. Cenazenin havaalanından
alınmasından defnedilmesine kadar olan süreç kamera ile kaydedilerek, yurtdışında ikamet eden yakın
ulaştırılmaktadır" ifadesi yer aldı. Êzidilere yönelik ayrımcılık iddialarının doğru olmadığı ve köylere dönüşün
önünde herhangi bir engelin olmadığı ileri sürülen yanıtta, şu ifadelere yer verildi: "İdil sınırları içinde bazı
köylerde ve ilçe merkezinde Süryani vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamaktadır. 'Terör' olayları
nedeniyle ilçemize bağlı 8 köy boşalmıştır. Son bir yılda Şırnak Valiliği'nin onayı ile 8 köyün tamamı için köye
dönüş izni verilmiş, vatandaşlarımızın köye dönüşleri önünde
aracılığıyla gönderilen yazıdaki söylemlerin çözümsüzlük politikasının açık göstergesi olduğunu ifade eden Av.
Eren Keskin, şöyle konuştu: "Madem ki öyle her taraf güllük gülistanlıktır, ben köylülerin avukatı olarak
gidip görmek istedim; ancak bana güvenlik sorunu olduğu, korucuların sorun çıkarabileceği, bu nedenle
gitmememin daha iyi olacağı söylendi. Yani avukat olarak eğer ben köye giremedimse, köylüler nasıl dönecek
bunu bir açıklasınlar. Eğer Bakanlık söyl
arındırması gerekiyor ve huzurlu bir ortam sağlanarak köyün gerçek sahiplerinin köye dönüşünün sağlanması
gerekiyor. Aksi takdirde yazıda söylenen sözlerin hiçbir anlamı olmaz." (Özgür Günde

2001 yılında Erzurum'un Karayazı Köyü'nden Bursa'nın Gürsu ilçesi Kumlukalan köyüne taşınan Erzurumlu 9
kişilik Aydoğan Ailesi, köylüler tarafından “Kürt” oldukları için köyden çıkarılmak isteniyor. 23 Haziran günü
gece yarısı bine yakın köylünün taşlı saldırısına maruz kalan Aydoğan Ailesi, evlerini terk etmek istemiyor.
Baba Nizamettin Aydoğan, geldikleri ilk yıldan beri köylüler tarafından köyde kalmamaları için kendilerine
baskı yapıldığını iddia ederken, “Yoldan geçerken çocuklarımıza kü
öldürdüler. Bu seneki seçim öncesi yeni muhtar herhalde vaat etmiş; 'Önceki muhtar Kürtleri köyden çıkarmamış
ben çıkartacağım' diye.” Yerel seçimler sonrası yeni Muhtar Ahmet Gezek tarafından kaçak yapı olduğu
gerekçesiyle şikayet edildiğini kaydeden Aydoğan, Bayındırlık memurlarının arazi tespiti yapmak için evlerine
geldiklerini ve ahıra 3 milyar lira ceza kestiğini ifade etti. (03.07.2004

Şınak’ın İdil ilçesinde 1993 yılında boşalttıkları Mağara köyündeki ev ve arazilerin korucular tarafından işgal
edildiğini kaydeden Ezidi köylülerinin, zararlarının tazmini ve arazilerinin iadesi talebiyle açtığı davaya Sulh
Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz gü
Şırnak Valisi Osman Güneş konuyla ilgili olarak, köydeki koruculara çeşitli alternatifler sunduklarını belirterek,
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ettik. işsiz olduğum için çöplerde kağıt toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyordum.Burada 100’e yakın tek
gözlü barakalarda yaşıyorduk.28 Mart Yerel seçimlerinde AKP’ye oy vermediğimiz için 1
hiçbir uyarı yapmadan, eşyalarımızla birlikte yaktılar.” beyanında bulunmuştur.(İHD-Van)

6 Haziran günü, Hakkari’de HPG'nin 1 Haziran akşamı Çukurca'ya bağlı Geman Jandarma Karakolu'na yaptığı
baskının ardından, askerler tarafından operasyon olduğu ve köylülerin can güvenliğinin olmadığı gerekçe
gösterilerek bu yıl geri dönüş yapan Oğul Köyü'ne giriş çıkış yasağı getirildi. Altı gün sonra valiliğin izniyle

07.06.2004)

Bingöl Yayladere'ye bağlı Yolgüden ve Akçadan Köyleri arasındaki kırsal alanda çıkan ve 4
askerin yaralandığı çatışma sonrası bölgeye geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonla birlikte ilçeye bağlı
köylere ulaşım sağlayan araçların girişlerine izin verilmedi.(DİHA-07.06.2004)

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde oturan ezidiler'in, baskılar nedeniyle 1990'lı yıllarda köylerini
tamamen boşaltarak Avrupa'ya göç etmesi üzerine, korucular köye el koydu. Yıllar sonra köylerine dönmek

cular tarafından işgal etdildiğini görünce hukuk mücadelesi başlattı. Köylülerin
avukatlığını üstlenen Eren Keskin, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 26 Aralık 2003 tarihinde İçişleri
Bakanlığı'na başvurarak, Mağara köylülerinin gördüğü zararın tazmin edilmesi ve köylerine dönüşlerinin
sağlanmasını istedi. Keskin, İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt alamayınca 19 Mart günü İdil Asliye Ceza
Mahkemesi'nde dava açtı. Av. Keskin'in Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimlerde de bulunmasının ardından

i Bakanlığı'nın talimatıyla İdil Kaymakamlığı başvuruya yanıt verdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven
imzasıyla gönderilen yanıtta, "Adı geçen köyde yaşayan Yezidilerin büyük bir çoğunluğunun 1985 yılında kendi
özgür iradeleriyle köylerini terk ederek Avrupa'ya göç ettikleri, 1990'lı yılların başında köyde kalan son 5
ihtiyar vatandaşımızın artan 'terör' olayları nedeniyle Avrupa'daki yakınlarının yanına gitmelerinden dolayı
köyün tamamen boşaldığı, son ailelerin köylerini terk ederken evlerinin kapı ve pencere
köy sakinlerine sattıkları ve Mağara köyünü harabe bir biçimde bırakıp gittikleri, 1994 yılında yoğunlaşan terör
olayları nedeniyle Şırnak Valiliği'nce şu anda köyde ikamet eden Bozkır köyü geçici köy korucularının buraya

dikleri dönemin tanıklarının beyanlarından anlaşılmıştır" denildi. Köyü terk eden æzidiler ile köy
korucuları arasında ilişkilerin halen devam ettiği iddia edilen yanıtta, "Nitekim yurtdışında ölen æzidilerin
cenazeleri havayoluyla Mardin'e gönderilmekte olup, köy Muhtarı Selahattin Yıldırım tarafından alınmakta ve
köy halkı tarafından köyde bulunan æzidi mezarlığında defnedilmektedir. Cenazenin havaalanından
alınmasından defnedilmesine kadar olan süreç kamera ile kaydedilerek, yurtdışında ikamet eden yakın
ulaştırılmaktadır" ifadesi yer aldı. Êzidilere yönelik ayrımcılık iddialarının doğru olmadığı ve köylere dönüşün
önünde herhangi bir engelin olmadığı ileri sürülen yanıtta, şu ifadelere yer verildi: "İdil sınırları içinde bazı

zinde Süryani vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamaktadır. 'Terör' olayları
nedeniyle ilçemize bağlı 8 köy boşalmıştır. Son bir yılda Şırnak Valiliği'nin onayı ile 8 köyün tamamı için köye
dönüş izni verilmiş, vatandaşlarımızın köye dönüşleri önünde hiçbir engel kalmamıştır." Kaymakamlık
aracılığıyla gönderilen yazıdaki söylemlerin çözümsüzlük politikasının açık göstergesi olduğunu ifade eden Av.
Eren Keskin, şöyle konuştu: "Madem ki öyle her taraf güllük gülistanlıktır, ben köylülerin avukatı olarak
gidip görmek istedim; ancak bana güvenlik sorunu olduğu, korucuların sorun çıkarabileceği, bu nedenle
gitmememin daha iyi olacağı söylendi. Yani avukat olarak eğer ben köye giremedimse, köylüler nasıl dönecek
bunu bir açıklasınlar. Eğer Bakanlık söylemlerinde samimiyse, istemlerimiz doğrultusunda köyü koruculardan
arındırması gerekiyor ve huzurlu bir ortam sağlanarak köyün gerçek sahiplerinin köye dönüşünün sağlanması
gerekiyor. Aksi takdirde yazıda söylenen sözlerin hiçbir anlamı olmaz." (Özgür Gündem-2004.05.10)

2001 yılında Erzurum'un Karayazı Köyü'nden Bursa'nın Gürsu ilçesi Kumlukalan köyüne taşınan Erzurumlu 9
kişilik Aydoğan Ailesi, köylüler tarafından “Kürt” oldukları için köyden çıkarılmak isteniyor. 23 Haziran günü

lünün taşlı saldırısına maruz kalan Aydoğan Ailesi, evlerini terk etmek istemiyor.
Baba Nizamettin Aydoğan, geldikleri ilk yıldan beri köylüler tarafından köyde kalmamaları için kendilerine
baskı yapıldığını iddia ederken, “Yoldan geçerken çocuklarımıza küfür ediyorlar kaç kere tavuklarımı
öldürdüler. Bu seneki seçim öncesi yeni muhtar herhalde vaat etmiş; 'Önceki muhtar Kürtleri köyden çıkarmamış
ben çıkartacağım' diye.” Yerel seçimler sonrası yeni Muhtar Ahmet Gezek tarafından kaçak yapı olduğu

le şikayet edildiğini kaydeden Aydoğan, Bayındırlık memurlarının arazi tespiti yapmak için evlerine
geldiklerini ve ahıra 3 milyar lira ceza kestiğini ifade etti. (03.07.2004-DİHA)

Şınak’ın İdil ilçesinde 1993 yılında boşalttıkları Mağara köyündeki ev ve arazilerin korucular tarafından işgal
edildiğini kaydeden Ezidi köylülerinin, zararlarının tazmini ve arazilerinin iadesi talebiyle açtığı davaya Sulh
Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz günü devam edildi. Dava, keşif yapılması amacıyla 9 Eylül gününe ertelendi.
Şırnak Valisi Osman Güneş konuyla ilgili olarak, köydeki koruculara çeşitli alternatifler sunduklarını belirterek,
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ettik. işsiz olduğum için çöplerde kağıt toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyordum.Burada 100’e yakın tek
gözlü barakalarda yaşıyorduk.28 Mart Yerel seçimlerinde AKP’ye oy vermediğimiz için 100’e yakın barakayı

Van)

6 Haziran günü, Hakkari’de HPG'nin 1 Haziran akşamı Çukurca'ya bağlı Geman Jandarma Karakolu'na yaptığı
rasyon olduğu ve köylülerin can güvenliğinin olmadığı gerekçe

gösterilerek bu yıl geri dönüş yapan Oğul Köyü'ne giriş çıkış yasağı getirildi. Altı gün sonra valiliğin izniyle

e bağlı Yolgüden ve Akçadan Köyleri arasındaki kırsal alanda çıkan ve 4
askerin yaralandığı çatışma sonrası bölgeye geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonla birlikte ilçeye bağlı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde oturan ezidiler'in, baskılar nedeniyle 1990'lı yıllarda köylerini
tamamen boşaltarak Avrupa'ya göç etmesi üzerine, korucular köye el koydu. Yıllar sonra köylerine dönmek

cular tarafından işgal etdildiğini görünce hukuk mücadelesi başlattı. Köylülerin
avukatlığını üstlenen Eren Keskin, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 26 Aralık 2003 tarihinde İçişleri

tazmin edilmesi ve köylerine dönüşlerinin
sağlanmasını istedi. Keskin, İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt alamayınca 19 Mart günü İdil Asliye Ceza
Mahkemesi'nde dava açtı. Av. Keskin'in Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimlerde de bulunmasının ardından

i Bakanlığı'nın talimatıyla İdil Kaymakamlığı başvuruya yanıt verdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven
imzasıyla gönderilen yanıtta, "Adı geçen köyde yaşayan Yezidilerin büyük bir çoğunluğunun 1985 yılında kendi

öç ettikleri, 1990'lı yılların başında köyde kalan son 5-6
ihtiyar vatandaşımızın artan 'terör' olayları nedeniyle Avrupa'daki yakınlarının yanına gitmelerinden dolayı
köyün tamamen boşaldığı, son ailelerin köylerini terk ederken evlerinin kapı ve pencere gibi aksamlarını civar
köy sakinlerine sattıkları ve Mağara köyünü harabe bir biçimde bırakıp gittikleri, 1994 yılında yoğunlaşan terör
olayları nedeniyle Şırnak Valiliği'nce şu anda köyde ikamet eden Bozkır köyü geçici köy korucularının buraya

dikleri dönemin tanıklarının beyanlarından anlaşılmıştır" denildi. Köyü terk eden æzidiler ile köy
korucuları arasında ilişkilerin halen devam ettiği iddia edilen yanıtta, "Nitekim yurtdışında ölen æzidilerin

lup, köy Muhtarı Selahattin Yıldırım tarafından alınmakta ve
köy halkı tarafından köyde bulunan æzidi mezarlığında defnedilmektedir. Cenazenin havaalanından
alınmasından defnedilmesine kadar olan süreç kamera ile kaydedilerek, yurtdışında ikamet eden yakınlarına
ulaştırılmaktadır" ifadesi yer aldı. Êzidilere yönelik ayrımcılık iddialarının doğru olmadığı ve köylere dönüşün
önünde herhangi bir engelin olmadığı ileri sürülen yanıtta, şu ifadelere yer verildi: "İdil sınırları içinde bazı

zinde Süryani vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamaktadır. 'Terör' olayları
nedeniyle ilçemize bağlı 8 köy boşalmıştır. Son bir yılda Şırnak Valiliği'nin onayı ile 8 köyün tamamı için köye

hiçbir engel kalmamıştır." Kaymakamlık
aracılığıyla gönderilen yazıdaki söylemlerin çözümsüzlük politikasının açık göstergesi olduğunu ifade eden Av.
Eren Keskin, şöyle konuştu: "Madem ki öyle her taraf güllük gülistanlıktır, ben köylülerin avukatı olarak köye
gidip görmek istedim; ancak bana güvenlik sorunu olduğu, korucuların sorun çıkarabileceği, bu nedenle
gitmememin daha iyi olacağı söylendi. Yani avukat olarak eğer ben köye giremedimse, köylüler nasıl dönecek

emlerinde samimiyse, istemlerimiz doğrultusunda köyü koruculardan
arındırması gerekiyor ve huzurlu bir ortam sağlanarak köyün gerçek sahiplerinin köye dönüşünün sağlanması

2004.05.10)

2001 yılında Erzurum'un Karayazı Köyü'nden Bursa'nın Gürsu ilçesi Kumlukalan köyüne taşınan Erzurumlu 9
kişilik Aydoğan Ailesi, köylüler tarafından “Kürt” oldukları için köyden çıkarılmak isteniyor. 23 Haziran günü

lünün taşlı saldırısına maruz kalan Aydoğan Ailesi, evlerini terk etmek istemiyor.
Baba Nizamettin Aydoğan, geldikleri ilk yıldan beri köylüler tarafından köyde kalmamaları için kendilerine

für ediyorlar kaç kere tavuklarımı
öldürdüler. Bu seneki seçim öncesi yeni muhtar herhalde vaat etmiş; 'Önceki muhtar Kürtleri köyden çıkarmamış
ben çıkartacağım' diye.” Yerel seçimler sonrası yeni Muhtar Ahmet Gezek tarafından kaçak yapı olduğu

le şikayet edildiğini kaydeden Aydoğan, Bayındırlık memurlarının arazi tespiti yapmak için evlerine

Şınak’ın İdil ilçesinde 1993 yılında boşalttıkları Mağara köyündeki ev ve arazilerin korucular tarafından işgal
edildiğini kaydeden Ezidi köylülerinin, zararlarının tazmini ve arazilerinin iadesi talebiyle açtığı davaya Sulh

nü devam edildi. Dava, keşif yapılması amacıyla 9 Eylül gününe ertelendi.
Şırnak Valisi Osman Güneş konuyla ilgili olarak, köydeki koruculara çeşitli alternatifler sunduklarını belirterek,
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“Yayalar köyü sakinlerinin Sarıköy köyüne geçerken Hıristiyanların
boşaltacaklarına dair valiliğimizde imzalı dilekçeleri var. Biz bu köydeki vatandaşlarımıza birçok alternatifler
sunduk; fakat vatandaşlar bunları kabul etmedi” dedi. Sarıköy’e taşınan Yayalar Köyü Muhtarı ve korucubaşı M
Ali Bulut ise 29 hanede 250 nüfusun yaşadığını belirterek, “Biz 11 seneden beri bu köydeyiz ve bugüne kadar 5
şehit verdik. Devlet bize açıkta kalmayacağımız bir ev yapsın, biz de buradan çıkalım.” dedi. Tüm uyarılara
rağmen köyden ayrılmak istemeyen ve
zoruyla 11 Eylül günü köyden çıkarıldı. Köy korucularından Kazım Bulut, yaklaşık 10 yıl önceki kamu
idarecilerinin talebi üzerine ikamet ettikleri Yaya Köyü'nden Sarıköyü'ne yerleştiri
içinde Yaya Köyü'ndeki evlerine başkalarının ya da yakınlarının yerleştiğini bildiren Bulut, “Bu nedenle
Sarıköyü'nü boşaltamadık. Yoksa köyü zorla ele geçirme gibi bir niyetimiz yok. Dün 'görev' nedeniyle köydeki
korucular olarak karakola çağrıldık. Gece orada bekletildik. Jandarma ekipleri gece köye giderek, ailelerimizi
köyden çıkarmış. Bizim karakoldan 3 saat önce ayrılmamıza izin verildi. Toplam 300 kişiyiz. Gidecek evimiz
olmadığı için yakınlarımızın yanına yerleşeceğiz.
yapılmasını istiyoruz.” Korucuların jandarma operasyonuyla tahliye edilmesinden sonra 33 haneli köye dönen
sekiz aile, 24 Eylül günü evlerinin anahtarını törenle aldı. (Hürriyet
29.08.04) (Yeni Şafak-13.09.2004) (Cumhuriyet
16.07.2004)

16 Temmuz günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı 3 haneli Kelxasir (Doğanlı) köyü ile Şexmalan (Dedebağ)
köyüne bağlı Hesvir mezrasına, yaklaşık bir aydır gıda ambargosu uygulandığı belirtildi. (İHD Bingöl
Temmuz 2004/Ülke Özgür Gündem)

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan N.U. ve F.K., şu beyanda bulundular: “
hayvancılık ile uğraşmaktayız. Hayvanlarımızı
kiraladık. Söz konusu araziye yaklaşık 15 gün önce gittik ve belirtilen parsellerde hayvanlarımızı otlatmaya
başladık. Yaklaşık bir hafta sonra muhtarın şikayetiyle jandarmalar gelerek bulunduğu
istedi ve bize 16 Temmuz gününe kadar süre tanıdılar. Biz Cuma günü merkez jandarma karakoluna giderek
görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde bize 20 Temmuz gününe kadar bu alanı terk etmemizi söylediler. Bizler
her yıl bu şekilde arazi sahipleriyle sözleşme yaparak hayvanlarımızı otlatıyoruz. Sözleşme karşılığı
hayvanlarımızı otlattığımız yerden haksız bir şekilde çıkarılıyoruz, bu durumun gerçekleşmesi halinde ailecek
mağdur olacağız. (İHD Diyarbakır)

11 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Heybet İldeniz, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinanlı
köyünde ikamet ettiklerini, köyün ağasının “hile” ile topraklarını ellerinden aldığını, hile ile ellerinden alınan
topraklarda işgalci konumuna düştüklerini, ağanın ev yapmal
gelenleri köyden kovmakla tehdit ettiğini, bunun üzerine resmi makamlara başvuruda bulunduklarını ancak bir
sonuç alamadıklarını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

14 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Bismil ilçesine bağlı Sinanköy köyünde ikamet
eden Yılmaz Doru, Fikret Özok, Hüseyin Taşdemir ve Bilal Karaer, köy sakinleri adına verdikleri beyanda,
topraklarını ekip biçtiklerini ancak köy ağası Reşit Sinanlı ve kardeşi Cen
aldıklarını, böylece doğrudan gelir desteğini onların aldığını belirterek, resmi makamlara yaptıkları tüm
başvurularının yanıtsız kaldığını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

25 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuru
yılından bu yana Alibeyköy’de ikamet ettiklerini, Ağustos 2004 tarihinde bölgede meydana gelen sel felaketinin
ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Alibeyköy deresinin ıslahı gerekçesiyle evleri hakkınd
verdiğini, kendilerinin buna itiraz ettiğini, evlerinin belediye tarafından düşük ücretlerle istimlak edilerek
yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

27 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Yaşar Türk; kendisi ile arkadaşı Vahd
2001 yılında OHAL Valiliği’nin kararı gereğince Giresun’a sürgün edildiklerini, şimdi OHAL kalktığı için
tekrar geri dönmek talebiyle valiliğe başvurduklarını; ancak valiliğin izin vermediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

8 Temmuz günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Reis Doğuş , 18.09.1994 yılında yaşadıkları Muş ili
Malazgirt ilçesi Dirimpınar köyünde kendi evi ile birlikte yedi evin yakıldığını, köyden askerler tarafından
çıkarıldıklarını ifade etmiştir. 1994 yılından bu yana köyler
olduklarını, evlerini ve arazilerinin korucular tarafından kullanıldığını, arazilerinin ekilip
köylerine geri dönmek istediklerini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini beyan et
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“Yayalar köyü sakinlerinin Sarıköy köyüne geçerken Hıristiyanların tekrar köye dönmeleri halinde köyü
boşaltacaklarına dair valiliğimizde imzalı dilekçeleri var. Biz bu köydeki vatandaşlarımıza birçok alternatifler
sunduk; fakat vatandaşlar bunları kabul etmedi” dedi. Sarıköy’e taşınan Yayalar Köyü Muhtarı ve korucubaşı M
Ali Bulut ise 29 hanede 250 nüfusun yaşadığını belirterek, “Biz 11 seneden beri bu köydeyiz ve bugüne kadar 5
şehit verdik. Devlet bize açıkta kalmayacağımız bir ev yapsın, biz de buradan çıkalım.” dedi. Tüm uyarılara
rağmen köyden ayrılmak istemeyen ve toplam 28 evden oluşan korucular, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
zoruyla 11 Eylül günü köyden çıkarıldı. Köy korucularından Kazım Bulut, yaklaşık 10 yıl önceki kamu
idarecilerinin talebi üzerine ikamet ettikleri Yaya Köyü'nden Sarıköyü'ne yerleştirildiklerini söyledi. Geçen süre
içinde Yaya Köyü'ndeki evlerine başkalarının ya da yakınlarının yerleştiğini bildiren Bulut, “Bu nedenle
Sarıköyü'nü boşaltamadık. Yoksa köyü zorla ele geçirme gibi bir niyetimiz yok. Dün 'görev' nedeniyle köydeki

larak karakola çağrıldık. Gece orada bekletildik. Jandarma ekipleri gece köye giderek, ailelerimizi
köyden çıkarmış. Bizim karakoldan 3 saat önce ayrılmamıza izin verildi. Toplam 300 kişiyiz. Gidecek evimiz
olmadığı için yakınlarımızın yanına yerleşeceğiz. Mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için bizlere ev
yapılmasını istiyoruz.” Korucuların jandarma operasyonuyla tahliye edilmesinden sonra 33 haneli köye dönen
sekiz aile, 24 Eylül günü evlerinin anahtarını törenle aldı. (Hürriyet-12.09.2004) (Zaman

13.09.2004) (Cumhuriyet-13.09.2004) (Radikal-25.09.2004) (Özgür Gündem

16 Temmuz günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı 3 haneli Kelxasir (Doğanlı) köyü ile Şexmalan (Dedebağ)
na, yaklaşık bir aydır gıda ambargosu uygulandığı belirtildi. (İHD Bingöl

Temmuz 2004/Ülke Özgür Gündem)

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan N.U. ve F.K., şu beyanda bulundular: “
hayvancılık ile uğraşmaktayız. Hayvanlarımızı otlatmak için Köprübaşı köyünden 10 milyara 4 aylığına tarla
kiraladık. Söz konusu araziye yaklaşık 15 gün önce gittik ve belirtilen parsellerde hayvanlarımızı otlatmaya
başladık. Yaklaşık bir hafta sonra muhtarın şikayetiyle jandarmalar gelerek bulunduğumuz alanı terk etmemizi
istedi ve bize 16 Temmuz gününe kadar süre tanıdılar. Biz Cuma günü merkez jandarma karakoluna giderek
görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde bize 20 Temmuz gününe kadar bu alanı terk etmemizi söylediler. Bizler

razi sahipleriyle sözleşme yaparak hayvanlarımızı otlatıyoruz. Sözleşme karşılığı
hayvanlarımızı otlattığımız yerden haksız bir şekilde çıkarılıyoruz, bu durumun gerçekleşmesi halinde ailecek

(İHD Diyarbakır)

ul şubesine başvuruda bulunan Heybet İldeniz, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinanlı
köyünde ikamet ettiklerini, köyün ağasının “hile” ile topraklarını ellerinden aldığını, hile ile ellerinden alınan
topraklarda işgalci konumuna düştüklerini, ağanın ev yapmalarına dahi izin vermediğini, ağanın kendine karşı
gelenleri köyden kovmakla tehdit ettiğini, bunun üzerine resmi makamlara başvuruda bulunduklarını ancak bir
sonuç alamadıklarını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.

ubesine yaptıkları başvuruda, Bismil ilçesine bağlı Sinanköy köyünde ikamet
eden Yılmaz Doru, Fikret Özok, Hüseyin Taşdemir ve Bilal Karaer, köy sakinleri adına verdikleri beyanda,
topraklarını ekip biçtiklerini ancak köy ağası Reşit Sinanlı ve kardeşi Cengiz Sinanlı’nın kendilerinden zorla pay
aldıklarını, böylece doğrudan gelir desteğini onların aldığını belirterek, resmi makamlara yaptıkları tüm
başvurularının yanıtsız kaldığını belirttiler. (İHD Diyarbakır)

25 Ağustos günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bululan Ergin Polat ve Rıza Durak, kendilerinin 1970
yılından bu yana Alibeyköy’de ikamet ettiklerini, Ağustos 2004 tarihinde bölgede meydana gelen sel felaketinin
ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Alibeyköy deresinin ıslahı gerekçesiyle evleri hakkınd
verdiğini, kendilerinin buna itiraz ettiğini, evlerinin belediye tarafından düşük ücretlerle istimlak edilerek

27 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Yaşar Türk; kendisi ile arkadaşı Vahd
2001 yılında OHAL Valiliği’nin kararı gereğince Giresun’a sürgün edildiklerini, şimdi OHAL kalktığı için
tekrar geri dönmek talebiyle valiliğe başvurduklarını; ancak valiliğin izin vermediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

mir şubesine başvuruda bulunan Reis Doğuş , 18.09.1994 yılında yaşadıkları Muş ili
Malazgirt ilçesi Dirimpınar köyünde kendi evi ile birlikte yedi evin yakıldığını, köyden askerler tarafından
çıkarıldıklarını ifade etmiştir. 1994 yılından bu yana köylerine dönemediklerini, şehirde mağdur durumda
olduklarını, evlerini ve arazilerinin korucular tarafından kullanıldığını, arazilerinin ekilip
köylerine geri dönmek istediklerini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini beyan et
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tekrar köye dönmeleri halinde köyü
boşaltacaklarına dair valiliğimizde imzalı dilekçeleri var. Biz bu köydeki vatandaşlarımıza birçok alternatifler
sunduk; fakat vatandaşlar bunları kabul etmedi” dedi. Sarıköy’e taşınan Yayalar Köyü Muhtarı ve korucubaşı M.
Ali Bulut ise 29 hanede 250 nüfusun yaşadığını belirterek, “Biz 11 seneden beri bu köydeyiz ve bugüne kadar 5
şehit verdik. Devlet bize açıkta kalmayacağımız bir ev yapsın, biz de buradan çıkalım.” dedi. Tüm uyarılara

toplam 28 evden oluşan korucular, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
zoruyla 11 Eylül günü köyden çıkarıldı. Köy korucularından Kazım Bulut, yaklaşık 10 yıl önceki kamu

ldiklerini söyledi. Geçen süre
içinde Yaya Köyü'ndeki evlerine başkalarının ya da yakınlarının yerleştiğini bildiren Bulut, “Bu nedenle
Sarıköyü'nü boşaltamadık. Yoksa köyü zorla ele geçirme gibi bir niyetimiz yok. Dün 'görev' nedeniyle köydeki

larak karakola çağrıldık. Gece orada bekletildik. Jandarma ekipleri gece köye giderek, ailelerimizi
köyden çıkarmış. Bizim karakoldan 3 saat önce ayrılmamıza izin verildi. Toplam 300 kişiyiz. Gidecek evimiz

Mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için bizlere ev
yapılmasını istiyoruz.” Korucuların jandarma operasyonuyla tahliye edilmesinden sonra 33 haneli köye dönen

12.09.2004) (Zaman-29.08.04) (Evrensel-
25.09.2004) (Özgür Gündem-

16 Temmuz günü Bingöl ili Genç ilçesine bağlı 3 haneli Kelxasir (Doğanlı) köyü ile Şexmalan (Dedebağ)
na, yaklaşık bir aydır gıda ambargosu uygulandığı belirtildi. (İHD Bingöl - 17

19 Temmuz günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan N.U. ve F.K., şu beyanda bulundular: “Biz
otlatmak için Köprübaşı köyünden 10 milyara 4 aylığına tarla

kiraladık. Söz konusu araziye yaklaşık 15 gün önce gittik ve belirtilen parsellerde hayvanlarımızı otlatmaya
muz alanı terk etmemizi

istedi ve bize 16 Temmuz gününe kadar süre tanıdılar. Biz Cuma günü merkez jandarma karakoluna giderek
görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde bize 20 Temmuz gününe kadar bu alanı terk etmemizi söylediler. Bizler

razi sahipleriyle sözleşme yaparak hayvanlarımızı otlatıyoruz. Sözleşme karşılığı
hayvanlarımızı otlattığımız yerden haksız bir şekilde çıkarılıyoruz, bu durumun gerçekleşmesi halinde ailecek

ul şubesine başvuruda bulunan Heybet İldeniz, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sinanlı
köyünde ikamet ettiklerini, köyün ağasının “hile” ile topraklarını ellerinden aldığını, hile ile ellerinden alınan

arına dahi izin vermediğini, ağanın kendine karşı
gelenleri köyden kovmakla tehdit ettiğini, bunun üzerine resmi makamlara başvuruda bulunduklarını ancak bir

ubesine yaptıkları başvuruda, Bismil ilçesine bağlı Sinanköy köyünde ikamet
eden Yılmaz Doru, Fikret Özok, Hüseyin Taşdemir ve Bilal Karaer, köy sakinleri adına verdikleri beyanda,

giz Sinanlı’nın kendilerinden zorla pay
aldıklarını, böylece doğrudan gelir desteğini onların aldığını belirterek, resmi makamlara yaptıkları tüm

da bululan Ergin Polat ve Rıza Durak, kendilerinin 1970
yılından bu yana Alibeyköy’de ikamet ettiklerini, Ağustos 2004 tarihinde bölgede meydana gelen sel felaketinin
ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Alibeyköy deresinin ıslahı gerekçesiyle evleri hakkında yıkım kararı
verdiğini, kendilerinin buna itiraz ettiğini, evlerinin belediye tarafından düşük ücretlerle istimlak edilerek

27 Ağustos günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda Yaşar Türk; kendisi ile arkadaşı Vahdettin Kılıç’ın
2001 yılında OHAL Valiliği’nin kararı gereğince Giresun’a sürgün edildiklerini, şimdi OHAL kalktığı için
tekrar geri dönmek talebiyle valiliğe başvurduklarını; ancak valiliğin izin vermediğini belirtti. (İHD Diyarbakır)

mir şubesine başvuruda bulunan Reis Doğuş , 18.09.1994 yılında yaşadıkları Muş ili
Malazgirt ilçesi Dirimpınar köyünde kendi evi ile birlikte yedi evin yakıldığını, köyden askerler tarafından

ine dönemediklerini, şehirde mağdur durumda
olduklarını, evlerini ve arazilerinin korucular tarafından kullanıldığını, arazilerinin ekilip –biçildiğini,
köylerine geri dönmek istediklerini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini beyan etmişlerdir.
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Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar Dağı başta olmak üzere bölgedeki yaylalara güvenlik gerekçesiyle Eylül ayında
çıkış yasağı getirdi. Bu bölgelere çıkanlara yasal işlem uygulanacağını belirten Şırnak Vali Vekili Mustafa Yel,
“Şartlar normale döndüğü zaman yasak kararı da kaldırılacaktır” dedi. (Milliyet

20 Eylül günü DEHAP Şırnak İl Örgütü tarafından İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yapılan başvuruda;
Şırnak merkez ve köylerinde şehir dışına, kırsal bölgelere doğru 500 metrelik
yasaklandığını, bu bölgeleri ihlal edenlerin vurulacağı, bu uygulamalar dolayısıyla insanların bağ ve bahçelerine
gidemedikleri belirtildi. (İHD Diyarbakır)

29 Eylül günü Hakkari ili Berçelan yaylasına bağlı Koçanıs Köyü, böl
kuvvetlerince boşaltıldı. (30 Eylül 2004/ Evrensel)

Ezidilere ait olan ve 1993 yılında güvenlik güçleri tarafından boşaltılan, daha sonra da korucular tarafından el
konulan Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kivex (Mağara) köyünün
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Kivexlilerin avukatı Eren Keskin, 10 Eylül günü davanın 2.
duruşmasına katıldıktan sonra gitmek istediği köyün girişinde engellendi. Köye doğru ilerledikleri sırada
önlerinden giden bir sivil aracın durarak içinden askerlerin çıktığını anlatan Keskin, “Sivil araçtan askerler
inerek bizi durdurdu. Askerler sanki eşkiya durdurmuş gibi silahlarını bize çevirerek siper almıştı. Yanımıza
gelen üsteğmen rütbeli bir asker, gi
giremeyeceğimizi, ayrıca köye gitsek bile kimseyle konuşmamamız ve diyalog kurmamamız gerektiğini söyledi.
Bu durum bizi çok şaşırttı. Nedenini sorduğumuzda ise bunun valiliğin emri olduğu
hususlara dikkat edilmemesi halinde köye girişimize izin verilmeyeceğini söyledi” dedi. (Evrensel

Bingöl Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü nüfusuna kayıtlı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 22 Eylül
günü İHD Bingöl şubesine yaptığı başvuruda, Karlıova Jandarma Alayına mensup askerlerin, başlarında Bingöl
Jandarma Alay Komutanı olduğu halde, 12.09.2004 tarihinde köylerinin arka tarafında Karacehennem
Vadisindeki ormanlık alanlarına 15.09.2004 tarihine kadar 3 gün
atışlarıyla geniş bir ormanlık alanda yangın çıktığını, yangına müdahale edilmediğini ve tahmin edemeyeceği
kadar ormanlık alanın yandığını, atışlardan önce köylülerden atış yapılacak yere kendilerinin ve hay
gönderilmeyeceğine dair imzalı taahhüt alındığını belirtti. (İHD Bingöl)

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır ve Hakkari Şubelerine telefon ve faxla başvuruda bulunan Şırnak ili
Beytüşşebap ilçesi Ilıcak Köyü sakinleri, köylerinin Temmuz ayı sonl
Komutanlığına bağlı görevliler tarafından tehdit edilerek zorla boşaltıldığını ve halen köyün 600 metre uzağında
bir alanda son derece zor koşullarda naylon ve bez çadırlarda yaşadıklarını belirttiler. Yine aynı başvurucular, 27
Temmuz 2004' de köyün ortasına isabet eden bir adet havan topu mermisinin birçok zarar ziyana sebebiyet
verdiğini aktararak yardım talebinde bulundular. İHD'ye yapılan başvurular üzerine; İHD Genel Başkan
Yardımcısı Reyhan Yalçındağ sözcülüğünde, İHD GYK
Temsilcisi Mihdi Perinçek, İHD MYK Üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, İHD GYK Üyesi
ve Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir, Diyarbakır Demokrasi Platformu sekreteryasından Nejdet Atalay,
Diyar Göç-Der Genel Sekreteri Hacı Karakuzu ile Şırnak Barosu avukatlarından İdris Tanış'ın yer aldığı bir
heyet oluşturuldu. Heyet, Ilıcak Köyü sakinlerinin yaşamakta olduğu çadır
ve beyanlarını almış, akabinde de Beytüşşebap Kayma
Faik Dursun ve Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ile görüştü. Mağdur köylülerden K. A., daha
önceki yıllarda da sürekli olarak jandarma görevlileri tarafından baskıya maruz kaldıklarını, birk
gözaltına alınarak işkence gördüğünü, bu nedenle de tekrar baskıya uğramaktan çekindiğini ve adının açık bir
şekilde raporlarımıza yansımasından kaygı duyduğunu belirterek şu beyanlarda bulundu;
"Yaklaşık 3-4 hafta önce köyümüze gelen Beytüşşebap Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, başlarında
komutanları Albay Cengiz Eryılmaz olduğu halde, bizleri köy meydanında toplayarak köyü boşaltmamız için
tehdit ettiler. Bizler de korktuğumuz için köyden
gitmemiz söylenince de köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olan bu gördüğünüz yere yerleştik. Gitgide daha uzağa
gitmemiz, hatta buradan tamamen ayrılmamız için çabalıyorlar. Köyden ayrıldığımızda yanı
ve minder türü eşyalarımızı aldık. Onun dışında hiçbir eşyamızı alamadık. Köyümüzün nüfusu yaklaşık 600' dür.
Burada bulunan tüm köylüler açlık, hastalık ve susuzlukla karşı karşıyadır. Buraya geçici elektrik bağlanacağı
söylendi ancak ne su ne de elektrik getirilmedi. Köyümüzde sebze ektiğimiz araziler vardır. Bu sebze ekili
alanlara ancak gündüz saatlerinde sulama maksatlı gitmemize izin verilmektedir. Orada ekili otlarımızı
biçemiyoruz, hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Hiçbir işimizi yap
köyümüzün çevresine, tarlalarımıza gitmemiz durumunda tepelere yerleştirilen termal kameralarla bu durumu
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Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar Dağı başta olmak üzere bölgedeki yaylalara güvenlik gerekçesiyle Eylül ayında
çıkış yasağı getirdi. Bu bölgelere çıkanlara yasal işlem uygulanacağını belirten Şırnak Vali Vekili Mustafa Yel,

düğü zaman yasak kararı da kaldırılacaktır” dedi. (Milliyet-23.09.2004)

20 Eylül günü DEHAP Şırnak İl Örgütü tarafından İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yapılan başvuruda;
Şırnak merkez ve köylerinde şehir dışına, kırsal bölgelere doğru 500 metrelik bir bölgenin dışına çıkmanın
yasaklandığını, bu bölgeleri ihlal edenlerin vurulacağı, bu uygulamalar dolayısıyla insanların bağ ve bahçelerine
gidemedikleri belirtildi. (İHD Diyarbakır)

29 Eylül günü Hakkari ili Berçelan yaylasına bağlı Koçanıs Köyü, bölgede operasyon yapan güvenlik
kuvvetlerince boşaltıldı. (30 Eylül 2004/ Evrensel)

Ezidilere ait olan ve 1993 yılında güvenlik güçleri tarafından boşaltılan, daha sonra da korucular tarafından el
konulan Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kivex (Mağara) köyünün tekrar eski sahiplerine verilmesi amacıyla İdil
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Kivexlilerin avukatı Eren Keskin, 10 Eylül günü davanın 2.
duruşmasına katıldıktan sonra gitmek istediği köyün girişinde engellendi. Köye doğru ilerledikleri sırada

nlerinden giden bir sivil aracın durarak içinden askerlerin çıktığını anlatan Keskin, “Sivil araçtan askerler
inerek bizi durdurdu. Askerler sanki eşkiya durdurmuş gibi silahlarını bize çevirerek siper almıştı. Yanımıza
gelen üsteğmen rütbeli bir asker, gitmek istediğimiz köye bu şekilde kameralarla fotoğraf makineleriyle
giremeyeceğimizi, ayrıca köye gitsek bile kimseyle konuşmamamız ve diyalog kurmamamız gerektiğini söyledi.
Bu durum bizi çok şaşırttı. Nedenini sorduğumuzda ise bunun valiliğin emri olduğunu belirterek, söylenen
hususlara dikkat edilmemesi halinde köye girişimize izin verilmeyeceğini söyledi” dedi. (Evrensel

Bingöl Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü nüfusuna kayıtlı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 22 Eylül
göl şubesine yaptığı başvuruda, Karlıova Jandarma Alayına mensup askerlerin, başlarında Bingöl

Jandarma Alay Komutanı olduğu halde, 12.09.2004 tarihinde köylerinin arka tarafında Karacehennem
Vadisindeki ormanlık alanlarına 15.09.2004 tarihine kadar 3 gün boyunca yoğun top atışları yaptıklarını, bu top
atışlarıyla geniş bir ormanlık alanda yangın çıktığını, yangına müdahale edilmediğini ve tahmin edemeyeceği
kadar ormanlık alanın yandığını, atışlardan önce köylülerden atış yapılacak yere kendilerinin ve hay
gönderilmeyeceğine dair imzalı taahhüt alındığını belirtti. (İHD Bingöl)

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır ve Hakkari Şubelerine telefon ve faxla başvuruda bulunan Şırnak ili
Beytüşşebap ilçesi Ilıcak Köyü sakinleri, köylerinin Temmuz ayı sonlarında Beytüşşebap Jandarma
Komutanlığına bağlı görevliler tarafından tehdit edilerek zorla boşaltıldığını ve halen köyün 600 metre uzağında
bir alanda son derece zor koşullarda naylon ve bez çadırlarda yaşadıklarını belirttiler. Yine aynı başvurucular, 27
Temmuz 2004' de köyün ortasına isabet eden bir adet havan topu mermisinin birçok zarar ziyana sebebiyet
verdiğini aktararak yardım talebinde bulundular. İHD'ye yapılan başvurular üzerine; İHD Genel Başkan
Yardımcısı Reyhan Yalçındağ sözcülüğünde, İHD GYK Üyesi ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge
Temsilcisi Mihdi Perinçek, İHD MYK Üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, İHD GYK Üyesi
ve Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir, Diyarbakır Demokrasi Platformu sekreteryasından Nejdet Atalay,

Der Genel Sekreteri Hacı Karakuzu ile Şırnak Barosu avukatlarından İdris Tanış'ın yer aldığı bir
heyet oluşturuldu. Heyet, Ilıcak Köyü sakinlerinin yaşamakta olduğu çadır-köye giderek mağdurlarla görüşmüş
ve beyanlarını almış, akabinde de Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan, Beytüşşebap Belediye Başkanı
Faik Dursun ve Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ile görüştü. Mağdur köylülerden K. A., daha
önceki yıllarda da sürekli olarak jandarma görevlileri tarafından baskıya maruz kaldıklarını, birk
gözaltına alınarak işkence gördüğünü, bu nedenle de tekrar baskıya uğramaktan çekindiğini ve adının açık bir
şekilde raporlarımıza yansımasından kaygı duyduğunu belirterek şu beyanlarda bulundu;

4 hafta önce köyümüze gelen Beytüşşebap Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, başlarında
komutanları Albay Cengiz Eryılmaz olduğu halde, bizleri köy meydanında toplayarak köyü boşaltmamız için
tehdit ettiler. Bizler de korktuğumuz için köyden ayrılarak önce köyün dışına, daha sonra biraz daha uzağa
gitmemiz söylenince de köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olan bu gördüğünüz yere yerleştik. Gitgide daha uzağa
gitmemiz, hatta buradan tamamen ayrılmamız için çabalıyorlar. Köyden ayrıldığımızda yanı
ve minder türü eşyalarımızı aldık. Onun dışında hiçbir eşyamızı alamadık. Köyümüzün nüfusu yaklaşık 600' dür.
Burada bulunan tüm köylüler açlık, hastalık ve susuzlukla karşı karşıyadır. Buraya geçici elektrik bağlanacağı

su ne de elektrik getirilmedi. Köyümüzde sebze ektiğimiz araziler vardır. Bu sebze ekili
alanlara ancak gündüz saatlerinde sulama maksatlı gitmemize izin verilmektedir. Orada ekili otlarımızı
biçemiyoruz, hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Hiçbir işimizi yapamıyoruz. Bize, saat 18:00' den sonra
köyümüzün çevresine, tarlalarımıza gitmemiz durumunda tepelere yerleştirilen termal kameralarla bu durumu
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Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar Dağı başta olmak üzere bölgedeki yaylalara güvenlik gerekçesiyle Eylül ayında
çıkış yasağı getirdi. Bu bölgelere çıkanlara yasal işlem uygulanacağını belirten Şırnak Vali Vekili Mustafa Yel,

23.09.2004)

20 Eylül günü DEHAP Şırnak İl Örgütü tarafından İHD Diyarbakır şubesine yazılı olarak yapılan başvuruda;
bir bölgenin dışına çıkmanın

yasaklandığını, bu bölgeleri ihlal edenlerin vurulacağı, bu uygulamalar dolayısıyla insanların bağ ve bahçelerine

gede operasyon yapan güvenlik

Ezidilere ait olan ve 1993 yılında güvenlik güçleri tarafından boşaltılan, daha sonra da korucular tarafından el
tekrar eski sahiplerine verilmesi amacıyla İdil

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Kivexlilerin avukatı Eren Keskin, 10 Eylül günü davanın 2.
duruşmasına katıldıktan sonra gitmek istediği köyün girişinde engellendi. Köye doğru ilerledikleri sırada

nlerinden giden bir sivil aracın durarak içinden askerlerin çıktığını anlatan Keskin, “Sivil araçtan askerler
inerek bizi durdurdu. Askerler sanki eşkiya durdurmuş gibi silahlarını bize çevirerek siper almıştı. Yanımıza

tmek istediğimiz köye bu şekilde kameralarla fotoğraf makineleriyle
giremeyeceğimizi, ayrıca köye gitsek bile kimseyle konuşmamamız ve diyalog kurmamamız gerektiğini söyledi.

nu belirterek, söylenen
hususlara dikkat edilmemesi halinde köye girişimize izin verilmeyeceğini söyledi” dedi. (Evrensel-11.09.2004)

Bingöl Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü nüfusuna kayıtlı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 22 Eylül
göl şubesine yaptığı başvuruda, Karlıova Jandarma Alayına mensup askerlerin, başlarında Bingöl

Jandarma Alay Komutanı olduğu halde, 12.09.2004 tarihinde köylerinin arka tarafında Karacehennem
boyunca yoğun top atışları yaptıklarını, bu top

atışlarıyla geniş bir ormanlık alanda yangın çıktığını, yangına müdahale edilmediğini ve tahmin edemeyeceği
kadar ormanlık alanın yandığını, atışlardan önce köylülerden atış yapılacak yere kendilerinin ve hayvanlarının

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır ve Hakkari Şubelerine telefon ve faxla başvuruda bulunan Şırnak ili
arında Beytüşşebap Jandarma

Komutanlığına bağlı görevliler tarafından tehdit edilerek zorla boşaltıldığını ve halen köyün 600 metre uzağında
bir alanda son derece zor koşullarda naylon ve bez çadırlarda yaşadıklarını belirttiler. Yine aynı başvurucular, 27
Temmuz 2004' de köyün ortasına isabet eden bir adet havan topu mermisinin birçok zarar ziyana sebebiyet
verdiğini aktararak yardım talebinde bulundular. İHD'ye yapılan başvurular üzerine; İHD Genel Başkan

Üyesi ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge
Temsilcisi Mihdi Perinçek, İHD MYK Üyesi ve Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş, İHD GYK Üyesi
ve Mardin Şube Başkanı Hüseyin Cangir, Diyarbakır Demokrasi Platformu sekreteryasından Nejdet Atalay,

Der Genel Sekreteri Hacı Karakuzu ile Şırnak Barosu avukatlarından İdris Tanış'ın yer aldığı bir
köye giderek mağdurlarla görüşmüş

kamı Cihan Demirhan, Beytüşşebap Belediye Başkanı
Faik Dursun ve Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ile görüştü. Mağdur köylülerden K. A., daha
önceki yıllarda da sürekli olarak jandarma görevlileri tarafından baskıya maruz kaldıklarını, birkaç defa
gözaltına alınarak işkence gördüğünü, bu nedenle de tekrar baskıya uğramaktan çekindiğini ve adının açık bir

4 hafta önce köyümüze gelen Beytüşşebap Jandarma Komutanlığına bağlı askerler, başlarında
komutanları Albay Cengiz Eryılmaz olduğu halde, bizleri köy meydanında toplayarak köyü boşaltmamız için

ayrılarak önce köyün dışına, daha sonra biraz daha uzağa
gitmemiz söylenince de köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olan bu gördüğünüz yere yerleştik. Gitgide daha uzağa
gitmemiz, hatta buradan tamamen ayrılmamız için çabalıyorlar. Köyden ayrıldığımızda yanımıza sadece yatak
ve minder türü eşyalarımızı aldık. Onun dışında hiçbir eşyamızı alamadık. Köyümüzün nüfusu yaklaşık 600' dür.
Burada bulunan tüm köylüler açlık, hastalık ve susuzlukla karşı karşıyadır. Buraya geçici elektrik bağlanacağı

su ne de elektrik getirilmedi. Köyümüzde sebze ektiğimiz araziler vardır. Bu sebze ekili
alanlara ancak gündüz saatlerinde sulama maksatlı gitmemize izin verilmektedir. Orada ekili otlarımızı

amıyoruz. Bize, saat 18:00' den sonra
köyümüzün çevresine, tarlalarımıza gitmemiz durumunda tepelere yerleştirilen termal kameralarla bu durumu
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tespit edeceklerini ve bizi silahla vuracaklarını söylediler. İnsan hakları heyeti buraya gelmeden önce de
askerler buraya gelerek "...onlara bir şey söylemeyin, kendi isteğinizle buraya gelip yerleştiğinizi söyleyin..."
diye tehdit ettiler. Ayrıca köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile de görüşerek bizimle görüşmeleri durumunda köyü
kendi isteğimizle terk ettiğimizi söy
burada değildir; sizin geleceğinizi duydukları için korkudan buradan ayrıldılar. Beytüşşebap Kaymakamı
buraya hiç gelmedi, bizimle hiç ilgilenmedi. Buraya geldikten sonra kendi çab
buraya geleceğinizi duyduktan sonra dün (17 Ağustos) 8 ve bugün de 4 olmak üzere toplam 12 çadır verdiler.
Ondan önce bize çadır da vermediler. Verdikleri çadırlar da son derece eski ve kullanılamaz durumdadır.
Köyümüzü terk etmemiz ve buraya yerleşmemiz durumunda bize elektrik, su sağlayacaklarını, tuvalet inşa
edeceklerini söylediler ancak bugüne kadar bu da gerçekleşmedi. Şu an tüm köy halkı açlıkla karşı karşıyayız.
Tek amaçları bizim bu koşullardan bıkmamız, köyü tamamen
buradan gitmemizdir. Köyümüzü boşalttıran Albay Cengiz Eryılmaz, bir süre önce tayini çıktığından yerine
başka biri geldi ancak adını bilmiyorum. Buraya geldikten sonra özellikle çocuklar arasında zatürree,
ateş, tifo gibi hastalıklar baş gösterdi. Buraya geldiğimiz ilk günlerde bizim çadırın dışında olduğumuz bir
esnada, içerde uyuyan 6 aylık kız çocuğun üzerine denk halinde olan battaniyelerin düşmesi sonucu boğularak
yaşamını yitirdi. Bundan yaklaşık 10 gün önce Beytüşşebap girişindeki köprüde bir mayın patlaması sonucu,
jandarma görevlileri buraya gelerek bizleri topladılar ve patlayan mayından bizi sorumlu tuttular. Bizim köyden
Sinan Abi ve Kerem Abi ile Sedkar (Hisarkapı) Köyünden Reşit Temel, Sa
aldılar, bu şahıslar sorgulandıktan sonra Hakimlik tarafından serbest bırakıldılar. Yetkililerden bugüne kadar
gıda, temizlik malzemesi, ilaç yardımı yapılmadı. Çocuklar arasında baş gösteren hastalıklar nedeniyle dok
ve hemşire ziyareti de yapılmadı. Aramızda bulunan 7 ailenin yiyecek bir ekmekleri dahi yoktur. Bir an önce
köyümüze geri dönmek istiyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."
Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan ise heyet üyelerine
Ancak köyün askerler tarafından boşaltıldığı iddiası doğru değildir. Köylüler, PKK/KONGRA
üyelerinin bölgeye gelmesinden sonra kendi güvenlikleri için köyü terk etmişlerdir. Ancak yaşam koşullarıyla
ilgili sorunlarının olduğu doğrudur. Ben oradaki aile reislerinin %60’ ı ile görüştüm. Boşaltmayla ilgili bir
şikayetimiz yoktur dediler. Köylülere çadır yardımında bulunulduğunu biliyorum. Ben şu ana kadar kendilerini
ziyaret etmedim ancak bir defasında gitme teşebbü
yolunda arıza yapması sebebiyle yol tıkanmış olduğundan gidemeyip geri döndüm. Ancak bundan sonra
gideceğim, hem ihtiyaç duydukları malzemeler konusunda yardımda bulunacağım hem de kendilerini ziyar
edeceğim. Ilıcak Köyü oldukça yoksul bir köydür, Kaymakamlığıma bağlı 25 köyün içinde en yoksul olanıdır.
Sosyal Yardımlaşma Fonundan en fazla Ilıcak Köyüne pay ayırmaktayım. Köylüler istediği her an köylerine geri
dönebilirler. Yasadışı örgüt, bu insan
edip çadırlara yerleşmişlerdir. Bu konuda hiçbir zorlama ya da engelleme söz konusu değildir. Ancak ilçemizin
koşulları yeterli gelmediğinden şimdiye kadar köye sağlıkçı ziyaret
dönmeleri durumunda güvenliklerini sağlamak hususu ise benim işim değildir. Bu güvenlik görevlilerinin işidir.
" Demirhan'nın, köylülerin istedikleri an köylerine geri dönebileceklerini söylemeleri üzerine, heye
Reyhan Yalçındağ köylülerin bunun aksini iddia ettiklerini, bu durumun açığa çıkması için de birlikte olay
yerine gitmelerini ve köylülerin kendi refakatlerinde köylerine geri dönmelerinin sağlanmasını önermesi üzerine
Demirhan, bunun mümkün olduğunu, İnsan Hakları Heyeti ile kendilerinin birlikte giderek köylülerle birlikte
görüşebileceklerini ve istemeleri durumunda da köylerine rahatlıkla geri dönebileceklerini belirtti. Demirhan
ayrıca, köylülerin köylerine geri dönmek istemeleri durumunda bun
haklarında yasal işlem başlatacağını da belirtti. Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ise Ilıcak
Köyü'nün boşaltıldığı iddiasını doğrulayarak köylülerin kendi olanaklarıyla son derece zor koşullarda y
belirtti. Heyet, Ilıcak Köyü köylülerinin şu anda yaşadıkları yerin, köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olduğunu,
mağdur köylülerin, derme-çatma, eski ve insan sağlığına aykırı, alt yüzeyi olmayan çadırlarda yaşadıklarını
tespit etmiştir. Heyet, çok sayıda hasta ve acilen tedavi edilmesi gereken çocuğun olduğunu tespit etmiş;
bunlardan 8 yaşındaki Leyla Acar'ın, köyden ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından
kaynaklı çadırın içinde ısınmaya çalışırken yakılan ateşin yayılma
gerektiğini gözlemlemiştir. Heyet, Kaymakamlığın sözlü beyanlarının aksine, Ilıcak Köyünün, Beytüşşebap
Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerce zorla boşaltıldığı kanaatindedir. Resmi makamlarda mağdur köylüler
köyü kendiliğinden terk ettikleri ve bu nedenle kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiği inancı
hakimdir. İdari makamların, heyetin vaka yerine gitmesine kadar hiçbir şekilde çadır
yurttaşlarımızı ziyaret etmemeleri ve ihtiya
uygulamasının görmezden gelinmesidir. Demokratik toplumlarda “güvenlikçi” devlet bakış açısı, “hak ve
özgürlükler”in önünde olamaz. Bu bağlamda, Ilıcak Köyünü zorla boşaltmak zorunda bırakılan y
zararları derhal tazmin edilmeli, köye yeniden geri dönüş sağlanmalı, acil ihtiyaçlar derhal sağlanmalıdır. Başta
yaşam hakkı olmak üzere, zor ve sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklı daha ciddi ihlallerin meydana gelmesi
endişesini taşıyan heyetimiz, çatışmalı dönemde boşaltılmış olan köylere yeniden geri dönüşlerin sağlanması
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tespit edeceklerini ve bizi silahla vuracaklarını söylediler. İnsan hakları heyeti buraya gelmeden önce de
ler buraya gelerek "...onlara bir şey söylemeyin, kendi isteğinizle buraya gelip yerleştiğinizi söyleyin..."

diye tehdit ettiler. Ayrıca köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile de görüşerek bizimle görüşmeleri durumunda köyü
lemeleri konusunda tehdit ettiler. O nedenle şimdi ihtiyar heyetinden kimse

burada değildir; sizin geleceğinizi duydukları için korkudan buradan ayrıldılar. Beytüşşebap Kaymakamı
buraya hiç gelmedi, bizimle hiç ilgilenmedi. Buraya geldikten sonra kendi çabamızla çadır temin ettik. Sizin
buraya geleceğinizi duyduktan sonra dün (17 Ağustos) 8 ve bugün de 4 olmak üzere toplam 12 çadır verdiler.
Ondan önce bize çadır da vermediler. Verdikleri çadırlar da son derece eski ve kullanılamaz durumdadır.

etmemiz ve buraya yerleşmemiz durumunda bize elektrik, su sağlayacaklarını, tuvalet inşa
edeceklerini söylediler ancak bugüne kadar bu da gerçekleşmedi. Şu an tüm köy halkı açlıkla karşı karşıyayız.
Tek amaçları bizim bu koşullardan bıkmamız, köyü tamamen bir daha geri gitmeyecek şekilde boşaltmamız ve
buradan gitmemizdir. Köyümüzü boşalttıran Albay Cengiz Eryılmaz, bir süre önce tayini çıktığından yerine
başka biri geldi ancak adını bilmiyorum. Buraya geldikten sonra özellikle çocuklar arasında zatürree,
ateş, tifo gibi hastalıklar baş gösterdi. Buraya geldiğimiz ilk günlerde bizim çadırın dışında olduğumuz bir
esnada, içerde uyuyan 6 aylık kız çocuğun üzerine denk halinde olan battaniyelerin düşmesi sonucu boğularak

k 10 gün önce Beytüşşebap girişindeki köprüde bir mayın patlaması sonucu,
jandarma görevlileri buraya gelerek bizleri topladılar ve patlayan mayından bizi sorumlu tuttular. Bizim köyden
Sinan Abi ve Kerem Abi ile Sedkar (Hisarkapı) Köyünden Reşit Temel, Salih Temel ve Derviş Temel' i gözaltına
aldılar, bu şahıslar sorgulandıktan sonra Hakimlik tarafından serbest bırakıldılar. Yetkililerden bugüne kadar
gıda, temizlik malzemesi, ilaç yardımı yapılmadı. Çocuklar arasında baş gösteren hastalıklar nedeniyle dok
ve hemşire ziyareti de yapılmadı. Aramızda bulunan 7 ailenin yiyecek bir ekmekleri dahi yoktur. Bir an önce
köyümüze geri dönmek istiyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."
Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan ise heyet üyelerine "Ilıcak Köyünün boşaltılmasından haberdarım.
Ancak köyün askerler tarafından boşaltıldığı iddiası doğru değildir. Köylüler, PKK/KONGRA
üyelerinin bölgeye gelmesinden sonra kendi güvenlikleri için köyü terk etmişlerdir. Ancak yaşam koşullarıyla

larının olduğu doğrudur. Ben oradaki aile reislerinin %60’ ı ile görüştüm. Boşaltmayla ilgili bir
şikayetimiz yoktur dediler. Köylülere çadır yardımında bulunulduğunu biliyorum. Ben şu ana kadar kendilerini
ziyaret etmedim ancak bir defasında gitme teşebbüsünde bulundum, gideceğim gün Köy Hizmetleri aracının köy
yolunda arıza yapması sebebiyle yol tıkanmış olduğundan gidemeyip geri döndüm. Ancak bundan sonra
gideceğim, hem ihtiyaç duydukları malzemeler konusunda yardımda bulunacağım hem de kendilerini ziyar
edeceğim. Ilıcak Köyü oldukça yoksul bir köydür, Kaymakamlığıma bağlı 25 köyün içinde en yoksul olanıdır.
Sosyal Yardımlaşma Fonundan en fazla Ilıcak Köyüne pay ayırmaktayım. Köylüler istediği her an köylerine geri
dönebilirler. Yasadışı örgüt, bu insanların koyunlarını, buğdayını zorla almak istediği için köylüler, evlerini terk
edip çadırlara yerleşmişlerdir. Bu konuda hiçbir zorlama ya da engelleme söz konusu değildir. Ancak ilçemizin
koşulları yeterli gelmediğinden şimdiye kadar köye sağlıkçı ziyareti sağlayamadık. Bundan sonra köylülerin geri
dönmeleri durumunda güvenliklerini sağlamak hususu ise benim işim değildir. Bu güvenlik görevlilerinin işidir.

Demirhan'nın, köylülerin istedikleri an köylerine geri dönebileceklerini söylemeleri üzerine, heye
Reyhan Yalçındağ köylülerin bunun aksini iddia ettiklerini, bu durumun açığa çıkması için de birlikte olay
yerine gitmelerini ve köylülerin kendi refakatlerinde köylerine geri dönmelerinin sağlanmasını önermesi üzerine

ğunu, İnsan Hakları Heyeti ile kendilerinin birlikte giderek köylülerle birlikte
görüşebileceklerini ve istemeleri durumunda da köylerine rahatlıkla geri dönebileceklerini belirtti. Demirhan
ayrıca, köylülerin köylerine geri dönmek istemeleri durumunda bunu engelleyen görevliler olursa tereddütsüz
haklarında yasal işlem başlatacağını da belirtti. Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ise Ilıcak
Köyü'nün boşaltıldığı iddiasını doğrulayarak köylülerin kendi olanaklarıyla son derece zor koşullarda y
belirtti. Heyet, Ilıcak Köyü köylülerinin şu anda yaşadıkları yerin, köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olduğunu,

çatma, eski ve insan sağlığına aykırı, alt yüzeyi olmayan çadırlarda yaşadıklarını
çok sayıda hasta ve acilen tedavi edilmesi gereken çocuğun olduğunu tespit etmiş;

bunlardan 8 yaşındaki Leyla Acar'ın, köyden ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından
kaynaklı çadırın içinde ısınmaya çalışırken yakılan ateşin yayılması sonucu yandığını ve acilen tedavi görmesi
gerektiğini gözlemlemiştir. Heyet, Kaymakamlığın sözlü beyanlarının aksine, Ilıcak Köyünün, Beytüşşebap
Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerce zorla boşaltıldığı kanaatindedir. Resmi makamlarda mağdur köylüler
köyü kendiliğinden terk ettikleri ve bu nedenle kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiği inancı
hakimdir. İdari makamların, heyetin vaka yerine gitmesine kadar hiçbir şekilde çadır
yurttaşlarımızı ziyaret etmemeleri ve ihtiyaçlarını karşılamamalarından elde ettiği sonuç, zorla boşaltma
uygulamasının görmezden gelinmesidir. Demokratik toplumlarda “güvenlikçi” devlet bakış açısı, “hak ve
özgürlükler”in önünde olamaz. Bu bağlamda, Ilıcak Köyünü zorla boşaltmak zorunda bırakılan y
zararları derhal tazmin edilmeli, köye yeniden geri dönüş sağlanmalı, acil ihtiyaçlar derhal sağlanmalıdır. Başta
yaşam hakkı olmak üzere, zor ve sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklı daha ciddi ihlallerin meydana gelmesi

n heyetimiz, çatışmalı dönemde boşaltılmış olan köylere yeniden geri dönüşlerin sağlanması
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tespit edeceklerini ve bizi silahla vuracaklarını söylediler. İnsan hakları heyeti buraya gelmeden önce de
ler buraya gelerek "...onlara bir şey söylemeyin, kendi isteğinizle buraya gelip yerleştiğinizi söyleyin..."

diye tehdit ettiler. Ayrıca köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile de görüşerek bizimle görüşmeleri durumunda köyü
lemeleri konusunda tehdit ettiler. O nedenle şimdi ihtiyar heyetinden kimse

burada değildir; sizin geleceğinizi duydukları için korkudan buradan ayrıldılar. Beytüşşebap Kaymakamı
amızla çadır temin ettik. Sizin

buraya geleceğinizi duyduktan sonra dün (17 Ağustos) 8 ve bugün de 4 olmak üzere toplam 12 çadır verdiler.
Ondan önce bize çadır da vermediler. Verdikleri çadırlar da son derece eski ve kullanılamaz durumdadır.

etmemiz ve buraya yerleşmemiz durumunda bize elektrik, su sağlayacaklarını, tuvalet inşa
edeceklerini söylediler ancak bugüne kadar bu da gerçekleşmedi. Şu an tüm köy halkı açlıkla karşı karşıyayız.

bir daha geri gitmeyecek şekilde boşaltmamız ve
buradan gitmemizdir. Köyümüzü boşalttıran Albay Cengiz Eryılmaz, bir süre önce tayini çıktığından yerine
başka biri geldi ancak adını bilmiyorum. Buraya geldikten sonra özellikle çocuklar arasında zatürree, ishal,
ateş, tifo gibi hastalıklar baş gösterdi. Buraya geldiğimiz ilk günlerde bizim çadırın dışında olduğumuz bir
esnada, içerde uyuyan 6 aylık kız çocuğun üzerine denk halinde olan battaniyelerin düşmesi sonucu boğularak

k 10 gün önce Beytüşşebap girişindeki köprüde bir mayın patlaması sonucu,
jandarma görevlileri buraya gelerek bizleri topladılar ve patlayan mayından bizi sorumlu tuttular. Bizim köyden

lih Temel ve Derviş Temel' i gözaltına
aldılar, bu şahıslar sorgulandıktan sonra Hakimlik tarafından serbest bırakıldılar. Yetkililerden bugüne kadar
gıda, temizlik malzemesi, ilaç yardımı yapılmadı. Çocuklar arasında baş gösteren hastalıklar nedeniyle doktor
ve hemşire ziyareti de yapılmadı. Aramızda bulunan 7 ailenin yiyecek bir ekmekleri dahi yoktur. Bir an önce

yünün boşaltılmasından haberdarım.
Ancak köyün askerler tarafından boşaltıldığı iddiası doğru değildir. Köylüler, PKK/KONGRA-GEL örgüt
üyelerinin bölgeye gelmesinden sonra kendi güvenlikleri için köyü terk etmişlerdir. Ancak yaşam koşullarıyla

larının olduğu doğrudur. Ben oradaki aile reislerinin %60’ ı ile görüştüm. Boşaltmayla ilgili bir
şikayetimiz yoktur dediler. Köylülere çadır yardımında bulunulduğunu biliyorum. Ben şu ana kadar kendilerini

sünde bulundum, gideceğim gün Köy Hizmetleri aracının köy
yolunda arıza yapması sebebiyle yol tıkanmış olduğundan gidemeyip geri döndüm. Ancak bundan sonra
gideceğim, hem ihtiyaç duydukları malzemeler konusunda yardımda bulunacağım hem de kendilerini ziyaret
edeceğim. Ilıcak Köyü oldukça yoksul bir köydür, Kaymakamlığıma bağlı 25 köyün içinde en yoksul olanıdır.
Sosyal Yardımlaşma Fonundan en fazla Ilıcak Köyüne pay ayırmaktayım. Köylüler istediği her an köylerine geri

ların koyunlarını, buğdayını zorla almak istediği için köylüler, evlerini terk
edip çadırlara yerleşmişlerdir. Bu konuda hiçbir zorlama ya da engelleme söz konusu değildir. Ancak ilçemizin

i sağlayamadık. Bundan sonra köylülerin geri
dönmeleri durumunda güvenliklerini sağlamak hususu ise benim işim değildir. Bu güvenlik görevlilerinin işidir.

Demirhan'nın, köylülerin istedikleri an köylerine geri dönebileceklerini söylemeleri üzerine, heyet sözcüsü
Reyhan Yalçındağ köylülerin bunun aksini iddia ettiklerini, bu durumun açığa çıkması için de birlikte olay
yerine gitmelerini ve köylülerin kendi refakatlerinde köylerine geri dönmelerinin sağlanmasını önermesi üzerine

ğunu, İnsan Hakları Heyeti ile kendilerinin birlikte giderek köylülerle birlikte
görüşebileceklerini ve istemeleri durumunda da köylerine rahatlıkla geri dönebileceklerini belirtti. Demirhan

u engelleyen görevliler olursa tereddütsüz
haklarında yasal işlem başlatacağını da belirtti. Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili Nurettin Üren ise Ilıcak
Köyü'nün boşaltıldığı iddiasını doğrulayarak köylülerin kendi olanaklarıyla son derece zor koşullarda yaşadığını
belirtti. Heyet, Ilıcak Köyü köylülerinin şu anda yaşadıkları yerin, köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta olduğunu,

çatma, eski ve insan sağlığına aykırı, alt yüzeyi olmayan çadırlarda yaşadıklarını
çok sayıda hasta ve acilen tedavi edilmesi gereken çocuğun olduğunu tespit etmiş;

bunlardan 8 yaşındaki Leyla Acar'ın, köyden ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından
sı sonucu yandığını ve acilen tedavi görmesi

gerektiğini gözlemlemiştir. Heyet, Kaymakamlığın sözlü beyanlarının aksine, Ilıcak Köyünün, Beytüşşebap
Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerce zorla boşaltıldığı kanaatindedir. Resmi makamlarda mağdur köylülerin
köyü kendiliğinden terk ettikleri ve bu nedenle kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiği inancı
hakimdir. İdari makamların, heyetin vaka yerine gitmesine kadar hiçbir şekilde çadır-köyde yaşayan

çlarını karşılamamalarından elde ettiği sonuç, zorla boşaltma
uygulamasının görmezden gelinmesidir. Demokratik toplumlarda “güvenlikçi” devlet bakış açısı, “hak ve
özgürlükler”in önünde olamaz. Bu bağlamda, Ilıcak Köyünü zorla boşaltmak zorunda bırakılan yurttaşlarımızın
zararları derhal tazmin edilmeli, köye yeniden geri dönüş sağlanmalı, acil ihtiyaçlar derhal sağlanmalıdır. Başta
yaşam hakkı olmak üzere, zor ve sağlıksız yaşam koşullarından kaynaklı daha ciddi ihlallerin meydana gelmesi

n heyetimiz, çatışmalı dönemde boşaltılmış olan köylere yeniden geri dönüşlerin sağlanması
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gerekirken, yeni bir uygulama gerçekleştiren sorumlular hakkında gerekli yasal prosedürün başlatılmasını da
talep etmektedir.
Heyetin ilk ziyaretinin ardından Diya
gıda ve temizlik maddelerini, mağdur köylülere ulaştırmak ve incelemeler yapmak üzere 25 Ağustos tarihinde
tekrar Ilıcak köyüne gitti. Gıda ve temizlik maddeleri yüklü kamyona ref
Belediye Başkan Vekili Nurettin Ürün ile birlikte saat 11.00 dolaylarında Ilıcak çadır köye ulaştığında;
Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı ve birkaç sivil görevli ile askerlerin
çadır alanında olduğunu tespit etti. Çadır
dağıtılırken mağdurlar ve yetkililer ile görüşmeler yapıldı. Köylüler özetle şu anlatımlarda bulundular; “
heyetin ziyaretinden sonra Beytüşşebap Kayma
ettiğini, kuru gıda yardımı yaptıklarını, köylerine dönebileceklerini söylediklerini, Kaymakam ve ilçe bölük
komutanın şu anda çadırların bulunduğu yerde olduğunu, Kaymakamlığın 5 araç getirdiğini
toplamaya başladıkları eşyalarını köye götüreceklerini, çadırda yaşayan tüm ailelerin köye gideceğini, İHD ve
yardımı gönderen Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığına teşekkür ettiklerini, Çadır alanında bulunan
evlerde kalan ve aynı köyün sınırları içinde olan ailelerin de yoksul olduğunu ve yardıma ihtiyaçlarının
olduğunu, çadırlara gelmeden önce evleri olmadığı için akrabalarını evlerinde kalan üç ailenin köye geri
dönerken ev sıkıntılarının olduğu, bunun için çadıra ihtiyaç duydukla
Demirhan ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı da heyete özetle şu anlatımlarda bulundu:
köylülerini Şırnak Valisi ile birlikte ziyaret ettiklerini, gıda yardımında bulunduklarını, Şırnak valisinin; köyden
ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından kaynaklı çadırın içinde ısınmaya çalışırken
yakılan ateşin yayılması sonucu yanan 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavi ettireceğini, bu çocuğun ilk tedavi
sürecinde de kullanılan aracın yakıt ma
ve abartılı anlatımlarda bulunduğunu, köye geri dönüş için engelin olmadığını, bunun için burada bulunduklarını,
köye dönen yurttaşların güvenliklerini sağlayacaklarını, temin edil
bu araçlarla köylülerin eşyalarını köye göndereceklerini, köye geri dönüşte evsiz üç aileye çadır tahsis ettiğini,
evlerini yapıncaya kadar bu çadırların onlarda kalacağını, Ilıcak köylülerinin yoksul olduğunu,
olarak köye yönelik 4 proje hazırladıklarını’’
amirinin temin ettiği araçlar ile evlerine dönmeye başladığını, temin edilip dağıtılan temizlik ve gıda
maddelerinin mağdurların ancak bir aylık ihtiyacına tekabül ettiğini, sürekli gelire kavuşturulmaları için devletin
bir çalışma içine girmesi gerektiğini, ilçe yolunun çok bozuk olması nedeniyle ulaşımın zorlukla yapıldığını,
ciddi bir ihtiyaç olmasına rağmen mağdurların sağlık tarama
giderilmediğini, 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavisine daha başlanmadığını, 5233 Sayılı Yasanın bu duruma
uygulanması düşünülerek; köylülerin zarar ziyanlarının tespiti yoluna gidilmesi gerektiğini tespit etti.

10 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abidin Gürbey (1972), 1993 yılında köylerini terk
etmek zorunda kaldıklarını o tarihten beri köylerini göremediklerini, bu yıl köylerine gittiklerinde buldozerlerle
bütün ev ve ağaçların yıkıldığını, kö
dönmek istediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

30 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mahmut Aliç (1952), Alaattin Gökay (1956), Osman Alıcı
(1956), İbrahim Alıcı (1964), Lokman Alıcı (1982) ve Nuhi Alıcı (1984), Gürpınar ilçesi Oğuldan köyü
Taşnacak mezrasında ikamet ettiklerini, Ekim ayının 3. haftasında Kırgeçit Karakolu’ndan bir heyetin köylerine
geldiğini, kendilerine silah almaları için baskı y
ederek gittiklerini, 29 Kasım günü bölük komutanının köye gelerek kendilerini Gürpınar İlçe Jandarma
Komutanlığı’na çağırdığını, tekrar silah almalarının dayatıldığını, kabul etmeyince 06.12.200
köyü boşaltmaları için süre tanındığını belirtti. (İHD Van)

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Yukarı Karataş köyüne bağlı Beyaztaş(Behre) mezrasında ikamet eden Mehmet
Sait Beyaz ve Mehmet Cemil Beyaz İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları baş
yaşamakta oldukları mezralarından zorla göç etmeye zorladıklarını belirttiler. (İHD Şanlıurfa)

17 Aralık günü İHD İstanbul şubesine
polise ihbar edildiğini ancak serbest bırakıldığını, 27 Eylül günü oturduğu sokağın sakinleri tarafından linç
edilmek istendiğini, serbest bırakıldıktan sonra Savcılıktan izni olmasına r
yakıldığını, bindiği taksinin kurşunlandığını, konut dokunulmazlığı ve kişi güvenliğinin mahalleli tarafından
ihlal edildiğini belirtti. (İHD İstanbul)
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gerekirken, yeni bir uygulama gerçekleştiren sorumlular hakkında gerekli yasal prosedürün başlatılmasını da

Heyetin ilk ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının temin ettiği 9 ton muhtelif cins
gıda ve temizlik maddelerini, mağdur köylülere ulaştırmak ve incelemeler yapmak üzere 25 Ağustos tarihinde
tekrar Ilıcak köyüne gitti. Gıda ve temizlik maddeleri yüklü kamyona refakat eden heyet üyeleri Beytüşşebap
Belediye Başkan Vekili Nurettin Ürün ile birlikte saat 11.00 dolaylarında Ilıcak çadır köye ulaştığında;
Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı ve birkaç sivil görevli ile askerlerin

anında olduğunu tespit etti. Çadır-köyde kalan her (51) aileye 133 kg temel gıda ve temizlik maddesi
dağıtılırken mağdurlar ve yetkililer ile görüşmeler yapıldı. Köylüler özetle şu anlatımlarda bulundular; “
heyetin ziyaretinden sonra Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan ve Şırnak Valisinin kendilerini ziyaret
ettiğini, kuru gıda yardımı yaptıklarını, köylerine dönebileceklerini söylediklerini, Kaymakam ve ilçe bölük
komutanın şu anda çadırların bulunduğu yerde olduğunu, Kaymakamlığın 5 araç getirdiğini
toplamaya başladıkları eşyalarını köye götüreceklerini, çadırda yaşayan tüm ailelerin köye gideceğini, İHD ve
yardımı gönderen Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığına teşekkür ettiklerini, Çadır alanında bulunan

öyün sınırları içinde olan ailelerin de yoksul olduğunu ve yardıma ihtiyaçlarının
olduğunu, çadırlara gelmeden önce evleri olmadığı için akrabalarını evlerinde kalan üç ailenin köye geri
dönerken ev sıkıntılarının olduğu, bunun için çadıra ihtiyaç duyduklarını ” söylediler. Kaymakam Cihan
Demirhan ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı da heyete özetle şu anlatımlarda bulundu:
köylülerini Şırnak Valisi ile birlikte ziyaret ettiklerini, gıda yardımında bulunduklarını, Şırnak valisinin; köyden
ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından kaynaklı çadırın içinde ısınmaya çalışırken
yakılan ateşin yayılması sonucu yanan 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavi ettireceğini, bu çocuğun ilk tedavi
sürecinde de kullanılan aracın yakıt masrafının da daha önce kendileri tarafından karşılandığını, köylülerin eksik
ve abartılı anlatımlarda bulunduğunu, köye geri dönüş için engelin olmadığını, bunun için burada bulunduklarını,
köye dönen yurttaşların güvenliklerini sağlayacaklarını, temin edilen 5 adet taşıyıcı araçların burada olduğunu,
bu araçlarla köylülerin eşyalarını köye göndereceklerini, köye geri dönüşte evsiz üç aileye çadır tahsis ettiğini,
evlerini yapıncaya kadar bu çadırların onlarda kalacağını, Ilıcak köylülerinin yoksul olduğunu,
olarak köye yönelik 4 proje hazırladıklarını’’ söylediler. Heyet; çadır köyde oturan mağdurların mülki idare
amirinin temin ettiği araçlar ile evlerine dönmeye başladığını, temin edilip dağıtılan temizlik ve gıda

bir aylık ihtiyacına tekabül ettiğini, sürekli gelire kavuşturulmaları için devletin
bir çalışma içine girmesi gerektiğini, ilçe yolunun çok bozuk olması nedeniyle ulaşımın zorlukla yapıldığını,
ciddi bir ihtiyaç olmasına rağmen mağdurların sağlık taramasından geçirilmediğini, ilaç ihtiyaçlarının
giderilmediğini, 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavisine daha başlanmadığını, 5233 Sayılı Yasanın bu duruma
uygulanması düşünülerek; köylülerin zarar ziyanlarının tespiti yoluna gidilmesi gerektiğini tespit etti.

10 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abidin Gürbey (1972), 1993 yılında köylerini terk
etmek zorunda kaldıklarını o tarihten beri köylerini göremediklerini, bu yıl köylerine gittiklerinde buldozerlerle
bütün ev ve ağaçların yıkıldığını, köyün mayınlandığını ve tel örgülerle çevrildiğini gördüklerin, köylerine
dönmek istediklerini belirterek hukuki yardım talep etti. (İHD İstanbul)

30 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mahmut Aliç (1952), Alaattin Gökay (1956), Osman Alıcı
, İbrahim Alıcı (1964), Lokman Alıcı (1982) ve Nuhi Alıcı (1984), Gürpınar ilçesi Oğuldan köyü

Taşnacak mezrasında ikamet ettiklerini, Ekim ayının 3. haftasında Kırgeçit Karakolu’ndan bir heyetin köylerine
geldiğini, kendilerine silah almaları için baskı yaptıklarını, kabul etmeyeceklerini söylemeleri üzerine tehdit
ederek gittiklerini, 29 Kasım günü bölük komutanının köye gelerek kendilerini Gürpınar İlçe Jandarma
Komutanlığı’na çağırdığını, tekrar silah almalarının dayatıldığını, kabul etmeyince 06.12.200
köyü boşaltmaları için süre tanındığını belirtti. (İHD Van)

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Yukarı Karataş köyüne bağlı Beyaztaş(Behre) mezrasında ikamet eden Mehmet
Sait Beyaz ve Mehmet Cemil Beyaz İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, TİGEM tarafından yıllardır
yaşamakta oldukları mezralarından zorla göç etmeye zorladıklarını belirttiler. (İHD Şanlıurfa)

günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Fatma Derin (1958), evinde kadın sattığı iddiasıyla
polise ihbar edildiğini ancak serbest bırakıldığını, 27 Eylül günü oturduğu sokağın sakinleri tarafından linç
edilmek istendiğini, serbest bırakıldıktan sonra Savcılıktan izni olmasına rağmen evine giremediğini, arabasının
yakıldığını, bindiği taksinin kurşunlandığını, konut dokunulmazlığı ve kişi güvenliğinin mahalleli tarafından

(İHD İstanbul)
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gerekirken, yeni bir uygulama gerçekleştiren sorumlular hakkında gerekli yasal prosedürün başlatılmasını da

rbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının temin ettiği 9 ton muhtelif cins
gıda ve temizlik maddelerini, mağdur köylülere ulaştırmak ve incelemeler yapmak üzere 25 Ağustos tarihinde

akat eden heyet üyeleri Beytüşşebap
Belediye Başkan Vekili Nurettin Ürün ile birlikte saat 11.00 dolaylarında Ilıcak çadır köye ulaştığında;
Beytüşşebap Kaymakamı Cihan Demirhan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı ve birkaç sivil görevli ile askerlerin

köyde kalan her (51) aileye 133 kg temel gıda ve temizlik maddesi
dağıtılırken mağdurlar ve yetkililer ile görüşmeler yapıldı. Köylüler özetle şu anlatımlarda bulundular; “ İlk

kamı Cihan Demirhan ve Şırnak Valisinin kendilerini ziyaret
ettiğini, kuru gıda yardımı yaptıklarını, köylerine dönebileceklerini söylediklerini, Kaymakam ve ilçe bölük
komutanın şu anda çadırların bulunduğu yerde olduğunu, Kaymakamlığın 5 araç getirdiğini, bu araçlar ile
toplamaya başladıkları eşyalarını köye götüreceklerini, çadırda yaşayan tüm ailelerin köye gideceğini, İHD ve
yardımı gönderen Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığına teşekkür ettiklerini, Çadır alanında bulunan

öyün sınırları içinde olan ailelerin de yoksul olduğunu ve yardıma ihtiyaçlarının
olduğunu, çadırlara gelmeden önce evleri olmadığı için akrabalarını evlerinde kalan üç ailenin köye geri

” söylediler. Kaymakam Cihan
Demirhan ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı da heyete özetle şu anlatımlarda bulundu:“ Çadırda kalan Ilıcak
köylülerini Şırnak Valisi ile birlikte ziyaret ettiklerini, gıda yardımında bulunduklarını, Şırnak valisinin; köyden
ilk ayrıldıkları günlerde geceleri havanın çok soğuk olmasından kaynaklı çadırın içinde ısınmaya çalışırken
yakılan ateşin yayılması sonucu yanan 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavi ettireceğini, bu çocuğun ilk tedavi

srafının da daha önce kendileri tarafından karşılandığını, köylülerin eksik
ve abartılı anlatımlarda bulunduğunu, köye geri dönüş için engelin olmadığını, bunun için burada bulunduklarını,

en 5 adet taşıyıcı araçların burada olduğunu,
bu araçlarla köylülerin eşyalarını köye göndereceklerini, köye geri dönüşte evsiz üç aileye çadır tahsis ettiğini,
evlerini yapıncaya kadar bu çadırların onlarda kalacağını, Ilıcak köylülerinin yoksul olduğunu, kaymakamlık

söylediler. Heyet; çadır köyde oturan mağdurların mülki idare
amirinin temin ettiği araçlar ile evlerine dönmeye başladığını, temin edilip dağıtılan temizlik ve gıda

bir aylık ihtiyacına tekabül ettiğini, sürekli gelire kavuşturulmaları için devletin
bir çalışma içine girmesi gerektiğini, ilçe yolunun çok bozuk olması nedeniyle ulaşımın zorlukla yapıldığını,

sından geçirilmediğini, ilaç ihtiyaçlarının
giderilmediğini, 8 yaşındaki Leyla Acar' ın, tedavisine daha başlanmadığını, 5233 Sayılı Yasanın bu duruma
uygulanması düşünülerek; köylülerin zarar ziyanlarının tespiti yoluna gidilmesi gerektiğini tespit etti.

10 Ekim günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Abidin Gürbey (1972), 1993 yılında köylerini terk
etmek zorunda kaldıklarını o tarihten beri köylerini göremediklerini, bu yıl köylerine gittiklerinde buldozerlerle

yün mayınlandığını ve tel örgülerle çevrildiğini gördüklerin, köylerine

30 Kasım günü İHD Van şubesine başvuruda bulunan Mahmut Aliç (1952), Alaattin Gökay (1956), Osman Alıcı
, İbrahim Alıcı (1964), Lokman Alıcı (1982) ve Nuhi Alıcı (1984), Gürpınar ilçesi Oğuldan köyü

Taşnacak mezrasında ikamet ettiklerini, Ekim ayının 3. haftasında Kırgeçit Karakolu’ndan bir heyetin köylerine
aptıklarını, kabul etmeyeceklerini söylemeleri üzerine tehdit

ederek gittiklerini, 29 Kasım günü bölük komutanının köye gelerek kendilerini Gürpınar İlçe Jandarma
Komutanlığı’na çağırdığını, tekrar silah almalarının dayatıldığını, kabul etmeyince 06.12.2004 tarihine kadar

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Yukarı Karataş köyüne bağlı Beyaztaş(Behre) mezrasında ikamet eden Mehmet
vuruda, TİGEM tarafından yıllardır

yaşamakta oldukları mezralarından zorla göç etmeye zorladıklarını belirttiler. (İHD Şanlıurfa)

başvuruda bulunan Fatma Derin (1958), evinde kadın sattığı iddiasıyla
polise ihbar edildiğini ancak serbest bırakıldığını, 27 Eylül günü oturduğu sokağın sakinleri tarafından linç

ağmen evine giremediğini, arabasının
yakıldığını, bindiği taksinin kurşunlandığını, konut dokunulmazlığı ve kişi güvenliğinin mahalleli tarafından
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X. EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR

Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler
olan 19 öğrenci, işitme engellilere yönelik lise bulunmadığı için Çermik Çok Programlı Lisesi'ne kaydedildi.
Öğrencilerin kentte işitme engelliler için lise bulunmadığından Bursa İşi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İşitme Engelliler Lisesi'nde boş yer kalmadığı gerekçesiyle reddedildi.
yaptırıldı. Velileri aracılığıyla bilgi veren işitme engelli öğrencilerden Hasan Demirci, okulda gördükle
dersten anlayamadıklarını ve okuldaki öğrencilerin işaret dilini yanlış anladıklarından dolayı sürekli kavga
ettiklerini belirtti. Velilerden İshak Aslan, çocuğunun normal bir liseye gittiğinden bu yana öğretmen ve
öğrenciler ile iletişim sorunu yaşamaya başladığını ve çocuğunun dersleri anlayamadığını belirterek: “Çocuğum
normal bir liseye gittiklerinden bu yana sürekli başarısız oluyor. Bu dönem 6 zayıf getirdi. Çocuğum normal
öğrenciler ile aynı sınıfta okuyor. Öğretmenler, uzman öğretmen olmad
Bir an önce uzman öğretmenlerin olduğu bir sınıfın açılmasını istiyorum” dedi.

İstanbul Göztepe'de bulunan Yeşil Bahar İlköğretim Okulu'nda okuyan Mustafa
engelli çocukları Ali Can, okul müdürü Ömer Perçin tarafından; diğer velilerin istemediği gerekçesiyle okuldan
gönderildi. Necmiye Varış, Müdür’ün çocuğunu başka bir okula götürmesi için gerekli evrakı vereceğini
belirterek “Engelliler için özel okullar var, oraya götür” dediği
derslerinin iyi olduğunu belirttiğini, okula çocuğunu götürmeye devam etmesi üzerine, müdürün kendisine “Sana
çocuğu okula getirmemeni söyledim. Niye hâlâ getiriyorsun” dediğini, oğlunun en azından üçüncü sınıfı
bitirmesini söylemesi üzerine ayda bir Ali Can'ı okula getirirse, sınıfı geçireceklerini söylediğini ve bu tarihten
beri çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Yeşil Bahar İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Perçin, Ali Can'ın
okula gelmesini istemediği iddiaların
Bazı veliler çocuklarının kötü etkilendiğini düşünüyor. Diğer çocukları da düşünmek zorundayız. Bir kişi
yüzünden bütün bir ders yapılamıyor. Ama biz anneye, Ali Can'ı okula getirmeme
almasını istedik. Bunlar kapıcı bir aile. Anne çocuğu okula bırakıp çalışmak istiyor. Biz çocuğunu okulda
beklemesini istedik” dedi.

29 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bahri Tekin, oğlu Mustafa Tekin’in 9 Eylül Üniv
Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu, oğlunun 1. sınıf 1. Dönem
harcını yatırdıklarını, 2. Dönem ise maddi durumlarının iyi olmadığı için harcı yatıramadıklarını ve üniversitenin
yardım fonundan yararlanmak üzere durumunu anlatan bir dilekçeyle başvuruda bulunduğunu, oğlu Mustafa’nın
ikinci dönem okula devam ettiğini ve 2. sınıfa geçtiğini, 2. Sınıfta da aynı fona tekrar başvurduklarını ve her iki
başvurudan olumlu veya olumsuz cevap gelmediğini, 16 Ocak günü te
dilekçelerinin reddedildiğinin ve biriken borçlarının 1.500.000.000
taktirde oğlunun okula devam edemeyeceğinin söylendiğini belirtti. Tekin, 9 Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu’ndan yazılı cevabın, 12 Mart günü gönderildiğini, öğrenci işlerinin kendilerine cevabı geç verdikleri için
maddi bir külfete girdiklerini, parayı yatırmadıkları taktirde oğlunun öğrenimine son verileceğini, oğlunun
kaydının silinmesi halinde kendisine
hakkının olup olmadığını bilmediğini belirtti.

11 Nisan günü, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kürtçe isimlere yönelik harf yasağını
protesto etmek amacıyla, 2003 yılının Ekim ayında Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, ismini
"Xemgin" olarak değiştirmek isteyen İHD Hakkari Şubesi eski Başkanı Naif Kayacan'ın talebi 20 Kasım 2003
tarihinde görülen duruşmada reddedildi. "Xemgin" isminde bulunan "x" ha
gerekçesiyle reddedilen isim değişikliği davası, daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'da 8 Nisan tarihinde
görülen dava, aynı gerekçeyle yine reddedildi. Kayacan, iç hukuk yollarının tamamlanması üzerine AİHM'e
başvurdu. (Özgür Gündem-12.04.2004)

17 Nisan günü, Mehmet Nesip Gültekin'in şirket ismini ''Kürt Dili ve Kültürünü Geliştirme Enstitüsü'' şeklinde
değiştirme talebi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Daire Başkanlığı tarafından, Türk Ticaret Yasası'nın,
''Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla
konabilir'' maddesine dayanarak istemi reddetti. (18.04.2004

15 Haziran günü, DEHAP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu, Parti Meclis Ü
yöneticileri, sendika temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi, isim değişikliği için Aralık 2003'te Erzincan
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvurulurın 8'ini 5. duruşmada karara bağlayan Asliye
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X. EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR

Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'ndan 2002-2003 eğitim-öğretim yılında başarı ile mezun
olan 19 öğrenci, işitme engellilere yönelik lise bulunmadığı için Çermik Çok Programlı Lisesi'ne kaydedildi.
Öğrencilerin kentte işitme engelliler için lise bulunmadığından Bursa İşitme Engelliler Lisesi'ne gitme isteği,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İşitme Engelliler Lisesi'nde boş yer kalmadığı gerekçesiyle reddedildi.
yaptırıldı. Velileri aracılığıyla bilgi veren işitme engelli öğrencilerden Hasan Demirci, okulda gördükle
dersten anlayamadıklarını ve okuldaki öğrencilerin işaret dilini yanlış anladıklarından dolayı sürekli kavga
ettiklerini belirtti. Velilerden İshak Aslan, çocuğunun normal bir liseye gittiğinden bu yana öğretmen ve

yaşamaya başladığını ve çocuğunun dersleri anlayamadığını belirterek: “Çocuğum
normal bir liseye gittiklerinden bu yana sürekli başarısız oluyor. Bu dönem 6 zayıf getirdi. Çocuğum normal
öğrenciler ile aynı sınıfta okuyor. Öğretmenler, uzman öğretmen olmadığı için dersi işaret dili ile anlatamıyorlar.
Bir an önce uzman öğretmenlerin olduğu bir sınıfın açılmasını istiyorum” dedi.

İstanbul Göztepe'de bulunan Yeşil Bahar İlköğretim Okulu'nda okuyan Mustafa-Necmiye Varış çiftinin yürüme
Can, okul müdürü Ömer Perçin tarafından; diğer velilerin istemediği gerekçesiyle okuldan

gönderildi. Necmiye Varış, Müdür’ün çocuğunu başka bir okula götürmesi için gerekli evrakı vereceğini
belirterek “Engelliler için özel okullar var, oraya götür” dediğini, oğlunun zihinsel engeli olmadığını ve
derslerinin iyi olduğunu belirttiğini, okula çocuğunu götürmeye devam etmesi üzerine, müdürün kendisine “Sana
çocuğu okula getirmemeni söyledim. Niye hâlâ getiriyorsun” dediğini, oğlunun en azından üçüncü sınıfı

tirmesini söylemesi üzerine ayda bir Ali Can'ı okula getirirse, sınıfı geçireceklerini söylediğini ve bu tarihten
beri çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Yeşil Bahar İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Perçin, Ali Can'ın
okula gelmesini istemediği iddialarını yalanlayarak, “Bütün velilerin isteklerini göz önüne almak zorundayız.
Bazı veliler çocuklarının kötü etkilendiğini düşünüyor. Diğer çocukları da düşünmek zorundayız. Bir kişi
yüzünden bütün bir ders yapılamıyor. Ama biz anneye, Ali Can'ı okula getirmemesini söylemedik, tedbir
almasını istedik. Bunlar kapıcı bir aile. Anne çocuğu okula bırakıp çalışmak istiyor. Biz çocuğunu okulda

29 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bahri Tekin, oğlu Mustafa Tekin’in 9 Eylül Üniv
Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu, oğlunun 1. sınıf 1. Dönem
harcını yatırdıklarını, 2. Dönem ise maddi durumlarının iyi olmadığı için harcı yatıramadıklarını ve üniversitenin

re durumunu anlatan bir dilekçeyle başvuruda bulunduğunu, oğlu Mustafa’nın
ikinci dönem okula devam ettiğini ve 2. sınıfa geçtiğini, 2. Sınıfta da aynı fona tekrar başvurduklarını ve her iki
başvurudan olumlu veya olumsuz cevap gelmediğini, 16 Ocak günü telefonla bilgi aldıklarını, kendisine
dilekçelerinin reddedildiğinin ve biriken borçlarının 1.500.000.000-TL olduğunu, ve bu parayı yatırmadıkları
taktirde oğlunun okula devam edemeyeceğinin söylendiğini belirtti. Tekin, 9 Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek

kulu’ndan yazılı cevabın, 12 Mart günü gönderildiğini, öğrenci işlerinin kendilerine cevabı geç verdikleri için
maddi bir külfete girdiklerini, parayı yatırmadıkları taktirde oğlunun öğrenimine son verileceğini, oğlunun
kaydının silinmesi halinde kendisine bildirilen tutarın üniversite tarafından istenip istenmeyeceğini ya da yasal
hakkının olup olmadığını bilmediğini belirtti.

11 Nisan günü, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kürtçe isimlere yönelik harf yasağını
, 2003 yılının Ekim ayında Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, ismini

"Xemgin" olarak değiştirmek isteyen İHD Hakkari Şubesi eski Başkanı Naif Kayacan'ın talebi 20 Kasım 2003
tarihinde görülen duruşmada reddedildi. "Xemgin" isminde bulunan "x" harfinin Türkçe Alfabe'de yer almadığı
gerekçesiyle reddedilen isim değişikliği davası, daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'da 8 Nisan tarihinde
görülen dava, aynı gerekçeyle yine reddedildi. Kayacan, iç hukuk yollarının tamamlanması üzerine AİHM'e

12.04.2004)

17 Nisan günü, Mehmet Nesip Gültekin'in şirket ismini ''Kürt Dili ve Kültürünü Geliştirme Enstitüsü'' şeklinde
değiştirme talebi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Daire Başkanlığı tarafından, Türk Ticaret Yasası'nın,
Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla

konabilir'' maddesine dayanarak istemi reddetti. (18.04.2004-Cumhuriyet)

15 Haziran günü, DEHAP Erzincan İl Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu, Parti Meclis Üyesi Gülizar Güneş, parti
yöneticileri, sendika temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi, isim değişikliği için Aralık 2003'te Erzincan
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvurulurın 8'ini 5. duruşmada karara bağlayan Asliye
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öğretim yılında başarı ile mezun
olan 19 öğrenci, işitme engellilere yönelik lise bulunmadığı için Çermik Çok Programlı Lisesi'ne kaydedildi.

tme Engelliler Lisesi'ne gitme isteği,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İşitme Engelliler Lisesi'nde boş yer kalmadığı gerekçesiyle reddedildi.
yaptırıldı. Velileri aracılığıyla bilgi veren işitme engelli öğrencilerden Hasan Demirci, okulda gördükleri hiçbir
dersten anlayamadıklarını ve okuldaki öğrencilerin işaret dilini yanlış anladıklarından dolayı sürekli kavga
ettiklerini belirtti. Velilerden İshak Aslan, çocuğunun normal bir liseye gittiğinden bu yana öğretmen ve

yaşamaya başladığını ve çocuğunun dersleri anlayamadığını belirterek: “Çocuğum
normal bir liseye gittiklerinden bu yana sürekli başarısız oluyor. Bu dönem 6 zayıf getirdi. Çocuğum normal

ığı için dersi işaret dili ile anlatamıyorlar.

Necmiye Varış çiftinin yürüme
Can, okul müdürü Ömer Perçin tarafından; diğer velilerin istemediği gerekçesiyle okuldan

gönderildi. Necmiye Varış, Müdür’ün çocuğunu başka bir okula götürmesi için gerekli evrakı vereceğini
ni, oğlunun zihinsel engeli olmadığını ve

derslerinin iyi olduğunu belirttiğini, okula çocuğunu götürmeye devam etmesi üzerine, müdürün kendisine “Sana
çocuğu okula getirmemeni söyledim. Niye hâlâ getiriyorsun” dediğini, oğlunun en azından üçüncü sınıfı

tirmesini söylemesi üzerine ayda bir Ali Can'ı okula getirirse, sınıfı geçireceklerini söylediğini ve bu tarihten
beri çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Yeşil Bahar İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Perçin, Ali Can'ın

ı yalanlayarak, “Bütün velilerin isteklerini göz önüne almak zorundayız.
Bazı veliler çocuklarının kötü etkilendiğini düşünüyor. Diğer çocukları da düşünmek zorundayız. Bir kişi

sini söylemedik, tedbir
almasını istedik. Bunlar kapıcı bir aile. Anne çocuğu okula bırakıp çalışmak istiyor. Biz çocuğunu okulda

29 Mart günü İHD İzmir şubesine başvuruda bulunan Bahri Tekin, oğlu Mustafa Tekin’in 9 Eylül Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu, oğlunun 1. sınıf 1. Dönem
harcını yatırdıklarını, 2. Dönem ise maddi durumlarının iyi olmadığı için harcı yatıramadıklarını ve üniversitenin

re durumunu anlatan bir dilekçeyle başvuruda bulunduğunu, oğlu Mustafa’nın
ikinci dönem okula devam ettiğini ve 2. sınıfa geçtiğini, 2. Sınıfta da aynı fona tekrar başvurduklarını ve her iki

lefonla bilgi aldıklarını, kendisine
TL olduğunu, ve bu parayı yatırmadıkları

taktirde oğlunun okula devam edemeyeceğinin söylendiğini belirtti. Tekin, 9 Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek
kulu’ndan yazılı cevabın, 12 Mart günü gönderildiğini, öğrenci işlerinin kendilerine cevabı geç verdikleri için

maddi bir külfete girdiklerini, parayı yatırmadıkları taktirde oğlunun öğrenimine son verileceğini, oğlunun
bildirilen tutarın üniversite tarafından istenip istenmeyeceğini ya da yasal

11 Nisan günü, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kürtçe isimlere yönelik harf yasağını
, 2003 yılının Ekim ayında Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, ismini

"Xemgin" olarak değiştirmek isteyen İHD Hakkari Şubesi eski Başkanı Naif Kayacan'ın talebi 20 Kasım 2003
rfinin Türkçe Alfabe'de yer almadığı

gerekçesiyle reddedilen isim değişikliği davası, daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'da 8 Nisan tarihinde
görülen dava, aynı gerekçeyle yine reddedildi. Kayacan, iç hukuk yollarının tamamlanması üzerine AİHM'e

17 Nisan günü, Mehmet Nesip Gültekin'in şirket ismini ''Kürt Dili ve Kültürünü Geliştirme Enstitüsü'' şeklinde
değiştirme talebi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Daire Başkanlığı tarafından, Türk Ticaret Yasası'nın,
Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla

yesi Gülizar Güneş, parti
yöneticileri, sendika temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi, isim değişikliği için Aralık 2003'te Erzincan
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvurulurın 8'ini 5. duruşmada karara bağlayan Asliye
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Hukuk Mahkemesi, 'Azad' ismini kabul ederken, 'X, W, Q' harflerini içeren isimlere ret kararı verdi.
Bektaşoğlu'nun "Azad" ismini almasında sakınca görmeyen mahkeme, Güneş'in "Axin", İl Saymanı Müslüm
Özkan'ın "Berwxedan", İl yöneticisi Gönül Ceylan'ın "Newroz" isimle
bulunmaması nedeniyle onay vermedi. Kürtçe isim değişikliği için başvuran diğer 11 kişinin davası ise 3
Temmuz 2004'e ertelendi. (DİHA-16.06.04)

Batman'da daha önce kapıları 5 cm dar olduğu için açılmasına izin verilmeyen
Lehçeleri Kursu’na, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, kursun isminin “Kürt Dili ve
Lehçeleri Kursu” yerine “Özel Batman Kürtçe Kursu” olarak değiştirildiği bildirildi. Kurs sahibi Aydın Üneşi,
Milli Eğitim Bakanlığı'na itiraz etti.

İsminin “Newroz Sarya” olarak değiştirilmesi istemiyle mahkemeye başvuran DEHAP üyesi Çiğdem Demir ile
“Rotinda” adını kullanmak isteyen Nurşan Polat'ın, Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14 Ocak günü
görülen duruşmasında, “Newroz” isminin içerisinde yasak olan “W” harfinin bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu
kabul etmeyen mahkeme, “Sarya” ve “Rotinda” isimlerine ilişkin değişikliklerin yapılabilmesi için ise şahit
istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, DEHAP Kadın Kolları Genel Merkez yöneticisi Nilüfer Dumlu ile Nilgün
Başak’ın Kürtçe isim almak için yaptığı başvuruları, 22 Ocak günü karara bağladı. Dumlu’nun isim değişikliği
talebiyle 27 Ekim 2003’te yaptığı başvuruyu d
değiştirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, ismin değiştirilmesine karar verdi. Nilgün
Başak’ın “Nilgün Zêran Dewrêş” ismini almak için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme,
bulunduğu için, talebi reddetti.

DEHAP Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılınç'ın “Ciwan”, Şahinbey İlçe Yöneticisi Sait Çeçen'in “Welat”,
Abdurrahman Kandemir'in “Neçirwan” ve Ömer Kılınç'ın “Welat” isimlerini almak için Gaziantep 2. As
Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı isim değişikliği başvurusu reddedildi. 18 Şubat günü gerçekleşen duruşmada
mahkeme, isim değişikliği talebini reddetme gerekçesi olarak da, “W” harfinin Türk Alfabesi'nde bulunmadığını,
ayrıca isimlerin “karışıklık” ve “karg

31 Mart günü, adını "Xace" ismiyle değiştirilmesi istemiyle dava açan İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Kiraz
Biçici'nin katılmadığı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, avukatı Ruhşen Aydın ile tanıklar
hazır bulundu. İfadeleri alınan tanıklar, Kiraz Biçici'nin aile ve arkadaş çevresinde "Xace" ismiyle tanındığını
söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı ise, söz konusu isimde İçişleleri Bakanlığı'nca yasaklanan "X"
harfinin bulunduğunu vurgulayarak, i
giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu arada ismini "Xezal" olarak değiştirmek isteyen İHD Genel Başkan
Yardımcısı Eren Keskin ve "Welat" ismini almak isteyen İHD İstanbul Şubesi Yönetim
Altay'ın davaları da Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Her iki dava da eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
(DİHA-01.04.03)

5 Nisan günü, Eğitim-Sen Merkez Denetleme Kurulu üyesi Reşit Sümbül'ün, ismini Kürtçede "inanç" anlamına
gelen "Bawer" olarak değiştirmek için açtığı dava, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada Sümbül'ün avukatı Nedim Eldem, bugüne kadar görülen Kürtçe isim davalarında mahkemelerin
Türkçe alfabede "X", "W" ve "Q" harflerinin yer almamasını gerek
yöntemle karşı çıktı. Av. Eldem, mahkemeye Türkçe alfabede yer almayan harflerin Türkiye'nin resmi bazı
kuruluşlarında çalışan kişilerce kullanıldığına dikkat çekerek, buna örnek olarak Radikal gazetesinin moda
sayfası yazarlarından Alex Akimoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Alex
Taşçıoğlu'nu gösterdi. Mahkeme, Av. Eldem'in söz konusu ettiği kişi ve kurumlarında kimlik bilgilerinin
araştırılması talebini kabul ederek, bilgilerinin istenmesine

11 Nisan günü, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Van Şube Sekreteri Kıyasettin Gültepe'nin
"Xiyasettin", Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği Van Şube Başkanı Mesut Atabay'ın "Kawa"
isimleri için yaptıkları başvurular, Van Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Gültepe ve Atabay,
mahkeme kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu.

Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi, İbrahim Halil Ateş'in (57) isminin “Xelîl” olarak değiştirilmesi için
davayı 20 Şubat günü sonuçlandırdı. Mahkeme, davanın yasal şartlarının oluşmadığı ve İçişleri Bakanlığı'nın
genelgesine göre, “X” harfininin Türk Alfabesi'nde yeralmadığını belirterek, isim değişikliği talebinini reddetti.
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esi, 'Azad' ismini kabul ederken, 'X, W, Q' harflerini içeren isimlere ret kararı verdi.
Bektaşoğlu'nun "Azad" ismini almasında sakınca görmeyen mahkeme, Güneş'in "Axin", İl Saymanı Müslüm
Özkan'ın "Berwxedan", İl yöneticisi Gönül Ceylan'ın "Newroz" isimlerine sözkonusu harflerin alfabede
bulunmaması nedeniyle onay vermedi. Kürtçe isim değişikliği için başvuran diğer 11 kişinin davası ise 3

16.06.04)

Batman'da daha önce kapıları 5 cm dar olduğu için açılmasına izin verilmeyen Özel Batman Kürt Dili ve
Lehçeleri Kursu’na, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, kursun isminin “Kürt Dili ve
Lehçeleri Kursu” yerine “Özel Batman Kürtçe Kursu” olarak değiştirildiği bildirildi. Kurs sahibi Aydın Üneşi,

lığı'na itiraz etti.

İsminin “Newroz Sarya” olarak değiştirilmesi istemiyle mahkemeye başvuran DEHAP üyesi Çiğdem Demir ile
“Rotinda” adını kullanmak isteyen Nurşan Polat'ın, Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14 Ocak günü

wroz” isminin içerisinde yasak olan “W” harfinin bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu
kabul etmeyen mahkeme, “Sarya” ve “Rotinda” isimlerine ilişkin değişikliklerin yapılabilmesi için ise şahit
istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, DEHAP Kadın Kolları Genel Merkez yöneticisi Nilüfer Dumlu ile Nilgün
Başak’ın Kürtçe isim almak için yaptığı başvuruları, 22 Ocak günü karara bağladı. Dumlu’nun isim değişikliği
talebiyle 27 Ekim 2003’te yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, Nilüfer isminin ‘Arjin’ olarak
değiştirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, ismin değiştirilmesine karar verdi. Nilgün
Başak’ın “Nilgün Zêran Dewrêş” ismini almak için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme,

DEHAP Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılınç'ın “Ciwan”, Şahinbey İlçe Yöneticisi Sait Çeçen'in “Welat”,
Abdurrahman Kandemir'in “Neçirwan” ve Ömer Kılınç'ın “Welat” isimlerini almak için Gaziantep 2. As
Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı isim değişikliği başvurusu reddedildi. 18 Şubat günü gerçekleşen duruşmada
mahkeme, isim değişikliği talebini reddetme gerekçesi olarak da, “W” harfinin Türk Alfabesi'nde bulunmadığını,
ayrıca isimlerin “karışıklık” ve “kargaşa”ya yol açabileceğini belirtti.

31 Mart günü, adını "Xace" ismiyle değiştirilmesi istemiyle dava açan İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Kiraz
Biçici'nin katılmadığı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, avukatı Ruhşen Aydın ile tanıklar

r bulundu. İfadeleri alınan tanıklar, Kiraz Biçici'nin aile ve arkadaş çevresinde "Xace" ismiyle tanındığını
söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı ise, söz konusu isimde İçişleleri Bakanlığı'nca yasaklanan "X"
harfinin bulunduğunu vurgulayarak, isim talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme başkanı, eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu arada ismini "Xezal" olarak değiştirmek isteyen İHD Genel Başkan
Yardımcısı Eren Keskin ve "Welat" ismini almak isteyen İHD İstanbul Şubesi Yönetim
Altay'ın davaları da Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Her iki dava da eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sen Merkez Denetleme Kurulu üyesi Reşit Sümbül'ün, ismini Kürtçede "inanç" anlamına
"Bawer" olarak değiştirmek için açtığı dava, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Sümbül'ün avukatı Nedim Eldem, bugüne kadar görülen Kürtçe isim davalarında mahkemelerin
Türkçe alfabede "X", "W" ve "Q" harflerinin yer almamasını gerekçe göstererek reddetmesine farklı bir
yöntemle karşı çıktı. Av. Eldem, mahkemeye Türkçe alfabede yer almayan harflerin Türkiye'nin resmi bazı
kuruluşlarında çalışan kişilerce kullanıldığına dikkat çekerek, buna örnek olarak Radikal gazetesinin moda

yazarlarından Alex Akimoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Alex
Taşçıoğlu'nu gösterdi. Mahkeme, Av. Eldem'in söz konusu ettiği kişi ve kurumlarında kimlik bilgilerinin
araştırılması talebini kabul ederek, bilgilerinin istenmesine karar verdi.

11 Nisan günü, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Van Şube Sekreteri Kıyasettin Gültepe'nin
"Xiyasettin", Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği Van Şube Başkanı Mesut Atabay'ın "Kawa"

ular, Van Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Gültepe ve Atabay,
mahkeme kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. (Özgür Gündem-12.04.2004)

Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi, İbrahim Halil Ateş'in (57) isminin “Xelîl” olarak değiştirilmesi için
davayı 20 Şubat günü sonuçlandırdı. Mahkeme, davanın yasal şartlarının oluşmadığı ve İçişleri Bakanlığı'nın
genelgesine göre, “X” harfininin Türk Alfabesi'nde yeralmadığını belirterek, isim değişikliği talebinini reddetti.
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esi, 'Azad' ismini kabul ederken, 'X, W, Q' harflerini içeren isimlere ret kararı verdi.
Bektaşoğlu'nun "Azad" ismini almasında sakınca görmeyen mahkeme, Güneş'in "Axin", İl Saymanı Müslüm

rine sözkonusu harflerin alfabede
bulunmaması nedeniyle onay vermedi. Kürtçe isim değişikliği için başvuran diğer 11 kişinin davası ise 3

Özel Batman Kürt Dili ve
Lehçeleri Kursu’na, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, kursun isminin “Kürt Dili ve
Lehçeleri Kursu” yerine “Özel Batman Kürtçe Kursu” olarak değiştirildiği bildirildi. Kurs sahibi Aydın Üneşi,

İsminin “Newroz Sarya” olarak değiştirilmesi istemiyle mahkemeye başvuran DEHAP üyesi Çiğdem Demir ile
“Rotinda” adını kullanmak isteyen Nurşan Polat'ın, Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14 Ocak günü

wroz” isminin içerisinde yasak olan “W” harfinin bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu
kabul etmeyen mahkeme, “Sarya” ve “Rotinda” isimlerine ilişkin değişikliklerin yapılabilmesi için ise şahit

Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, DEHAP Kadın Kolları Genel Merkez yöneticisi Nilüfer Dumlu ile Nilgün
Başak’ın Kürtçe isim almak için yaptığı başvuruları, 22 Ocak günü karara bağladı. Dumlu’nun isim değişikliği

eğerlendiren mahkeme, Nilüfer isminin ‘Arjin’ olarak
değiştirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, ismin değiştirilmesine karar verdi. Nilgün
Başak’ın “Nilgün Zêran Dewrêş” ismini almak için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, isimde “W” harfi

DEHAP Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Dalkılınç'ın “Ciwan”, Şahinbey İlçe Yöneticisi Sait Çeçen'in “Welat”,
Abdurrahman Kandemir'in “Neçirwan” ve Ömer Kılınç'ın “Welat” isimlerini almak için Gaziantep 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı isim değişikliği başvurusu reddedildi. 18 Şubat günü gerçekleşen duruşmada
mahkeme, isim değişikliği talebini reddetme gerekçesi olarak da, “W” harfinin Türk Alfabesi'nde bulunmadığını,

31 Mart günü, adını "Xace" ismiyle değiştirilmesi istemiyle dava açan İHD İstanbul Şubesi eski Başkanı Kiraz
Biçici'nin katılmadığı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, avukatı Ruhşen Aydın ile tanıklar

r bulundu. İfadeleri alınan tanıklar, Kiraz Biçici'nin aile ve arkadaş çevresinde "Xace" ismiyle tanındığını
söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı ise, söz konusu isimde İçişleleri Bakanlığı'nca yasaklanan "X"

sim talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme başkanı, eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu arada ismini "Xezal" olarak değiştirmek isteyen İHD Genel Başkan
Yardımcısı Eren Keskin ve "Welat" ismini almak isteyen İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Veysi
Altay'ın davaları da Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Her iki dava da eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sen Merkez Denetleme Kurulu üyesi Reşit Sümbül'ün, ismini Kürtçede "inanç" anlamına
"Bawer" olarak değiştirmek için açtığı dava, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Sümbül'ün avukatı Nedim Eldem, bugüne kadar görülen Kürtçe isim davalarında mahkemelerin
çe göstererek reddetmesine farklı bir

yöntemle karşı çıktı. Av. Eldem, mahkemeye Türkçe alfabede yer almayan harflerin Türkiye'nin resmi bazı
kuruluşlarında çalışan kişilerce kullanıldığına dikkat çekerek, buna örnek olarak Radikal gazetesinin moda

yazarlarından Alex Akimoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Alex
Taşçıoğlu'nu gösterdi. Mahkeme, Av. Eldem'in söz konusu ettiği kişi ve kurumlarında kimlik bilgilerinin

11 Nisan günü, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Van Şube Sekreteri Kıyasettin Gültepe'nin
"Xiyasettin", Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği Van Şube Başkanı Mesut Atabay'ın "Kawa"

ular, Van Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Gültepe ve Atabay,

Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi, İbrahim Halil Ateş'in (57) isminin “Xelîl” olarak değiştirilmesi için açtığı
davayı 20 Şubat günü sonuçlandırdı. Mahkeme, davanın yasal şartlarının oluşmadığı ve İçişleri Bakanlığı'nın
genelgesine göre, “X” harfininin Türk Alfabesi'nde yeralmadığını belirterek, isim değişikliği talebinini reddetti.
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10 Mayıs günü İHD’ye başvuran Özel Kürt Dili Öğrenim Merkezi Müdürü Hasan Güven ; 7 Nisan günü, özel
öğrenim kursunda öğretmenlik yapacak kişilerin atamasının yapılmaması ve şimdiye kadar 2 öğreticiye izin
verilmiş olup , bunların mevcut ihtiyacı karşılayamadığını, 625 sayılı yas
kurum ihtiyaç duyduğu takdirde uzman ve usta öğreticileri bünyesinde çalıştırılacağı belirtilmiştir.Kurumun
Bakanlığa başvurusunda, bu uzman kişilerin (İstanbul Kürt Dil Enstitüsü Sertifikalı ) öğretmen kökenli
olmadığından izin verilmediğini belirtti. (İHD

7 Mayıs günü Iğdır da, Yüzbaşı Abdurrahman Özalp ilköğretim Okulunda okuyan Hakan YILDIZ’ın, Dünya
Bankasının Sosyal Riski Azaltma Projesi doğrultusunda verilen aylık 25 milyonluk para yardımının,
Cezaevindeki Abisi Nusret YILDIZ gerekçe gösterilerek engellendiği bildirildi..(08 Mayıs 2004/Ülkede Özgür
Gündem Gazetesi-İHD Van)

15 Haziran günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Taş; 27 Ekim 2003 tarihinde isminin
değişmesi için Muradiye Nüfus Müdürlüğü
mahkemesinin, 31 Mayıs 2004 tarihli duruşmasında, talebi olan Kekobawer isminin reddedildiğini belirtti. (İHD
Van)

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Van Kürt Dili Eğitim Merkezi'nin resmi açılışını eği
üniversite mezunu Çetin Taş'ın lise mezunu olduğunu iddia ederek başvuruyu reddetti. Taş, "Bana göre sorun
benim ne mezunu olmam değildir. Sorun tamamen 'Bu kursu nasıl engelliyebiliriz' sorunudur. Milli Eğitim
Bakanlığı benim üniversite mezunu olduğumu çok iyi biliyor. Ben 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezun oldum. Kendilerine noter tastikli diplomamı gönderdim. Milli
Eğitim Bakanlığı'nın ne mezunu olduğumu bilmemeleri çok gerç

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin’in ‘Xezal’, İHD İstanbul Şubesi eski
Başkanı Kiraz Biçici’nin de ‘Xece’ ismini almak için açtığı dava sonuçlandı. Beyoğlu Adliyesi 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde 10 Mayıs günü görülen duruşmaya Eren Keskin ve avukatı Ruşen Doğan katıldı. Av. Doğan,
mahkemeye daha önce teslim ettikleri dosyada yer alan savunmalarını aynen tekrarladıklarını ifade etti. Esas
hakkında mütaala veren savcı, Keskin’in isim değişikliği
Türkçe alfabede bulunmadığı için, kullanılması dahilinde idari sorunlara yol açabileceğinden talebin kabul
edilmeden ‘X’ harfi yerine ‘H’ harfinin kullanılması şartıyla ve kullanılması dahilinde ‘H’ h
vurgu yapılarak kullanılması mütaala olunur” dedi. Savcının mütaalasında sunduğu talebi yerinde bulan
mahkeme başkanı, Türkçe alfabede ‘X’ harfinin bulunmaması ve söz konusu ismin kullanılmasının idari
sorunlara yol açabileceği gerekçesiyl

Kapatılan Fazilet Partisi’nin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci ve 15. maddesinin birinci
fıkralarında yer alan, ''...genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik ö
okul mezunları arasından...'' ibarelerinin iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, yasal düzenlemenin iptali istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı
Başkanvekili Haşim Kılıç ve üye Sacit Adalı
oyçokluğu ile reddetmişti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında düzenlemeyle, temelde, Türk toplumuna
ve emniyet örgütünün ihtiyaç ve beklentilerine yanıt v
insan haklarına saygılı, ancak devlet otoritesini de zaafa uğratmayacak bir yapıda eğitilmeleri için, eğitim
hizmetlerinin gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak yapılandırılmasının amaçlandı
belirli önemde bazı kamu hizmetlerinin özelliklerini gözeterek gerçekleştirdiği bu tür düzenlemelerin anayasal
ilkelere bağlı kalmak ve hizmetin gereklerini dikkate almak koşuluyla yasa koyucunun takdir yetkisi içinde olan
bir yasama işlemi olduğu anlatıldı. (Cumhuriyet

Abdullah Çakır 8 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kızını kaydetmek için gittiği Turgut
Özal İlköğretim okulunda kendisinden para istendiğini, kayıt için gerekli olan malzemelerin eksik
kızının kaydının yapılmadığını, maddi imkanlarının elvermediğini okul idaresine bildirdiğini fakat
umursanmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Doğuştan görme özürlü olan Ceyda Evrim Çam (15), tüm sınavlarda başarılı olduğu halde, İTÜ Devle
Konservatuvarı'nın lise bölümüne kabul edilmedi. Evrim Can, Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Afşin Emiralioğlu ile görüşerek görme engelli oluşunun konservatuvarda okumasına mani teşkil etmediğini
öğrendi. Bağlama bölümü için 21 Ağustos'
müdürü Can Etili'nin de bulunduğu 20 öğretmenin gözetiminde kesin kabul sınavında 130 öğrenci içinde ilk beşe
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vuran Özel Kürt Dili Öğrenim Merkezi Müdürü Hasan Güven ; 7 Nisan günü, özel
öğrenim kursunda öğretmenlik yapacak kişilerin atamasının yapılmaması ve şimdiye kadar 2 öğreticiye izin
verilmiş olup , bunların mevcut ihtiyacı karşılayamadığını, 625 sayılı yasanın yönetmeliğinin 49.maddesinde,
kurum ihtiyaç duyduğu takdirde uzman ve usta öğreticileri bünyesinde çalıştırılacağı belirtilmiştir.Kurumun
Bakanlığa başvurusunda, bu uzman kişilerin (İstanbul Kürt Dil Enstitüsü Sertifikalı ) öğretmen kökenli

dan izin verilmediğini belirtti. (İHD- )

7 Mayıs günü Iğdır da, Yüzbaşı Abdurrahman Özalp ilköğretim Okulunda okuyan Hakan YILDIZ’ın, Dünya
Bankasının Sosyal Riski Azaltma Projesi doğrultusunda verilen aylık 25 milyonluk para yardımının,

si Nusret YILDIZ gerekçe gösterilerek engellendiği bildirildi..(08 Mayıs 2004/Ülkede Özgür

15 Haziran günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Taş; 27 Ekim 2003 tarihinde isminin
değişmesi için Muradiye Nüfus Müdürlüğüne başvurduğunu, Van Asliye Hukuk Hakimliği’nde devam eden
mahkemesinin, 31 Mayıs 2004 tarihli duruşmasında, talebi olan Kekobawer isminin reddedildiğini belirtti. (İHD

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Van Kürt Dili Eğitim Merkezi'nin resmi açılışını eğitmenler arasında yer alan
üniversite mezunu Çetin Taş'ın lise mezunu olduğunu iddia ederek başvuruyu reddetti. Taş, "Bana göre sorun
benim ne mezunu olmam değildir. Sorun tamamen 'Bu kursu nasıl engelliyebiliriz' sorunudur. Milli Eğitim

versite mezunu olduğumu çok iyi biliyor. Ben 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezun oldum. Kendilerine noter tastikli diplomamı gönderdim. Milli
Eğitim Bakanlığı'nın ne mezunu olduğumu bilmemeleri çok gerçekçi değil" dedi. (DİHA-18.04.03)

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin’in ‘Xezal’, İHD İstanbul Şubesi eski
Başkanı Kiraz Biçici’nin de ‘Xece’ ismini almak için açtığı dava sonuçlandı. Beyoğlu Adliyesi 2. Asliye Hukuk

nde 10 Mayıs günü görülen duruşmaya Eren Keskin ve avukatı Ruşen Doğan katıldı. Av. Doğan,
mahkemeye daha önce teslim ettikleri dosyada yer alan savunmalarını aynen tekrarladıklarını ifade etti. Esas
hakkında mütaala veren savcı, Keskin’in isim değişikliğine ilişkin talebinin reddedilmesini isteyerek, “X harfi
Türkçe alfabede bulunmadığı için, kullanılması dahilinde idari sorunlara yol açabileceğinden talebin kabul
edilmeden ‘X’ harfi yerine ‘H’ harfinin kullanılması şartıyla ve kullanılması dahilinde ‘H’ h
vurgu yapılarak kullanılması mütaala olunur” dedi. Savcının mütaalasında sunduğu talebi yerinde bulan
mahkeme başkanı, Türkçe alfabede ‘X’ harfinin bulunmaması ve söz konusu ismin kullanılmasının idari
sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle Keskin’in isim değişikliği talebini reddetti. (Hürriyet

Kapatılan Fazilet Partisi’nin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci ve 15. maddesinin birinci
''...genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı

ibarelerinin iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, yasal düzenlemenin iptali istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı

Sacit Adalı bu karara katılmadı. Anayasa Mahkemesi, istemi 12 Şubat 2004'te
oyçokluğu ile reddetmişti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında düzenlemeyle, temelde, Türk toplumuna
ve emniyet örgütünün ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte polislerin yetiştirilmeleri ve onların
insan haklarına saygılı, ancak devlet otoritesini de zaafa uğratmayacak bir yapıda eğitilmeleri için, eğitim
hizmetlerinin gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak yapılandırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Kararda,
belirli önemde bazı kamu hizmetlerinin özelliklerini gözeterek gerçekleştirdiği bu tür düzenlemelerin anayasal
ilkelere bağlı kalmak ve hizmetin gereklerini dikkate almak koşuluyla yasa koyucunun takdir yetkisi içinde olan

a işlemi olduğu anlatıldı. (Cumhuriyet– 03.06.04)

Abdullah Çakır 8 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kızını kaydetmek için gittiği Turgut
Özal İlköğretim okulunda kendisinden para istendiğini, kayıt için gerekli olan malzemelerin eksik
kızının kaydının yapılmadığını, maddi imkanlarının elvermediğini okul idaresine bildirdiğini fakat
umursanmadığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Doğuştan görme özürlü olan Ceyda Evrim Çam (15), tüm sınavlarda başarılı olduğu halde, İTÜ Devle
Konservatuvarı'nın lise bölümüne kabul edilmedi. Evrim Can, Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Afşin Emiralioğlu ile görüşerek görme engelli oluşunun konservatuvarda okumasına mani teşkil etmediğini
öğrendi. Bağlama bölümü için 21 Ağustos'ta yapılan ilk eleme sınavına girdi ve kazandı. Aralarında okul
müdürü Can Etili'nin de bulunduğu 20 öğretmenin gözetiminde kesin kabul sınavında 130 öğrenci içinde ilk beşe
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vuran Özel Kürt Dili Öğrenim Merkezi Müdürü Hasan Güven ; 7 Nisan günü, özel
öğrenim kursunda öğretmenlik yapacak kişilerin atamasının yapılmaması ve şimdiye kadar 2 öğreticiye izin

anın yönetmeliğinin 49.maddesinde,
kurum ihtiyaç duyduğu takdirde uzman ve usta öğreticileri bünyesinde çalıştırılacağı belirtilmiştir.Kurumun
Bakanlığa başvurusunda, bu uzman kişilerin (İstanbul Kürt Dil Enstitüsü Sertifikalı ) öğretmen kökenli

7 Mayıs günü Iğdır da, Yüzbaşı Abdurrahman Özalp ilköğretim Okulunda okuyan Hakan YILDIZ’ın, Dünya
Bankasının Sosyal Riski Azaltma Projesi doğrultusunda verilen aylık 25 milyonluk para yardımının,

si Nusret YILDIZ gerekçe gösterilerek engellendiği bildirildi..(08 Mayıs 2004/Ülkede Özgür

15 Haziran günü İHD Van şubesine yaptığı başvuruda Selahattin Taş; 27 Ekim 2003 tarihinde isminin
ne başvurduğunu, Van Asliye Hukuk Hakimliği’nde devam eden

mahkemesinin, 31 Mayıs 2004 tarihli duruşmasında, talebi olan Kekobawer isminin reddedildiğini belirtti. (İHD

tmenler arasında yer alan
üniversite mezunu Çetin Taş'ın lise mezunu olduğunu iddia ederek başvuruyu reddetti. Taş, "Bana göre sorun
benim ne mezunu olmam değildir. Sorun tamamen 'Bu kursu nasıl engelliyebiliriz' sorunudur. Milli Eğitim

versite mezunu olduğumu çok iyi biliyor. Ben 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezun oldum. Kendilerine noter tastikli diplomamı gönderdim. Milli

18.04.03)

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin’in ‘Xezal’, İHD İstanbul Şubesi eski
Başkanı Kiraz Biçici’nin de ‘Xece’ ismini almak için açtığı dava sonuçlandı. Beyoğlu Adliyesi 2. Asliye Hukuk

nde 10 Mayıs günü görülen duruşmaya Eren Keskin ve avukatı Ruşen Doğan katıldı. Av. Doğan,
mahkemeye daha önce teslim ettikleri dosyada yer alan savunmalarını aynen tekrarladıklarını ifade etti. Esas

ne ilişkin talebinin reddedilmesini isteyerek, “X harfi
Türkçe alfabede bulunmadığı için, kullanılması dahilinde idari sorunlara yol açabileceğinden talebin kabul
edilmeden ‘X’ harfi yerine ‘H’ harfinin kullanılması şartıyla ve kullanılması dahilinde ‘H’ harfine gırtlakta
vurgu yapılarak kullanılması mütaala olunur” dedi. Savcının mütaalasında sunduğu talebi yerinde bulan
mahkeme başkanı, Türkçe alfabede ‘X’ harfinin bulunmaması ve söz konusu ismin kullanılmasının idari

e Keskin’in isim değişikliği talebini reddetti. (Hürriyet-2004.05.11)

Kapatılan Fazilet Partisi’nin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci ve 15. maddesinin birinci
ğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı

ibarelerinin iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, yasal düzenlemenin iptali istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin,

bu karara katılmadı. Anayasa Mahkemesi, istemi 12 Şubat 2004'te
oyçokluğu ile reddetmişti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında düzenlemeyle, temelde, Türk toplumuna

erebilecek nitelikte polislerin yetiştirilmeleri ve onların
insan haklarına saygılı, ancak devlet otoritesini de zaafa uğratmayacak bir yapıda eğitilmeleri için, eğitim

ğı vurgulandı. Kararda,
belirli önemde bazı kamu hizmetlerinin özelliklerini gözeterek gerçekleştirdiği bu tür düzenlemelerin anayasal
ilkelere bağlı kalmak ve hizmetin gereklerini dikkate almak koşuluyla yasa koyucunun takdir yetkisi içinde olan

Abdullah Çakır 8 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kızını kaydetmek için gittiği Turgut
Özal İlköğretim okulunda kendisinden para istendiğini, kayıt için gerekli olan malzemelerin eksikliği nedeniyle
kızının kaydının yapılmadığını, maddi imkanlarının elvermediğini okul idaresine bildirdiğini fakat

Doğuştan görme özürlü olan Ceyda Evrim Çam (15), tüm sınavlarda başarılı olduğu halde, İTÜ Devlet
Konservatuvarı'nın lise bölümüne kabul edilmedi. Evrim Can, Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Afşin Emiralioğlu ile görüşerek görme engelli oluşunun konservatuvarda okumasına mani teşkil etmediğini

ta yapılan ilk eleme sınavına girdi ve kazandı. Aralarında okul
müdürü Can Etili'nin de bulunduğu 20 öğretmenin gözetiminde kesin kabul sınavında 130 öğrenci içinde ilk beşe
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girmeyi başaran genç kız, 10 Eylül'de, kayıt yaptırmak üzere okula gitti. Ancak sı
rağmen getirdiği sağlık raporunda "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle kaydı
yapılmadı. Bunun üzerine, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan rapor getirebileceğini belirten Çam'a okul
müdürü Can Etili tarafından, "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" raporu getirse bile kendisini okula
alamayacakları söylendi. Bu duruma gerekçe olarak da okuldaki altyapı eksikliği ve hiçbir öğretmenin kabartma
yazı bilmemesi gösterildi. (Sabah-20.09.2004)

Haluk Aslaniskender isimli kişinin Budist olduktan sonra Sanskritçe "en yüce nokta" anlamına gelen
"Padmapani Paramabindu" adını almak için mahkemeye başvurması ve talebinin kabul edilmesi üzerine Savcı
mahkeme kararını temyiz ederek "kamuoyunu incittiği aşikâr
mecraya sokabileceğini" iddia etti. Nüfus cüzdanının din hanesindeki "İslam" ibaresini "Budist" olarak değiştiren
Aslaniskender, adının Padmapanys Leonalexandros olması için başvurduğu nüfus müdürlüğünden "ret
aldı. Mahkemeye başvuran Aslaniskender, isteğini gerçekleştiremedi. Kararın Yargıtay'da "usul" yönünden
bozulmasının ardından, davayı yeniden görüşen Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Budizm ve Sanksritçe
uzmanı Prof. Dr. Korhan Kaya'yı bilirkişi
Yunancası olduğunu kaydetti. Yine mahkemeye başvuran Aslaniskender de, adını Padmapani Paramabindu
olarak değiştirmek istediğini belirtti. Kaya, bu adın "Sanksrit dilinde 'en yüce nokta' anlam
sözcük" olduğunu kaydetti. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın "din özgürlüğü"ne
ilişkin 24. maddesi uyarınca istemi yerinde buldu. Kararın bozulması için Yargıtay'a başvuran Ankara Savcısı
Fuat Samancı, ad değişikliğinin din özgürlüğüyle değil, bir ulusun dili, kültürü, örf ve gelenekleriyle ilgili
olduğunu vurguladı. Toplumun diline, kültürüne ters düşen yabancı bir adın "kişisel hak" diye alınmasının,
hakların sınırlarının zorlanması anlamına geleceğini savunan Sama
nedene dayanması mümkündür. Ancak Türk toplumunda mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Nüfus
Kanunu'na aykırı adlar konulamayacağını belirten Samancı, bu adın bir Türk vatandaşına verilmesinin yasalara
aykırı olduğunu vurguladı. Aslaniskender'in adını değiştirmesine karşı çıkan Ankara Nüfus Müdürlüğü de kararı
temyiz etti. Müdürlük, temyiz dilekçesinde, özgürlüklerin sınırsız olmadığını belirterek, sadece dini inanca göre
yapılacak değişikliğin laik devlet ve
Soyadı Kanunu'na göre soyadının Türkçe olması gerektiğini, gülünç, iğrenç ve hakaret anlatan ad ve
soyadlarının kullanılamayacağını belirten müdürlük, kararın bozulmasını istedi.

M. Nuri Coşkun, 10 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine telefonla yaptığı başvuruda, Şanlıurfa ili Hilvan
ilçesinde ikamet ettiğini, Hilvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında çocuklarına verdiği Jiyan, Zilan ve
Mordem isimlerin “Türk kültürüne ve örf ve adetlerine uygun olmadığı” gerekçesiyle dava açıldığını belirtti.
(İHD Şanlıurfa)

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın lise bölümünü kazanan Ceyda
Evrim Çam (14), sınavı kazandığı halde görme
Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı, "Görmeyi gerektirmeyen konservatuvar bölümlerinde
eğitim ve öğretim görebilir" yazılı raporla okula giden Çam’a okul müdürü Can Etili'den "Rap
mani hiçbir engel yoktur' yazması gerekiyor. Hem okulda görme engelliler için altyapımız yok. Öğretmenlerimiz
kabartma yazıyı bilmiyor. Hem derslerine nasıl çalışacak, nasıl gidip gelecek?" yanıtı verildi. Bunun üzerine
okul yönetimine yazılı olarak başvuran Sultan Çam, dilekçesinde daha önce aynı üniversiteden görme engelli
dört öğrencinin mezun olduğunu hatırlattı ve şu anda Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Konservatuvarı'nda
okuyan görme engelli öğrenciler olduğunu da belirtti. Ama okulun y
Giriş Sınav Kriterleri ve Kayıt Kabul Esasları' adlı kitapçıkta yer alan "Vücut yapısında bu bölümde eğitime
mani bir özrü bulanmamak" maddesine dayanarak kaydın yapılamadığı belirtildi. İTÜ'ye girdiği düşüncesiyle
Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazansa da kayıt yaptırmayıp bu hakkını da yitiren Çam,
yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Çam'ın avukatı Mümin Özeken
dava dilekçesinde Anayasa'nın 42. maddesi ile Milli Eği
eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağının belirtildiğini hatırlattı. (Radikal
06.10.04)

İzmir’de Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi birinci sınıf öğrencisi Batuhan Susup’a (14)
Cumhuriyet Bayramı törenine ceketsiz geldiği gerekçesiyle ‘bir gün okuldan uzaklaştırma’ cezası
verildi.Öğrencinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’e itirazı üzerine bu ceza “ağır” bulunarak bir yıl boyunca
okuldaki her türlü sosyal, kültürel ve sport
çevrildi. (Hürriyet-24.12.04)
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girmeyi başaran genç kız, 10 Eylül'de, kayıt yaptırmak üzere okula gitti. Ancak sınavlarda başarılı olmasına
rağmen getirdiği sağlık raporunda "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle kaydı
yapılmadı. Bunun üzerine, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan rapor getirebileceğini belirten Çam'a okul

Etili tarafından, "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" raporu getirse bile kendisini okula
alamayacakları söylendi. Bu duruma gerekçe olarak da okuldaki altyapı eksikliği ve hiçbir öğretmenin kabartma

20.09.2004)

Aslaniskender isimli kişinin Budist olduktan sonra Sanskritçe "en yüce nokta" anlamına gelen
"Padmapani Paramabindu" adını almak için mahkemeye başvurması ve talebinin kabul edilmesi üzerine Savcı
mahkeme kararını temyiz ederek "kamuoyunu incittiği aşikâr olan bu adın, ulusu, ulusluktan çıkartacak bir
mecraya sokabileceğini" iddia etti. Nüfus cüzdanının din hanesindeki "İslam" ibaresini "Budist" olarak değiştiren
Aslaniskender, adının Padmapanys Leonalexandros olması için başvurduğu nüfus müdürlüğünden "ret
aldı. Mahkemeye başvuran Aslaniskender, isteğini gerçekleştiremedi. Kararın Yargıtay'da "usul" yönünden
bozulmasının ardından, davayı yeniden görüşen Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Budizm ve Sanksritçe
uzmanı Prof. Dr. Korhan Kaya'yı bilirkişi tayin etti. Kaya, Leonalexandros soyadının, "Haluk İskender"in
Yunancası olduğunu kaydetti. Yine mahkemeye başvuran Aslaniskender de, adını Padmapani Paramabindu
olarak değiştirmek istediğini belirtti. Kaya, bu adın "Sanksrit dilinde 'en yüce nokta' anlam
sözcük" olduğunu kaydetti. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın "din özgürlüğü"ne
ilişkin 24. maddesi uyarınca istemi yerinde buldu. Kararın bozulması için Yargıtay'a başvuran Ankara Savcısı

inin din özgürlüğüyle değil, bir ulusun dili, kültürü, örf ve gelenekleriyle ilgili
olduğunu vurguladı. Toplumun diline, kültürüne ters düşen yabancı bir adın "kişisel hak" diye alınmasının,
hakların sınırlarının zorlanması anlamına geleceğini savunan Samancı, "Buradaki adın, Hint toplumunda haklı
nedene dayanması mümkündür. Ancak Türk toplumunda mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Nüfus
Kanunu'na aykırı adlar konulamayacağını belirten Samancı, bu adın bir Türk vatandaşına verilmesinin yasalara

olduğunu vurguladı. Aslaniskender'in adını değiştirmesine karşı çıkan Ankara Nüfus Müdürlüğü de kararı
temyiz etti. Müdürlük, temyiz dilekçesinde, özgürlüklerin sınırsız olmadığını belirterek, sadece dini inanca göre
yapılacak değişikliğin laik devlet ve toplum anlayışına, üstün kamu yararına aykırılık teşkil edeceğini kaydetti.
Soyadı Kanunu'na göre soyadının Türkçe olması gerektiğini, gülünç, iğrenç ve hakaret anlatan ad ve
soyadlarının kullanılamayacağını belirten müdürlük, kararın bozulmasını istedi. (Milliyet-

M. Nuri Coşkun, 10 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine telefonla yaptığı başvuruda, Şanlıurfa ili Hilvan
ilçesinde ikamet ettiğini, Hilvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında çocuklarına verdiği Jiyan, Zilan ve

k kültürüne ve örf ve adetlerine uygun olmadığı” gerekçesiyle dava açıldığını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın lise bölümünü kazanan Ceyda
Evrim Çam (14), sınavı kazandığı halde görme engelli olduğu için okula kaydını yaptıramadı. 20 Eylül günü
Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı, "Görmeyi gerektirmeyen konservatuvar bölümlerinde
eğitim ve öğretim görebilir" yazılı raporla okula giden Çam’a okul müdürü Can Etili'den "Rap
mani hiçbir engel yoktur' yazması gerekiyor. Hem okulda görme engelliler için altyapımız yok. Öğretmenlerimiz
kabartma yazıyı bilmiyor. Hem derslerine nasıl çalışacak, nasıl gidip gelecek?" yanıtı verildi. Bunun üzerine

lı olarak başvuran Sultan Çam, dilekçesinde daha önce aynı üniversiteden görme engelli
dört öğrencinin mezun olduğunu hatırlattı ve şu anda Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Konservatuvarı'nda
okuyan görme engelli öğrenciler olduğunu da belirtti. Ama okulun yanıtında '2004-2005 eğitim Öğretim Yılı
Giriş Sınav Kriterleri ve Kayıt Kabul Esasları' adlı kitapçıkta yer alan "Vücut yapısında bu bölümde eğitime
mani bir özrü bulanmamak" maddesine dayanarak kaydın yapılamadığı belirtildi. İTÜ'ye girdiği düşüncesiyle

vni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazansa da kayıt yaptırmayıp bu hakkını da yitiren Çam,
yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Çam'ın avukatı Mümin Özeken
dava dilekçesinde Anayasa'nın 42. maddesi ile Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilgili maddelerinde kimsenin
eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağının belirtildiğini hatırlattı. (Radikal

İzmir’de Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi birinci sınıf öğrencisi Batuhan Susup’a (14)
Cumhuriyet Bayramı törenine ceketsiz geldiği gerekçesiyle ‘bir gün okuldan uzaklaştırma’ cezası
verildi.Öğrencinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’e itirazı üzerine bu ceza “ağır” bulunarak bir yıl boyunca
okuldaki her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasını yasaklayan “hak mahrumiyeti” cezasına
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navlarda başarılı olmasına
rağmen getirdiği sağlık raporunda "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle kaydı
yapılmadı. Bunun üzerine, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan rapor getirebileceğini belirten Çam'a okul

Etili tarafından, "eğitimine mani hiçbir engeli yoktur" raporu getirse bile kendisini okula
alamayacakları söylendi. Bu duruma gerekçe olarak da okuldaki altyapı eksikliği ve hiçbir öğretmenin kabartma

Aslaniskender isimli kişinin Budist olduktan sonra Sanskritçe "en yüce nokta" anlamına gelen
"Padmapani Paramabindu" adını almak için mahkemeye başvurması ve talebinin kabul edilmesi üzerine Savcı

olan bu adın, ulusu, ulusluktan çıkartacak bir
mecraya sokabileceğini" iddia etti. Nüfus cüzdanının din hanesindeki "İslam" ibaresini "Budist" olarak değiştiren
Aslaniskender, adının Padmapanys Leonalexandros olması için başvurduğu nüfus müdürlüğünden "ret" yanıtı
aldı. Mahkemeye başvuran Aslaniskender, isteğini gerçekleştiremedi. Kararın Yargıtay'da "usul" yönünden
bozulmasının ardından, davayı yeniden görüşen Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Budizm ve Sanksritçe

tayin etti. Kaya, Leonalexandros soyadının, "Haluk İskender"in
Yunancası olduğunu kaydetti. Yine mahkemeye başvuran Aslaniskender de, adını Padmapani Paramabindu
olarak değiştirmek istediğini belirtti. Kaya, bu adın "Sanksrit dilinde 'en yüce nokta' anlamına gelen dini bir
sözcük" olduğunu kaydetti. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın "din özgürlüğü"ne
ilişkin 24. maddesi uyarınca istemi yerinde buldu. Kararın bozulması için Yargıtay'a başvuran Ankara Savcısı

inin din özgürlüğüyle değil, bir ulusun dili, kültürü, örf ve gelenekleriyle ilgili
olduğunu vurguladı. Toplumun diline, kültürüne ters düşen yabancı bir adın "kişisel hak" diye alınmasının,

ncı, "Buradaki adın, Hint toplumunda haklı
nedene dayanması mümkündür. Ancak Türk toplumunda mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Nüfus
Kanunu'na aykırı adlar konulamayacağını belirten Samancı, bu adın bir Türk vatandaşına verilmesinin yasalara

olduğunu vurguladı. Aslaniskender'in adını değiştirmesine karşı çıkan Ankara Nüfus Müdürlüğü de kararı
temyiz etti. Müdürlük, temyiz dilekçesinde, özgürlüklerin sınırsız olmadığını belirterek, sadece dini inanca göre

toplum anlayışına, üstün kamu yararına aykırılık teşkil edeceğini kaydetti.
Soyadı Kanunu'na göre soyadının Türkçe olması gerektiğini, gülünç, iğrenç ve hakaret anlatan ad ve

-29.08.04)

M. Nuri Coşkun, 10 Kasım günü İHD Şanlıurfa şubesine telefonla yaptığı başvuruda, Şanlıurfa ili Hilvan
ilçesinde ikamet ettiğini, Hilvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında çocuklarına verdiği Jiyan, Zilan ve

k kültürüne ve örf ve adetlerine uygun olmadığı” gerekçesiyle dava açıldığını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın lise bölümünü kazanan Ceyda
engelli olduğu için okula kaydını yaptıramadı. 20 Eylül günü

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı, "Görmeyi gerektirmeyen konservatuvar bölümlerinde
eğitim ve öğretim görebilir" yazılı raporla okula giden Çam’a okul müdürü Can Etili'den "Raporda 'Eğitimine
mani hiçbir engel yoktur' yazması gerekiyor. Hem okulda görme engelliler için altyapımız yok. Öğretmenlerimiz
kabartma yazıyı bilmiyor. Hem derslerine nasıl çalışacak, nasıl gidip gelecek?" yanıtı verildi. Bunun üzerine

lı olarak başvuran Sultan Çam, dilekçesinde daha önce aynı üniversiteden görme engelli
dört öğrencinin mezun olduğunu hatırlattı ve şu anda Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Konservatuvarı'nda

2005 eğitim Öğretim Yılı
Giriş Sınav Kriterleri ve Kayıt Kabul Esasları' adlı kitapçıkta yer alan "Vücut yapısında bu bölümde eğitime
mani bir özrü bulanmamak" maddesine dayanarak kaydın yapılamadığı belirtildi. İTÜ'ye girdiği düşüncesiyle

vni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazansa da kayıt yaptırmayıp bu hakkını da yitiren Çam,
yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Çam'ın avukatı Mümin Özeken

tim Temel Kanunu'nun ilgili maddelerinde kimsenin
eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağının belirtildiğini hatırlattı. (Radikal-07.10.04) (Zaman-

İzmir’de Emlakbank Süleyman Demirel Lisesi birinci sınıf öğrencisi Batuhan Susup’a (14), 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı törenine ceketsiz geldiği gerekçesiyle ‘bir gün okuldan uzaklaştırma’ cezası
verildi.Öğrencinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’e itirazı üzerine bu ceza “ağır” bulunarak bir yıl boyunca

if etkinliklere katılmasını yasaklayan “hak mahrumiyeti” cezasına
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X.1. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından Hakkında Soruşturma
Açılanlar
ODTÜ'de 10 Aralık 2003 günü İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen,
Durum'' konulu panelde,Devlet Bakanı Ali Babacan'ın konuşmasına izin vermeyen 12 öğrenci hakkında
soruşturma açıldı. 9 Ocak günü yanlarında avukatları ile birlikte sözlü savunmalarını vermek üzere soruşturma
kuruluna giden öğrencilere; sözlü savunma öncesinde, sorulara yazılı yanıt vermeleri istendi.

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 79 öğrenci hakkında, “6 Kasım 2003 tarihinde,
“YÖK’ü protesto ettikleri ve slogan attıkları” iddiasıyla soruşturma açıldı. S
talimat vermesi üzerine açıldığı ve 19 Ocak günü öğrencilerden yazılı savunma vermeleri istendiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi’nde, 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan bir eylemden sonra başla
soruşturmalar çerçevesinde, haklarında soruşturma açılan 32 öğrenci, 5 Ocak günü İÜ Öğrenci Kültür
Merkezi’nde (ÖKM) savunma verdi.

14 Ocak günü Elazığ Fırat Üniversitesi’nde, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği
şölenin davetiyelerini dağıtırken, ülkücülerin bıçaklı saldırısına uğrayan ve Savcılığa suç duyurusunda bulunan;
Ali Kemal Taşdelen, Tamer Yavuz, Sercan Zulal ve Mustafa Kenliç adlı öğrenciler hakkında, Üniversite
Rektörlüğü tarafından “Okulun düzenini bozmak” ve “siya
başlatıldı.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 14 Ocak günü üniversite kampusunda “Abdullah Öcalan'ın ailesi ve
avukatları ile görüştürülmemesi” ile “F ve D Tipi Cezaevlerini protesto etmek” amacıyla meşaleli
20 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin Göral, soruşturma ve cezalarla ilgili
olarak 30 Ocak günü görüştüğü Ç.Ü. Genel Sekreteri Ali Önal'a, öğrencilere verilen cezaların insan haklarına
aykırı olduğunu ve bu uygulamaların son bulması gerektiğini aktardıklarını; ancak Önal'ın kendilerine, “Bu
öğrencilerin büyük bir kısmı örgüt elemanı. Örgütlerinden aldıkları talimatları üniversitede uyguluyorlar.
Bunların sayısı 50'yi geçmiyor. Bunların hepsinin poliste dosyal
Biz bunları daha önce uyardık ancak aynı durum tekrarlanınca cezalandırdık” dediğini belirtti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü; Sinan Tanrıverdi, Cumhur Daş, Hasan Bozkurt, Ali Madenkuyu, Savaş
Turan, Salih Çetin, Mehmet Özer, Mehmet Akbaba ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrenci hakkında,
“arkadaşlarına açılan soruşturmaları kınamak için eylem yaptıkları ve üniversitelerinde soruşturmalara ve
cezaevlerinde tecride son pankartı açtıkları” gerekçesiyle

Marmara Üniversitesi (MÜ) Haydarpaşa ve Göztepe Kampüsleri’nde yerleştirilen 100’ün üzerindeki kameraya
karşı 14 Ocak 2004 tarihinde Göztepe Kampüsü’nde; 16 Ocak 2004 tarihinde Sultanahmet’teki Rektörlük binası
önünde basın açıklaması yapan 17 öğrenci hakkında, “izinsiz gösteri” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
25 Şubat günü ifade vermeye giden öğrenciler eyleme katıldıklarını, ancak basın açıklamasının suç kapsamından
çıkarıldığını hatırlattı ve suçlamalar
tarafından gösterilen ve 25 öğrencinin ismi bulunan belgelerde, isimlerin karşılarında parantez içinde bazı
yasadışı örgütlerin adının yazıldığı ve bu örgütler adına faaliyet yürütüldüğü
öğrenciler, “Bunun üzerine tartışma çıktı. Yapılanın hukuksuzluk olduğu, iftiraya da girdiğini belirterek,
belgenin fotokopisini almak istedik. Ancak kabul etmediler. Bir arkadaşımızın isminin karşısında TDKP
yazılıydı. Bu örgüt 10 yıl önce illegal faaliyetine son verdi. Bu hukuksuzluk nedeniyle dava açacağız” dedi.
Yönetimin soruşturma açtığı kişiler arasında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nden iki yıl önce mezun olan ve
halen avukatlık stajı yapan Meryem Kavak ve yine
açılan; ancak o gün sınavda olan Ali Yüksel de bulunuyor.

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.S.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
Mart günü Büyükşehir Belediye Ba
de orada bulunduğunu, sohbet sırasında orada bulunan TEM şube müdürünün hakarete varacak şekilde bağırarak
konuşması üzerine, öğrenciler tarafından yuhalandığını, bundan dolaylı Em
2004 tarihli tebliğ ile okul idaresi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 3. sınıf
öğrencisi Hüseyin Demir(1979); 5 Mayıs günü Ergani’ye giderken, karakolda durdurularak arabalarının
arandığını, çantasında bulunan KONGRA
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X.1. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından Hakkında Soruşturma

ODTÜ'de 10 Aralık 2003 günü İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen, ''2003'te Ekonominin Geldiği Son
konulu panelde,Devlet Bakanı Ali Babacan'ın konuşmasına izin vermeyen 12 öğrenci hakkında

soruşturma açıldı. 9 Ocak günü yanlarında avukatları ile birlikte sözlü savunmalarını vermek üzere soruşturma
re; sözlü savunma öncesinde, sorulara yazılı yanıt vermeleri istendi.

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 79 öğrenci hakkında, “6 Kasım 2003 tarihinde,
“YÖK’ü protesto ettikleri ve slogan attıkları” iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmanın, Valilik ile Dekanlığın
talimat vermesi üzerine açıldığı ve 19 Ocak günü öğrencilerden yazılı savunma vermeleri istendiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi’nde, 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan bir eylemden sonra başla
soruşturmalar çerçevesinde, haklarında soruşturma açılan 32 öğrenci, 5 Ocak günü İÜ Öğrenci Kültür
Merkezi’nde (ÖKM) savunma verdi.

14 Ocak günü Elazığ Fırat Üniversitesi’nde, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği
iyelerini dağıtırken, ülkücülerin bıçaklı saldırısına uğrayan ve Savcılığa suç duyurusunda bulunan;

Ali Kemal Taşdelen, Tamer Yavuz, Sercan Zulal ve Mustafa Kenliç adlı öğrenciler hakkında, Üniversite
Rektörlüğü tarafından “Okulun düzenini bozmak” ve “siyasi bildiri dağıtmak” gerekçeleriyle soruşturma

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 14 Ocak günü üniversite kampusunda “Abdullah Öcalan'ın ailesi ve
avukatları ile görüştürülmemesi” ile “F ve D Tipi Cezaevlerini protesto etmek” amacıyla meşaleli
20 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin Göral, soruşturma ve cezalarla ilgili
olarak 30 Ocak günü görüştüğü Ç.Ü. Genel Sekreteri Ali Önal'a, öğrencilere verilen cezaların insan haklarına

uygulamaların son bulması gerektiğini aktardıklarını; ancak Önal'ın kendilerine, “Bu
öğrencilerin büyük bir kısmı örgüt elemanı. Örgütlerinden aldıkları talimatları üniversitede uyguluyorlar.
Bunların sayısı 50'yi geçmiyor. Bunların hepsinin poliste dosyaları mevcut, hatta bazıları cezaevinde bile yatmış.
Biz bunları daha önce uyardık ancak aynı durum tekrarlanınca cezalandırdık” dediğini belirtti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü; Sinan Tanrıverdi, Cumhur Daş, Hasan Bozkurt, Ali Madenkuyu, Savaş
an, Salih Çetin, Mehmet Özer, Mehmet Akbaba ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrenci hakkında,

“arkadaşlarına açılan soruşturmaları kınamak için eylem yaptıkları ve üniversitelerinde soruşturmalara ve
cezaevlerinde tecride son pankartı açtıkları” gerekçesiyle, 24 Şubat günü soruşturma başlatıldı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Haydarpaşa ve Göztepe Kampüsleri’nde yerleştirilen 100’ün üzerindeki kameraya
karşı 14 Ocak 2004 tarihinde Göztepe Kampüsü’nde; 16 Ocak 2004 tarihinde Sultanahmet’teki Rektörlük binası

de basın açıklaması yapan 17 öğrenci hakkında, “izinsiz gösteri” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
25 Şubat günü ifade vermeye giden öğrenciler eyleme katıldıklarını, ancak basın açıklamasının suç kapsamından
çıkarıldığını hatırlattı ve suçlamalarla ilgili 'belgelerin' ne olduğunu öğrenmek istedi. Soruşturma kurulu
tarafından gösterilen ve 25 öğrencinin ismi bulunan belgelerde, isimlerin karşılarında parantez içinde bazı
yasadışı örgütlerin adının yazıldığı ve bu örgütler adına faaliyet yürütüldüğü iddiasının yazılı olduğunu belirten
öğrenciler, “Bunun üzerine tartışma çıktı. Yapılanın hukuksuzluk olduğu, iftiraya da girdiğini belirterek,
belgenin fotokopisini almak istedik. Ancak kabul etmediler. Bir arkadaşımızın isminin karşısında TDKP

Bu örgüt 10 yıl önce illegal faaliyetine son verdi. Bu hukuksuzluk nedeniyle dava açacağız” dedi.
Yönetimin soruşturma açtığı kişiler arasında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nden iki yıl önce mezun olan ve
halen avukatlık stajı yapan Meryem Kavak ve yine Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören ve hakkında soruşturma
açılan; ancak o gün sınavda olan Ali Yüksel de bulunuyor.

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.S.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
şkan adayı Osman Baydemir’in okul kantinini ziyareti sırasında, kendisinin

de orada bulunduğunu, sohbet sırasında orada bulunan TEM şube müdürünün hakarete varacak şekilde bağırarak
konuşması üzerine, öğrenciler tarafından yuhalandığını, bundan dolaylı Emniyet Müdürlüğü’nün, 28 Haziran
2004 tarihli tebliğ ile okul idaresi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 3. sınıf
encisi Hüseyin Demir(1979); 5 Mayıs günü Ergani’ye giderken, karakolda durdurularak arabalarının

arandığını, çantasında bulunan KONGRA-GEL adlı kitabına yasak olduğu gerekçesiyle el konulduğunu ve
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X.1. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından Hakkında Soruşturma

Ekonominin Geldiği Son
konulu panelde,Devlet Bakanı Ali Babacan'ın konuşmasına izin vermeyen 12 öğrenci hakkında

soruşturma açıldı. 9 Ocak günü yanlarında avukatları ile birlikte sözlü savunmalarını vermek üzere soruşturma
re; sözlü savunma öncesinde, sorulara yazılı yanıt vermeleri istendi.

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 79 öğrenci hakkında, “6 Kasım 2003 tarihinde,
oruşturmanın, Valilik ile Dekanlığın

talimat vermesi üzerine açıldığı ve 19 Ocak günü öğrencilerden yazılı savunma vermeleri istendiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi’nde, 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan bir eylemden sonra başlayan
soruşturmalar çerçevesinde, haklarında soruşturma açılan 32 öğrenci, 5 Ocak günü İÜ Öğrenci Kültür

14 Ocak günü Elazığ Fırat Üniversitesi’nde, Elazığ Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin düzenleyeceği
iyelerini dağıtırken, ülkücülerin bıçaklı saldırısına uğrayan ve Savcılığa suç duyurusunda bulunan;

Ali Kemal Taşdelen, Tamer Yavuz, Sercan Zulal ve Mustafa Kenliç adlı öğrenciler hakkında, Üniversite
si bildiri dağıtmak” gerekçeleriyle soruşturma

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 14 Ocak günü üniversite kampusunda “Abdullah Öcalan'ın ailesi ve
avukatları ile görüştürülmemesi” ile “F ve D Tipi Cezaevlerini protesto etmek” amacıyla meşaleli yürüyüş yapan
20 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. İHD Adana Şube Başkanı Hüseyin Göral, soruşturma ve cezalarla ilgili
olarak 30 Ocak günü görüştüğü Ç.Ü. Genel Sekreteri Ali Önal'a, öğrencilere verilen cezaların insan haklarına

uygulamaların son bulması gerektiğini aktardıklarını; ancak Önal'ın kendilerine, “Bu
öğrencilerin büyük bir kısmı örgüt elemanı. Örgütlerinden aldıkları talimatları üniversitede uyguluyorlar.

arı mevcut, hatta bazıları cezaevinde bile yatmış.
Biz bunları daha önce uyardık ancak aynı durum tekrarlanınca cezalandırdık” dediğini belirtti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü; Sinan Tanrıverdi, Cumhur Daş, Hasan Bozkurt, Ali Madenkuyu, Savaş
an, Salih Çetin, Mehmet Özer, Mehmet Akbaba ile isimleri öğrenilemeyen 4 öğrenci hakkında,

“arkadaşlarına açılan soruşturmaları kınamak için eylem yaptıkları ve üniversitelerinde soruşturmalara ve
, 24 Şubat günü soruşturma başlatıldı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Haydarpaşa ve Göztepe Kampüsleri’nde yerleştirilen 100’ün üzerindeki kameraya
karşı 14 Ocak 2004 tarihinde Göztepe Kampüsü’nde; 16 Ocak 2004 tarihinde Sultanahmet’teki Rektörlük binası

de basın açıklaması yapan 17 öğrenci hakkında, “izinsiz gösteri” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
25 Şubat günü ifade vermeye giden öğrenciler eyleme katıldıklarını, ancak basın açıklamasının suç kapsamından

la ilgili 'belgelerin' ne olduğunu öğrenmek istedi. Soruşturma kurulu
tarafından gösterilen ve 25 öğrencinin ismi bulunan belgelerde, isimlerin karşılarında parantez içinde bazı

iddiasının yazılı olduğunu belirten
öğrenciler, “Bunun üzerine tartışma çıktı. Yapılanın hukuksuzluk olduğu, iftiraya da girdiğini belirterek,
belgenin fotokopisini almak istedik. Ancak kabul etmediler. Bir arkadaşımızın isminin karşısında TDKP

Bu örgüt 10 yıl önce illegal faaliyetine son verdi. Bu hukuksuzluk nedeniyle dava açacağız” dedi.
Yönetimin soruşturma açtığı kişiler arasında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nden iki yıl önce mezun olan ve

Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören ve hakkında soruşturma

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda S.S.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
şkan adayı Osman Baydemir’in okul kantinini ziyareti sırasında, kendisinin

de orada bulunduğunu, sohbet sırasında orada bulunan TEM şube müdürünün hakarete varacak şekilde bağırarak
niyet Müdürlüğü’nün, 28 Haziran

2004 tarihli tebliğ ile okul idaresi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

11 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 3. sınıf
encisi Hüseyin Demir(1979); 5 Mayıs günü Ergani’ye giderken, karakolda durdurularak arabalarının

GEL adlı kitabına yasak olduğu gerekçesiyle el konulduğunu ve
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gözaltına alındığını belirtti. 4-5 saat gözaltında kaldık
edildiğini; ancak 8 Haziran günü üniversite hocası Arş. Gör. Gülten Kavak tarafından bir ay önceki gözaltıyla
ilgili olarak çağrıldığını, jandarmanın üniversite Rektörlüğüne yazı yazması üzerine
başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda H.D.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
Mart günü Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir’in, okul kantinini ziyareti sırasında, TEM şube
müdürünün hakarete varacak şekilde bağıra
dolayı 28 Haziran 2004 tarihli tebliğ ve Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı üzerine, okul idaresi tarafından hakkında
soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusü’ne takılan 100’ün üzerindeki kameranın kaldırılması talebiyle basın
açıklamasına katılan 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonucunda, öğrencilerden 1’ine 1 ay, 3’üne 2 ay ve
1’ine de 2.5 ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrenci
astıkları afişler nedeniyle 14 öğrenci hakkında 18 soruşturma daha açıldı. Öğrencilerin bu uygulamayı ve çevik
kuvvet polislerinin üniversiteye girmesini protesto etmesi de 19 kişi hakkında soruşturma açıl
sonuçlandı. (DIHA-23.04.04) (Cumhuriyet

İnönü Üniversitesi'ndeki soruşturmaları ve cezaevlerindeki tecridi protesto etmek amacıyla 22 Ocak’ta basın
açıklaması yapan 11 öğrenciye uzaklaştırma cezası veren Rektörlük, daha sonra bu öğrenc
Nisan günü, "Çocuklarınız PKK ve Abdullah Öcalan'a destek veriyor" iddiasını içeren mektuplar gönderdi.
Öğrencilerden Meral Doğan, Kader Uzun ve Evren Aras özetle; "Yaşanan bir olaydan 2 buçuk ay sonra gelen bir
uyarının asıl amacı bellidir. Bize herhangi bir bilgilendirme yapmadan ailelerimize tebligat gönderilmesi de bu
amacın devamıdır. Bu ailelerimiz üstünde baskı kurmaktır, bu yapılanla insanlar uyarılmıyor, aksine baskı altına
alınarak, tehdit ediliyor" diye konuştular.

11 Nisan günü 200 öğrencinin, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği'ni bitirdikten sonra atamalarının
yapılmadığı sadece ‘yüksekokul diploması’ sahibi olabildikleri kaydedildi. (Cumhuriyet

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4
Ersöz'ün, “Suçtur Umutsuzluğa Kapılmak” adlı kitabının tanıtıldığı afişi Kocaeli Üniversitesi Hereke
Yerleşkesi'ne astığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yerleşke Koordinatörü ve İletişim Fakültesi D
Dr. Hasret Çomak, ideolojik unsur bulunduğu için afişin asılmasına izin verilmediğini, afişi asan öğrencinin
okuluna bildirildiğini belirtti. (Yeni Şafak

6 Haziran günü, Trakya Üniversitesi’nde mayıs ayında yapılan Bahar Şenlikleri
öğrenciler arasında çıkan olayların ardından 105 öğrenci hakkında, “...19.05.2004 tarihinde kampusün belirli
yerlerine A. Öcalan’ın resminin bulunduğu ve üzerinde ‘ Kürt halkı bir dershanelik halk değildir”, “Öcalan’a
özgürlük Türkiye’ye barış”, “Eşit, özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız” yazılı afişler asılması, bu afişlerin
başlarında gruplar halinde durulması... “ ve “20.05.2004 tarihinde Mimarlık
edilmesi” iddialarıyla soruşturma b
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği 105 kişilik isim listesi. Soruşturma listesinde sözü edilen günlerde okulda
yada Edirne’de bulunmayanlar, hastanede nöbette olanlar da yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde, haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek amacıyla 9 Nisan günü Kocaeli
Üniversitesi Merkez Kampusu'nda masa açan 10 öğrenci hakkında, izinsiz masa açtıkları ve bildiri dağıttıkları
gerekçesiyle soruşturma açıldı. (DIHA

Erzurum Abdurahman Gazi Mahallesi'nde 21 Mart'ta düzenlenen Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Haluk Gürbüz, Fatih İba ile Eğitim Fakültesi
öğrencileri Fevzi Akbacak, Mehmet Özakçil, Nermin Ateş, Abdulhalit Sayan, Murat Ürek, Özlem Özbey, M.
Emin Yıldız, O. Olgun Özdemir, Kemal Ala ve Abdullah Aras hakkında okul yönetimi tarafından idari
soruşturma başlatıldı. (DİHA-25.05.2004)

21 Mart günü Newroz dolayısıyla Marmara Üniversitesi'nde kutlama yapan 55 öğrenci hakkında Rektörlük
tarafından soruşturma başlatıldı. (DİHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan YYÜ'de okuyan Zeyni Keleş, Deniz Gen, Kadir Yanardağ,
Servet Duygu, Barış Güzelyol, Habip Yıldıztaş ve İbrahim Kaya hakkında üniversite yönetimi tarafından
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5 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ve kitabının kendisine iade
edildiğini; ancak 8 Haziran günü üniversite hocası Arş. Gör. Gülten Kavak tarafından bir ay önceki gözaltıyla
ilgili olarak çağrıldığını, jandarmanın üniversite Rektörlüğüne yazı yazması üzerine, hakkında idari soruşturma
başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda H.D.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
Mart günü Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir’in, okul kantinini ziyareti sırasında, TEM şube
müdürünün hakarete varacak şekilde bağırarak konuşması üzerine, öğrenciler tarafından yuhalandığını, bundan
dolayı 28 Haziran 2004 tarihli tebliğ ve Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı üzerine, okul idaresi tarafından hakkında
soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHD Diyarbakır)

aydarpaşa Kampusü’ne takılan 100’ün üzerindeki kameranın kaldırılması talebiyle basın
açıklamasına katılan 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonucunda, öğrencilerden 1’ine 1 ay, 3’üne 2 ay ve
1’ine de 2.5 ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin kameralara ve soruşturmalara karşı duvarlara
astıkları afişler nedeniyle 14 öğrenci hakkında 18 soruşturma daha açıldı. Öğrencilerin bu uygulamayı ve çevik
kuvvet polislerinin üniversiteye girmesini protesto etmesi de 19 kişi hakkında soruşturma açıl

23.04.04) (Cumhuriyet-12.04.2004)

İnönü Üniversitesi'ndeki soruşturmaları ve cezaevlerindeki tecridi protesto etmek amacıyla 22 Ocak’ta basın
açıklaması yapan 11 öğrenciye uzaklaştırma cezası veren Rektörlük, daha sonra bu öğrenc
Nisan günü, "Çocuklarınız PKK ve Abdullah Öcalan'a destek veriyor" iddiasını içeren mektuplar gönderdi.
Öğrencilerden Meral Doğan, Kader Uzun ve Evren Aras özetle; "Yaşanan bir olaydan 2 buçuk ay sonra gelen bir

idir. Bize herhangi bir bilgilendirme yapmadan ailelerimize tebligat gönderilmesi de bu
amacın devamıdır. Bu ailelerimiz üstünde baskı kurmaktır, bu yapılanla insanlar uyarılmıyor, aksine baskı altına
alınarak, tehdit ediliyor" diye konuştular.

ünü 200 öğrencinin, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği'ni bitirdikten sonra atamalarının
yapılmadığı sadece ‘yüksekokul diploması’ sahibi olabildikleri kaydedildi. (Cumhuriyet-12.04.2004)

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ekin Güneş Saygılı hakkında, Cezmi
Ersöz'ün, “Suçtur Umutsuzluğa Kapılmak” adlı kitabının tanıtıldığı afişi Kocaeli Üniversitesi Hereke
Yerleşkesi'ne astığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yerleşke Koordinatörü ve İletişim Fakültesi D
Dr. Hasret Çomak, ideolojik unsur bulunduğu için afişin asılmasına izin verilmediğini, afişi asan öğrencinin
okuluna bildirildiğini belirtti. (Yeni Şafak-2004.05.14)

6 Haziran günü, Trakya Üniversitesi’nde mayıs ayında yapılan Bahar Şenlikleri’nde yaşanan polis, jandarma ve
öğrenciler arasında çıkan olayların ardından 105 öğrenci hakkında, “...19.05.2004 tarihinde kampusün belirli
yerlerine A. Öcalan’ın resminin bulunduğu ve üzerinde ‘ Kürt halkı bir dershanelik halk değildir”, “Öcalan’a

rlük Türkiye’ye barış”, “Eşit, özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız” yazılı afişler asılması, bu afişlerin
başlarında gruplar halinde durulması... “ ve “20.05.2004 tarihinde Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’nin tahrip
edilmesi” iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Hazırlanan liste, şenliklerin başladığı 17 Mayıs günü rektörlüğün
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği 105 kişilik isim listesi. Soruşturma listesinde sözü edilen günlerde okulda
yada Edirne’de bulunmayanlar, hastanede nöbette olanlar da yer alıyor. (Evrensel-07.06.2004)

Kocaeli Üniversitesi'nde, haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek amacıyla 9 Nisan günü Kocaeli
Üniversitesi Merkez Kampusu'nda masa açan 10 öğrenci hakkında, izinsiz masa açtıkları ve bildiri dağıttıkları

urma açıldı. (DIHA-2004.05.12)

Erzurum Abdurahman Gazi Mahallesi'nde 21 Mart'ta düzenlenen Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Haluk Gürbüz, Fatih İba ile Eğitim Fakültesi

ri Fevzi Akbacak, Mehmet Özakçil, Nermin Ateş, Abdulhalit Sayan, Murat Ürek, Özlem Özbey, M.
Emin Yıldız, O. Olgun Özdemir, Kemal Ala ve Abdullah Aras hakkında okul yönetimi tarafından idari

25.05.2004)

ayısıyla Marmara Üniversitesi'nde kutlama yapan 55 öğrenci hakkında Rektörlük
tarafından soruşturma başlatıldı. (DİHA-26.05.2004)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan YYÜ'de okuyan Zeyni Keleş, Deniz Gen, Kadir Yanardağ,
yol, Habip Yıldıztaş ve İbrahim Kaya hakkında üniversite yönetimi tarafından
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tan sonra serbest bırakıldığını ve kitabının kendisine iade
edildiğini; ancak 8 Haziran günü üniversite hocası Arş. Gör. Gülten Kavak tarafından bir ay önceki gözaltıyla

, hakkında idari soruşturma

28 Haziran günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda H.D.; Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, 12
Mart günü Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir’in, okul kantinini ziyareti sırasında, TEM şube

rak konuşması üzerine, öğrenciler tarafından yuhalandığını, bundan
dolayı 28 Haziran 2004 tarihli tebliğ ve Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı üzerine, okul idaresi tarafından hakkında

aydarpaşa Kampusü’ne takılan 100’ün üzerindeki kameranın kaldırılması talebiyle basın
açıklamasına katılan 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonucunda, öğrencilerden 1’ine 1 ay, 3’üne 2 ay ve

lerin kameralara ve soruşturmalara karşı duvarlara
astıkları afişler nedeniyle 14 öğrenci hakkında 18 soruşturma daha açıldı. Öğrencilerin bu uygulamayı ve çevik
kuvvet polislerinin üniversiteye girmesini protesto etmesi de 19 kişi hakkında soruşturma açılmasıyla

İnönü Üniversitesi'ndeki soruşturmaları ve cezaevlerindeki tecridi protesto etmek amacıyla 22 Ocak’ta basın
açıklaması yapan 11 öğrenciye uzaklaştırma cezası veren Rektörlük, daha sonra bu öğrencilerin ailelerine 5
Nisan günü, "Çocuklarınız PKK ve Abdullah Öcalan'a destek veriyor" iddiasını içeren mektuplar gönderdi.
Öğrencilerden Meral Doğan, Kader Uzun ve Evren Aras özetle; "Yaşanan bir olaydan 2 buçuk ay sonra gelen bir

idir. Bize herhangi bir bilgilendirme yapmadan ailelerimize tebligat gönderilmesi de bu
amacın devamıdır. Bu ailelerimiz üstünde baskı kurmaktır, bu yapılanla insanlar uyarılmıyor, aksine baskı altına

ünü 200 öğrencinin, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği'ni bitirdikten sonra atamalarının
12.04.2004)

. sınıf öğrencisi Ekin Güneş Saygılı hakkında, Cezmi
Ersöz'ün, “Suçtur Umutsuzluğa Kapılmak” adlı kitabının tanıtıldığı afişi Kocaeli Üniversitesi Hereke
Yerleşkesi'ne astığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yerleşke Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hasret Çomak, ideolojik unsur bulunduğu için afişin asılmasına izin verilmediğini, afişi asan öğrencinin

’nde yaşanan polis, jandarma ve
öğrenciler arasında çıkan olayların ardından 105 öğrenci hakkında, “...19.05.2004 tarihinde kampusün belirli
yerlerine A. Öcalan’ın resminin bulunduğu ve üzerinde ‘ Kürt halkı bir dershanelik halk değildir”, “Öcalan’a

rlük Türkiye’ye barış”, “Eşit, özgür, demokratik yurttaşlığı yaratacağız” yazılı afişler asılması, bu afişlerin
Mühendislik Fakültesi’nin tahrip

aşlatıldı. Hazırlanan liste, şenliklerin başladığı 17 Mayıs günü rektörlüğün
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği 105 kişilik isim listesi. Soruşturma listesinde sözü edilen günlerde okulda

07.06.2004)

Kocaeli Üniversitesi'nde, haklarında açılan soruşturmaları protesto etmek amacıyla 9 Nisan günü Kocaeli
Üniversitesi Merkez Kampusu'nda masa açan 10 öğrenci hakkında, izinsiz masa açtıkları ve bildiri dağıttıkları

Erzurum Abdurahman Gazi Mahallesi'nde 21 Mart'ta düzenlenen Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Haluk Gürbüz, Fatih İba ile Eğitim Fakültesi

ri Fevzi Akbacak, Mehmet Özakçil, Nermin Ateş, Abdulhalit Sayan, Murat Ürek, Özlem Özbey, M.
Emin Yıldız, O. Olgun Özdemir, Kemal Ala ve Abdullah Aras hakkında okul yönetimi tarafından idari

ayısıyla Marmara Üniversitesi'nde kutlama yapan 55 öğrenci hakkında Rektörlük

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan YYÜ'de okuyan Zeyni Keleş, Deniz Gen, Kadir Yanardağ,
yol, Habip Yıldıztaş ve İbrahim Kaya hakkında üniversite yönetimi tarafından
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KONGRA-GEL'in propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 Haziran günü soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamında öğrencilere gönderilen tebliğname ile öğrencilerin Haziran ayı için
Başkanı Doç. Dr. Lütfi Behçet'e ifade vermesi istendi. (21.06.2004

7 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda D.Ü. Tıp Fakültesinde öğrenci Ahmet İhsan Ekmen;
28 Mart 2004 yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Ün
yapmış olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını
belirtti. (İHD Diyarbakır)

10 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda
yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesi’ni ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle yapmış
olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını
(İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesinde öğrencisi Turan Durak (1982), 15 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
28 mart 2004 yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesini ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle
yapmış olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını
belirtti. (İHD Diyarbakır)

14 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Adnan Dinç Dicle Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik bölümünde okuduğunu
Osman Baydemir’in kampüse ziyarete gelmesi sonucunda kendisi hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına
ilişkin ikinci bir savunma isteminin bulunduğunu belirtti.(İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesinde okuyan 53 öğrenci hakkında, 2 Kasım 2004 tarihinde YÖK’ü protesto ettikleri ve
sembolik olarak Kürtçe Ders işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, saz çalmak, halay çekm
açtıkları iddia edilen 20 öğrenci hakkında Kasım ayında "disiplin suçu" soruşturması açtı. (Milliyet

Ahmet Taş (1985), Beşir Arcagök (1983), Demet Kılıç (1987), Devran Ak (1985), Hüsnü Altunç (1982),
Mahmut Büyükkaya (1981), Murat Doğan (1984), Murat Yıldırım (1982), Muzaffer Şahin (1982), Ömer Çelik
(1984), Serhat Ayyıldız (1982), Serhat Ekmez (1982), Serhat Suna (1980), Sinan Avu (1983), Yılmaz Özalp
(1980), Tahir Baykuşak (1985), Serhat Suna (1980),
Yukarıda isimleri yazılı kişiler İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Dicle Üniversite öğrencileri (DÜ)
Rektörlüğünce çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldığını belirttiler. (İHD
Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde okuyan 7 öğrenci hakkında, YÖK’ü protesto eden arkadaşları
hakkında açılan soruşturmayı protesto ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı. (16 Aralık 2004/Birgün)

19 Şubat 2004 tarihinde yaptıkları basın açıklaması n
Rektörlüğü tarafından soruşturma açılan ve ceza verilen 45 öğrenci hakkında, Bölge İdare Mahkemesi tarafından
cezaların durdurulması üzerine yeniden soruşturma açıldı. (Gündem

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde YÖK’ü protesto ettikleri için haklarında soruşturma açılan
arkadaşlarına destek için yakalarına ‘Soruşturmalara hayır’ kokartı takan 5 öğrenci hakkında soruşturma açıldı.
(BİRGÜN-16.12.04)

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, azınl
Kaboğlu’na destek vermek amacıyla 4 Kasım 2004 tarihinde basın açıklaması düzenleyen 9 öğrenci hakkında
soruşturma açtı. (Evrensel-22.12.04)

Konya Selçuk Üniversitesi’nde ülkücülerin
soruşturma başlatıldı. Öğrenciler soruşturmayı kınamak için 22 Aralık günü kampüste bir eylem
gerçekleştirdiler. (BİRGÜN-23.12.04)
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GEL'in propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 Haziran günü soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamında öğrencilere gönderilen tebliğname ile öğrencilerin Haziran ayı içinde YYÜ Soruşturma Komisyonu
Başkanı Doç. Dr. Lütfi Behçet'e ifade vermesi istendi. (21.06.2004-DİHA)

7 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda D.Ü. Tıp Fakültesinde öğrenci Ahmet İhsan Ekmen;
28 Mart 2004 yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesi’ni ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle
yapmış olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını

10 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda D.Ü. Tıp Fakültesinde öğrenci İ.T., 28 Mart 2004
yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesi’ni ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle yapmış
olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını

Dicle Üniversitesinde öğrencisi Turan Durak (1982), 15 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
28 mart 2004 yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesini ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle

olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını

14 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Adnan Dinç Dicle Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik bölümünde okuduğunu ve 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Osman Baydemir’in kampüse ziyarete gelmesi sonucunda kendisi hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına
ilişkin ikinci bir savunma isteminin bulunduğunu belirtti.(İHD Diyarbakır)

Dicle Üniversitesinde okuyan 53 öğrenci hakkında, 2 Kasım 2004 tarihinde YÖK’ü protesto ettikleri ve
sembolik olarak Kürtçe Ders işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, saz çalmak, halay çekmek, Kürtçe türkü söylemek, stant ve pankart
açtıkları iddia edilen 20 öğrenci hakkında Kasım ayında "disiplin suçu" soruşturması açtı. (Milliyet

Ahmet Taş (1985), Beşir Arcagök (1983), Demet Kılıç (1987), Devran Ak (1985), Hüsnü Altunç (1982),
ahmut Büyükkaya (1981), Murat Doğan (1984), Murat Yıldırım (1982), Muzaffer Şahin (1982), Ömer Çelik

(1984), Serhat Ayyıldız (1982), Serhat Ekmez (1982), Serhat Suna (1980), Sinan Avu (1983), Yılmaz Özalp
(1980), Tahir Baykuşak (1985), Serhat Suna (1980), A.E. ve H.B
Yukarıda isimleri yazılı kişiler İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Dicle Üniversite öğrencileri (DÜ)
Rektörlüğünce çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldığını belirttiler. (İHD

e Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde okuyan 7 öğrenci hakkında, YÖK’ü protesto eden arkadaşları
hakkında açılan soruşturmayı protesto ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı. (16 Aralık 2004/Birgün)

19 Şubat 2004 tarihinde yaptıkları basın açıklaması nedeniyle haklarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından soruşturma açılan ve ceza verilen 45 öğrenci hakkında, Bölge İdare Mahkemesi tarafından
cezaların durdurulması üzerine yeniden soruşturma açıldı. (Gündem-21.10.04)

Siirt Eğitim Fakültesi’nde YÖK’ü protesto ettikleri için haklarında soruşturma açılan
arkadaşlarına destek için yakalarına ‘Soruşturmalara hayır’ kokartı takan 5 öğrenci hakkında soruşturma açıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, azınlık tartışmaları sırasında üniversitelerinin öğretim üyesi Prof. İbrahim
Kaboğlu’na destek vermek amacıyla 4 Kasım 2004 tarihinde basın açıklaması düzenleyen 9 öğrenci hakkında

22.12.04)

Konya Selçuk Üniversitesi’nde ülkücülerin saldırılarını protesto eden sol görüşlü 35 öğrenci hakkında
soruşturma başlatıldı. Öğrenciler soruşturmayı kınamak için 22 Aralık günü kampüste bir eylem

23.12.04)
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GEL'in propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 Haziran günü soruşturma başlatıldı. Soruşturma
de YYÜ Soruşturma Komisyonu

7 Eylül günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda D.Ü. Tıp Fakültesinde öğrenci Ahmet İhsan Ekmen;
iversitesi’ni ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle

yapmış olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını

D.Ü. Tıp Fakültesinde öğrenci İ.T., 28 Mart 2004
yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesi’ni ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle yapmış
olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle, okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Dicle Üniversitesinde öğrencisi Turan Durak (1982), 15 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda,
28 mart 2004 yerel seçimleri vesilesiyle Dicle Üniversitesini ziyarette bulunan Osman Baydemir’in öğrencilerle

olduğu görüşmeye katıldığı gerekçesiyle okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını

14 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine başvuruda bulunan Adnan Dinç Dicle Üniversitesi Elektrik ve
ve 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı

Osman Baydemir’in kampüse ziyarete gelmesi sonucunda kendisi hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına

Dicle Üniversitesinde okuyan 53 öğrenci hakkında, 2 Kasım 2004 tarihinde YÖK’ü protesto ettikleri ve
sembolik olarak Kürtçe Ders işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (İHD Diyarbakır)

ek, Kürtçe türkü söylemek, stant ve pankart
açtıkları iddia edilen 20 öğrenci hakkında Kasım ayında "disiplin suçu" soruşturması açtı. (Milliyet-03.12.04)

Ahmet Taş (1985), Beşir Arcagök (1983), Demet Kılıç (1987), Devran Ak (1985), Hüsnü Altunç (1982),
ahmut Büyükkaya (1981), Murat Doğan (1984), Murat Yıldırım (1982), Muzaffer Şahin (1982), Ömer Çelik

(1984), Serhat Ayyıldız (1982), Serhat Ekmez (1982), Serhat Suna (1980), Sinan Avu (1983), Yılmaz Özalp

Yukarıda isimleri yazılı kişiler İHD Diyarbakır şubesine yaptıkları başvuruda, Dicle Üniversite öğrencileri (DÜ)
Rektörlüğünce çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldığını belirttiler. (İHD

e Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde okuyan 7 öğrenci hakkında, YÖK’ü protesto eden arkadaşları
hakkında açılan soruşturmayı protesto ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı. (16 Aralık 2004/Birgün)

edeniyle haklarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından soruşturma açılan ve ceza verilen 45 öğrenci hakkında, Bölge İdare Mahkemesi tarafından

Siirt Eğitim Fakültesi’nde YÖK’ü protesto ettikleri için haklarında soruşturma açılan
arkadaşlarına destek için yakalarına ‘Soruşturmalara hayır’ kokartı takan 5 öğrenci hakkında soruşturma açıldı.

ık tartışmaları sırasında üniversitelerinin öğretim üyesi Prof. İbrahim
Kaboğlu’na destek vermek amacıyla 4 Kasım 2004 tarihinde basın açıklaması düzenleyen 9 öğrenci hakkında

saldırılarını protesto eden sol görüşlü 35 öğrenci hakkında
soruşturma başlatıldı. Öğrenciler soruşturmayı kınamak için 22 Aralık günü kampüste bir eylem
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X.2. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından ceza alanlar
Çukurova Üniversitesi’nde, 15 Ekim 2003 tarihinde “alternatif açılış şenliği” düzenledikleri gerekçesiyle
haklarında soruşturma açılan; Hüseyin Süt, Emek Ulaş Aslan ve Kadir Selek'e, birer dönem uzaklaştırma ve
Deniz Yıldırım, Özdal Bayar, Elif Tezverdi, E
kınama cezası verdi.

Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto etmek
amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen, ancak polis müdahalesi ile karş
soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi olarak da, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği'nin, "Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar
düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını
takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak" suçunu düzenleyen 9. maddesi (j) fıkrası
gösterildi. Okul yönetiminin yaptığı soruşturmaların ardında
öğrenciye birer ay uzaklaştırma cezası verilirken, bir öğrenciye de 'kınama' cezası verildi. Cezalar, 2003
eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren işletilecek.

23 Nisan günü,Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde 6 Kasım 2003 tarihinde, YÖK’ün kuruluşunu
protesto eylemine katıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 79 öğrenciden, eyleme katıldıkları
tespit edilen 37 öğrenciye, kınama cezası verildi. (23 Nisan 2004/ Ülked

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampusünde düzenlediği basın
açıklamasına katıdıkları için okuldan atılan dört öğrencinin de kurucular arasında yer aldığı, Dumlupınar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneği'nin diğer 3 kurucusuna ceza kesti. Cahit
Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılmasından sonra, dernek üyeliklerinin
düştüğünü belirten rektörlük, yönetimdeki diğer üç öğrenciye ise, “Dernekler
üyesi 7 kişi olması gerekir. Okuldan atılan dört öğrencinin üyeliklerinin düşmesi ile derneğin kurucu üyesi
olarak 3 öğrenci kaldı. Bu 3 öğrenci de, bu durumu okul yönetimine haber vermeyerek 'usulsüz dernek işletme'
suçu işledi” gerekçesiyle soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda, 3 öğrenciye birer dönem okuldan
uzaklaştırılma cezası verildi.

ODTÜ'de 10 Aralık 2003 günü İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen panelde, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın
konuşmasına izin vermeyen 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonunda, öğrencilere 29 Ocak günü,
“Kurumun çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak” suçuyla

Öğrencilerden 5’i, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne, cezanın Babaca
iddiasıyla, kararın iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle başvurdu. Ankara İdare Mahkemesi, 5 öğrenciden 2'si için
“yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Buna göre, dava esastan sonuçlanıncaya kadar

2003’ün Aralık ayında İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) haklarında soruşturma açılan 107 öğrenciden 37’si 1 aydan
iki döneme kadar okuldan uzaklaştırılırken, 8 öğrencinin de üniversiteyle ilişiği kesildi. 107 öğrenci hakkında
550’ye yakın soruşturma açılırken, 75 öğrenci hakkında da ihtiyadi tedbir kararı çıkartılarak okula girişleri
engellenmişti.

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hikmet Üneşi, sınav esnasında ciklet çiğnediği
gerekçesiyle 1 hafta uzaklaştırma cezası aldı. Üneşi'y
Öğretim Final sınavında, sınavın kural veya düzenini ihlal edici davranışta bulunduğunuz nedeni ile hakkınızda
yürütülen soruşturma sonucunda Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmenliğinin
bendi gereğince, 16 Şubat 2004-22 Şubat 2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere yüksek öğretim kurumundan
bir hafta süre ile uzaklaştırma cezası ile tecziye edildiniz” denildi.

Siirt Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, Gülizar Turan, Ram
Güneş ve Şiyar Yılmaz adlı öğrencilere, “Ortadoğu Tarih Vakfı’nın anketine izinsiz katıldıkları” gerekçesiyle
uyarı cezası verildi.

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf öğrenci
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 25 Aralık 2003 tarihinde fakülte yönetimi tarafından, 14 arkadaşları
hakkında başlatılan disiplin soruşturmasını kınamak için yaptıkları basın açıklaması nedeniyle kendisi hakkında
disiplin soruşturması başlatıldığını ve bu kapsamda “Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir Yarıyıl Süre ile
Uzaklaştırma” cezası aldığını belirtti.
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X.2. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından ceza alanlar
Çukurova Üniversitesi’nde, 15 Ekim 2003 tarihinde “alternatif açılış şenliği” düzenledikleri gerekçesiyle
haklarında soruşturma açılan; Hüseyin Süt, Emek Ulaş Aslan ve Kadir Selek'e, birer dönem uzaklaştırma ve
Deniz Yıldırım, Özdal Bayar, Elif Tezverdi, Eyüp Kırgil, Ramazan Polat, Uğur Türker ile Ali Kutluata'ya da

Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto etmek
amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen, ancak polis müdahalesi ile karşılaşan 43 öğrenci hakkında
soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi olarak da, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği'nin, "Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar

plantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını
takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak" suçunu düzenleyen 9. maddesi (j) fıkrası
gösterildi. Okul yönetiminin yaptığı soruşturmaların ardından; 8 öğrenciye 2 yarıyıl, 10 öğrenciye bir yarıyıl, 22
öğrenciye birer ay uzaklaştırma cezası verilirken, bir öğrenciye de 'kınama' cezası verildi. Cezalar, 2003

öğretim yılı bahar döneminden itibaren işletilecek.

tesi Siirt Eğitim Fakültesinde 6 Kasım 2003 tarihinde, YÖK’ün kuruluşunu
protesto eylemine katıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 79 öğrenciden, eyleme katıldıkları
tespit edilen 37 öğrenciye, kınama cezası verildi. (23 Nisan 2004/ Ülkede Özgür Gündem)

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampusünde düzenlediği basın
açıklamasına katıdıkları için okuldan atılan dört öğrencinin de kurucular arasında yer aldığı, Dumlupınar

imler Fakültesi Öğrenci Derneği'nin diğer 3 kurucusuna ceza kesti. Cahit
Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılmasından sonra, dernek üyeliklerinin
düştüğünü belirten rektörlük, yönetimdeki diğer üç öğrenciye ise, “Dernekler Kanunu'na göre derneklerin kurucu
üyesi 7 kişi olması gerekir. Okuldan atılan dört öğrencinin üyeliklerinin düşmesi ile derneğin kurucu üyesi
olarak 3 öğrenci kaldı. Bu 3 öğrenci de, bu durumu okul yönetimine haber vermeyerek 'usulsüz dernek işletme'

işledi” gerekçesiyle soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda, 3 öğrenciye birer dönem okuldan

ODTÜ'de 10 Aralık 2003 günü İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen panelde, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın
n 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonunda, öğrencilere 29 Ocak günü,

“Kurumun çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak” suçuyla 1’er hafta okuldan uzaklaştırma cezası verildi.
Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne, cezanın Babacan'ın siyasi kimliğiyle ilgili olduğuna inandıkları

iddiasıyla, kararın iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle başvurdu. Ankara İdare Mahkemesi, 5 öğrenciden 2'si için
“yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Buna göre, dava esastan sonuçlanıncaya kadar ceza uygulanamayacak.

2003’ün Aralık ayında İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) haklarında soruşturma açılan 107 öğrenciden 37’si 1 aydan
iki döneme kadar okuldan uzaklaştırılırken, 8 öğrencinin de üniversiteyle ilişiği kesildi. 107 öğrenci hakkında

, 75 öğrenci hakkında da ihtiyadi tedbir kararı çıkartılarak okula girişleri

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hikmet Üneşi, sınav esnasında ciklet çiğnediği
gerekçesiyle 1 hafta uzaklaştırma cezası aldı. Üneşi'ye 11 Şubat günü gönderilen tebligatta, “Türkçe 1. Yazılı
Öğretim Final sınavında, sınavın kural veya düzenini ihlal edici davranışta bulunduğunuz nedeni ile hakkınızda
yürütülen soruşturma sonucunda Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmenliğinin

22 Şubat 2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere yüksek öğretim kurumundan
bir hafta süre ile uzaklaştırma cezası ile tecziye edildiniz” denildi.

Siirt Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, Gülizar Turan, Ramazan Üneşi, Sevgi Aktaş, Refika Akkuş, Murat
Güneş ve Şiyar Yılmaz adlı öğrencilere, “Ortadoğu Tarih Vakfı’nın anketine izinsiz katıldıkları” gerekçesiyle

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi Abdülselam Uygun (1978), İHD
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 25 Aralık 2003 tarihinde fakülte yönetimi tarafından, 14 arkadaşları
hakkında başlatılan disiplin soruşturmasını kınamak için yaptıkları basın açıklaması nedeniyle kendisi hakkında

plin soruşturması başlatıldığını ve bu kapsamda “Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir Yarıyıl Süre ile
Uzaklaştırma” cezası aldığını belirtti.
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X.2. Üniversitelerin Disiplin Kurulları tarafından ceza alanlar
Çukurova Üniversitesi’nde, 15 Ekim 2003 tarihinde “alternatif açılış şenliği” düzenledikleri gerekçesiyle
haklarında soruşturma açılan; Hüseyin Süt, Emek Ulaş Aslan ve Kadir Selek'e, birer dönem uzaklaştırma ve

yüp Kırgil, Ramazan Polat, Uğur Türker ile Ali Kutluata'ya da

Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003'te YÖK'ün kuruluşunu protesto etmek
ılaşan 43 öğrenci hakkında

soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi olarak da, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği'nin, "Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar

plantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını
takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak" suçunu düzenleyen 9. maddesi (j) fıkrası

n; 8 öğrenciye 2 yarıyıl, 10 öğrenciye bir yarıyıl, 22
öğrenciye birer ay uzaklaştırma cezası verilirken, bir öğrenciye de 'kınama' cezası verildi. Cezalar, 2003-2004

tesi Siirt Eğitim Fakültesinde 6 Kasım 2003 tarihinde, YÖK’ün kuruluşunu
protesto eylemine katıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 79 öğrenciden, eyleme katıldıkları

e Özgür Gündem)

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampusünde düzenlediği basın
açıklamasına katıdıkları için okuldan atılan dört öğrencinin de kurucular arasında yer aldığı, Dumlupınar

imler Fakültesi Öğrenci Derneği'nin diğer 3 kurucusuna ceza kesti. Cahit
Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılmasından sonra, dernek üyeliklerinin

Kanunu'na göre derneklerin kurucu
üyesi 7 kişi olması gerekir. Okuldan atılan dört öğrencinin üyeliklerinin düşmesi ile derneğin kurucu üyesi
olarak 3 öğrenci kaldı. Bu 3 öğrenci de, bu durumu okul yönetimine haber vermeyerek 'usulsüz dernek işletme'

işledi” gerekçesiyle soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda, 3 öğrenciye birer dönem okuldan

ODTÜ'de 10 Aralık 2003 günü İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen panelde, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın
n 12 öğrenci hakkında açılan soruşturma sonunda, öğrencilere 29 Ocak günü,

1’er hafta okuldan uzaklaştırma cezası verildi.
n'ın siyasi kimliğiyle ilgili olduğuna inandıkları

iddiasıyla, kararın iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle başvurdu. Ankara İdare Mahkemesi, 5 öğrenciden 2'si için
ceza uygulanamayacak.

2003’ün Aralık ayında İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) haklarında soruşturma açılan 107 öğrenciden 37’si 1 aydan
iki döneme kadar okuldan uzaklaştırılırken, 8 öğrencinin de üniversiteyle ilişiği kesildi. 107 öğrenci hakkında

, 75 öğrenci hakkında da ihtiyadi tedbir kararı çıkartılarak okula girişleri

Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hikmet Üneşi, sınav esnasında ciklet çiğnediği
e 11 Şubat günü gönderilen tebligatta, “Türkçe 1. Yazılı

Öğretim Final sınavında, sınavın kural veya düzenini ihlal edici davranışta bulunduğunuz nedeni ile hakkınızda
yürütülen soruşturma sonucunda Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmenliğinin 8. Maddesi (a)

22 Şubat 2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere yüksek öğretim kurumundan

azan Üneşi, Sevgi Aktaş, Refika Akkuş, Murat
Güneş ve Şiyar Yılmaz adlı öğrencilere, “Ortadoğu Tarih Vakfı’nın anketine izinsiz katıldıkları” gerekçesiyle

si Abdülselam Uygun (1978), İHD
Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 25 Aralık 2003 tarihinde fakülte yönetimi tarafından, 14 arkadaşları
hakkında başlatılan disiplin soruşturmasını kınamak için yaptıkları basın açıklaması nedeniyle kendisi hakkında

plin soruşturması başlatıldığını ve bu kapsamda “Yükseköğretim Kurumu’ndan Bir Yarıyıl Süre ile
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Disiplin Kurulu, 12 Kasım 2003'te, “kampus içerisinde Tecrite Hayır
toplantısına katılarak”, “Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulundukları” gerekçesiyle 24
öğrenciye, 23 Şubat 2004 tarihinden itibaren 1 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanı Faruk Tatlı, 6 Kasım 2
etmek amacıyla izinsiz gösteri ve yürüyüşe katıldığı” gerekçesiyle, Şubat ayı içinde, 1 hafta okuldan
uzaklaştırma cezası aldı.

Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan; Hasan Bozkurt, Salih Çetin, Sinan Tanrıverdi, Savaş Turan,
Akbaba, Ali Madenkuyu, Rauf Benek, İdris Benek, Cumhur Daş, Seydi Çağırtekin, Mehmet Özer ve Halil
Konçak hakkında, “22 Ocak 2004 tarihinde basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle” 17 Şubat günü
Rektörlük tarafından başlatılan soruşturma sonuc
verildi.

6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampuslarında, 8 Kasım 2003 tarihinde de İzmir'de düzenlenen YÖK karşıtı
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan; M
öğrenciye iki dönem, 2 öğrenciye bir dönem, 5 öğrenci de birer hafta okuldan uzaklaştırılma, 3 öğrenciye de
kınama cezası verildi.

6 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen YÖK karşıtı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle h
soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi'nden; 2 öğrenci ikişer dönem, 9 öğrenci de bir dönem okuldan
uzaklaştırıldı.

24 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Gökmen Yeşil, Fahri Ruchan Haydanlı, Seda Alırsatar,
İbrahim Halil Tarak ve Resul Tamur, Marmara Üniversitesi’nde öğrencileri olduklarını, 14
Marmara Üniversitesi’nde yerleştirilen kameralar konusunda kamuoyu oluşturmak için basın açıklaması
yaptıklarını ve bu nedenle haklarında idari soruşturma başlatıldığ
değişen sürelerle okuldan uzaklaştırma cezası aldıklarını belirttiler.

21 Nisan günü, Siirt Eğitim Fakültesi kampüsünde 6 Kasım 2003 tarihinde YÖK'ün kuruluş yıldönümüne ilişkin
protesto eylemine katıldıkları tespit edilen 37 öğrenciye, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin
Yönetmenliği'nin 7. madde (a) bendi uyarınca "kınama" cezası verildi. (DİHA

28 Nisan günü Çukurova Üniversitesi, Mühendislik
öğrencisi M. Ahmet Demirtaş'a, eğitim
Üniversitesi'nde 8 Mart kutlamalarına katıldığı gerekçesiyle 2 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Demirtaş
ifadesinde, "Komisyona savunma verirk
tür şeyleri bir daha tekrarlamaman için konuşuyoruz. Yoksa senin cezan zaten belirlenmiş' dedi. Cumhurbaşkanı
ve Başbakan'ın bile kutlama mesajı yayınladığı böyle bir günü kutlamak nasıl s
ilgili Gaziantep Üniversitesi'nde kimseye soruşturma açılmaması Ç.Ü'nin politikasını çok açık bir şekilde
gösteriyor" diye konuştu. (DIHA-29.04.04)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yönetimi, Mart ayında y
düzenledikleri eyleme çağrı metnini dağıtırken kendilerini “ülkücü” tanıtan grubun saldırısına uğrayan 9
öğrenciye bir ile üç hafta arasında değişen okuldan uzaklaştırma cezaları verdi. (Evrensel

1 Mart günü ülkücü öğrenciler tarafından Emek Gençliği üyelerine yapılan saldırı sonrasında Rektör’lüğe
yürüyerek saldırıyı protesto eden 400 öğrenciden 60’ına açılan soruşturmalar sonuçlandı. Soruşturmalar
sonucunda 9’u ülkücü olmak üzere 21 öğrenciye 1 haftadan 2 döneme k
verildi. 6’sı ülkücü toplam 33 öğrenciye de uyarı ve kınama cezaları verildi. (Evrensel

DEHAP Balıkesir İl binasında 9 Haziran 2003'te "Genel Af Kampanyası" çerçevesinde yapılan basın
açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Yusuf
Kılıççeken, Eren Sezgi, Orhan Şahin, Ceyda Kılıç, Kemal Erol, Cahit Dalar, Deniz Aydın, Özkan Özkan, Salih
Çelebi, Yavuz Aydın, Gülşah Şaştım ve İrfan Kaya'ya 21 Mayıs 2004
Dekanlığı tarafından bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası verildi. (DİHA
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Disiplin Kurulu, 12 Kasım 2003'te, “kampus içerisinde Tecrite Hayır
tılarak”, “Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulundukları” gerekçesiyle 24

öğrenciye, 23 Şubat 2004 tarihinden itibaren 1 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanı Faruk Tatlı, 6 Kasım 2003 tarihinde “YÖK’ü protesto
etmek amacıyla izinsiz gösteri ve yürüyüşe katıldığı” gerekçesiyle, Şubat ayı içinde, 1 hafta okuldan

Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan; Hasan Bozkurt, Salih Çetin, Sinan Tanrıverdi, Savaş Turan,
Akbaba, Ali Madenkuyu, Rauf Benek, İdris Benek, Cumhur Daş, Seydi Çağırtekin, Mehmet Özer ve Halil
Konçak hakkında, “22 Ocak 2004 tarihinde basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle” 17 Şubat günü
Rektörlük tarafından başlatılan soruşturma sonucunda öğrencilere, 2’şer dönem okuldan uzaklaştırma cezası

6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampuslarında, 8 Kasım 2003 tarihinde de İzmir'de düzenlenen YÖK karşıtı
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan; Muğla Üniversitesi'nden bir
öğrenciye iki dönem, 2 öğrenciye bir dönem, 5 öğrenci de birer hafta okuldan uzaklaştırılma, 3 öğrenciye de

6 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen YÖK karşıtı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle h
soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi'nden; 2 öğrenci ikişer dönem, 9 öğrenci de bir dönem okuldan

24 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Gökmen Yeşil, Fahri Ruchan Haydanlı, Seda Alırsatar,
ve Resul Tamur, Marmara Üniversitesi’nde öğrencileri olduklarını, 14

Marmara Üniversitesi’nde yerleştirilen kameralar konusunda kamuoyu oluşturmak için basın açıklaması
yaptıklarını ve bu nedenle haklarında idari soruşturma başlatıldığını, soruşturma sonucunda 1 ve 2 hafta arasında
değişen sürelerle okuldan uzaklaştırma cezası aldıklarını belirttiler.

21 Nisan günü, Siirt Eğitim Fakültesi kampüsünde 6 Kasım 2003 tarihinde YÖK'ün kuruluş yıldönümüne ilişkin
rı tespit edilen 37 öğrenciye, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin

Yönetmenliği'nin 7. madde (a) bendi uyarınca "kınama" cezası verildi. (DİHA-22.04.04)

28 Nisan günü Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1.
öğrencisi M. Ahmet Demirtaş'a, eğitim-öğretim dönemi devam ederken misafir olarak gittiği Gaziantep
Üniversitesi'nde 8 Mart kutlamalarına katıldığı gerekçesiyle 2 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Demirtaş
ifadesinde, "Komisyona savunma verirken yaptığımın yasal olduğunu tekrarladım. Komisyon üyeleri bana 'Bu
tür şeyleri bir daha tekrarlamaman için konuşuyoruz. Yoksa senin cezan zaten belirlenmiş' dedi. Cumhurbaşkanı
ve Başbakan'ın bile kutlama mesajı yayınladığı böyle bir günü kutlamak nasıl suç oluyor anlamıyorum. Konu ile
ilgili Gaziantep Üniversitesi'nde kimseye soruşturma açılmaması Ç.Ü'nin politikasını çok açık bir şekilde

29.04.04)

Coğrafya Fakültesi yönetimi, Mart ayında yemekhanede YÖK’ü protesto için
düzenledikleri eyleme çağrı metnini dağıtırken kendilerini “ülkücü” tanıtan grubun saldırısına uğrayan 9
öğrenciye bir ile üç hafta arasında değişen okuldan uzaklaştırma cezaları verdi. (Evrensel-

öğrenciler tarafından Emek Gençliği üyelerine yapılan saldırı sonrasında Rektör’lüğe
yürüyerek saldırıyı protesto eden 400 öğrenciden 60’ına açılan soruşturmalar sonuçlandı. Soruşturmalar
sonucunda 9’u ülkücü olmak üzere 21 öğrenciye 1 haftadan 2 döneme kadar değişen uzaklaştırma cezaları
verildi. 6’sı ülkücü toplam 33 öğrenciye de uyarı ve kınama cezaları verildi. (Evrensel-22.05.04)

DEHAP Balıkesir İl binasında 9 Haziran 2003'te "Genel Af Kampanyası" çerçevesinde yapılan basın
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Yusuf

Kılıççeken, Eren Sezgi, Orhan Şahin, Ceyda Kılıç, Kemal Erol, Cahit Dalar, Deniz Aydın, Özkan Özkan, Salih
Çelebi, Yavuz Aydın, Gülşah Şaştım ve İrfan Kaya'ya 21 Mayıs 2004 tarihinde Necatibey Eğitim Fakültesi
Dekanlığı tarafından bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası verildi. (DİHA-25.05.2004)
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Disiplin Kurulu, 12 Kasım 2003'te, “kampus içerisinde Tecrite Hayır
tılarak”, “Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulundukları” gerekçesiyle 24

003 tarihinde “YÖK’ü protesto
etmek amacıyla izinsiz gösteri ve yürüyüşe katıldığı” gerekçesiyle, Şubat ayı içinde, 1 hafta okuldan

Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan; Hasan Bozkurt, Salih Çetin, Sinan Tanrıverdi, Savaş Turan, Mehmet
Akbaba, Ali Madenkuyu, Rauf Benek, İdris Benek, Cumhur Daş, Seydi Çağırtekin, Mehmet Özer ve Halil
Konçak hakkında, “22 Ocak 2004 tarihinde basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle” 17 Şubat günü

unda öğrencilere, 2’şer dönem okuldan uzaklaştırma cezası

6 Kasım 2003 tarihinde üniversite kampuslarında, 8 Kasım 2003 tarihinde de İzmir'de düzenlenen YÖK karşıtı
uğla Üniversitesi'nden bir

öğrenciye iki dönem, 2 öğrenciye bir dönem, 5 öğrenci de birer hafta okuldan uzaklaştırılma, 3 öğrenciye de

6 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen YÖK karşıtı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında
soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi'nden; 2 öğrenci ikişer dönem, 9 öğrenci de bir dönem okuldan

24 Mart günü İHD İstanbul şubesine başvuruda bulunan Gökmen Yeşil, Fahri Ruchan Haydanlı, Seda Alırsatar,
ve Resul Tamur, Marmara Üniversitesi’nde öğrencileri olduklarını, 14–16 Ocak tarihlerinde

Marmara Üniversitesi’nde yerleştirilen kameralar konusunda kamuoyu oluşturmak için basın açıklaması
ını, soruşturma sonucunda 1 ve 2 hafta arasında

21 Nisan günü, Siirt Eğitim Fakültesi kampüsünde 6 Kasım 2003 tarihinde YÖK'ün kuruluş yıldönümüne ilişkin
rı tespit edilen 37 öğrenciye, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin

Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf
öğretim dönemi devam ederken misafir olarak gittiği Gaziantep

Üniversitesi'nde 8 Mart kutlamalarına katıldığı gerekçesiyle 2 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Demirtaş
en yaptığımın yasal olduğunu tekrarladım. Komisyon üyeleri bana 'Bu

tür şeyleri bir daha tekrarlamaman için konuşuyoruz. Yoksa senin cezan zaten belirlenmiş' dedi. Cumhurbaşkanı
uç oluyor anlamıyorum. Konu ile

ilgili Gaziantep Üniversitesi'nde kimseye soruşturma açılmaması Ç.Ü'nin politikasını çok açık bir şekilde

emekhanede YÖK’ü protesto için
düzenledikleri eyleme çağrı metnini dağıtırken kendilerini “ülkücü” tanıtan grubun saldırısına uğrayan 9

-20.05.04)

öğrenciler tarafından Emek Gençliği üyelerine yapılan saldırı sonrasında Rektör’lüğe
yürüyerek saldırıyı protesto eden 400 öğrenciden 60’ına açılan soruşturmalar sonuçlandı. Soruşturmalar

adar değişen uzaklaştırma cezaları
22.05.04)

DEHAP Balıkesir İl binasında 9 Haziran 2003'te "Genel Af Kampanyası" çerçevesinde yapılan basın
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Yusuf

Kılıççeken, Eren Sezgi, Orhan Şahin, Ceyda Kılıç, Kemal Erol, Cahit Dalar, Deniz Aydın, Özkan Özkan, Salih
tarihinde Necatibey Eğitim Fakültesi
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden'nden 2 yıl önce mezun olan Burhan Ekinci 'ye, 6 Kasım
2002 tarihinde gerçekleşen YÖK'ü protesto eylemine katıldığı ve devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle YÖK
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca ''öğrencinin hal ve hareketlerine uymayan davranışlar
içinde olduğu'' gerekçesiyle uyarı cezası verildi. (Cumhuriyet

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 2003
Yılmazer isimli öğrenciye bir dönem, Özcan İlter, Ekin Güneş Saygılı, Ufuk Atalay ve Ersen Tek isimli
öğrencilere bir ay, M. Akif Koşar, M. Bura
Çağlayan Bozacı adındaki öğrencilere ise bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. (Özgür Gündem
23.09.2004)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 7-
Üniversite Kurultayı’nda çıkan olaylardan dolayı 7 öğrenciye 1 haftadan 1 döneme kadar değişen uzaklaştırma
cezası verdi. Öğrenciler yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Üniversite tarafından çeşitli
sürelerde uzaklaştırma cezasına çarptırılan ğrencilerin isimleri şunlar; Metin Kaya, Serdar Yıldırım, ufuk Atalay,
Eren Kaplan, Bedri Sinan Güneş, Mihrican Atalay, Özlem Kaymaz ve Nazım Hoplar. (BİRGÜN
(Evrensel-04.10.04)

9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde 8 Ekim günü bir basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, fakültede
açılan soruşturmalar sonucu 19 öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığını belirtti. (İHD İzmir)

M.B. 21 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Dicle Üniversitesi Si
öğrenci olduğunu, okuldaki hocasıyla aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışma sonrasında hakkında açılan
soruşturma sonrasında 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtti. (İHD Diyarbakır)

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rekt
tarihinde üniversitenin 3 km uzağındaki bir alana gerçekleştirilen Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle
okuldan attı. Rektörlük aynı etkinlik nedeniyle 18 öğrenciye de çeşitli cezalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Mustafa Eberliköse ve adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci,
İstanbul Üniversitesi’nde “Demokratik Üniversite Kurultayı”na katıldıkları gerekçesiyle 2 dönem okuldan
uzaklaştırıldı. (Evrensel-16.10.04)

Trakya Üniversitesi öğrencileri ve aileleri 31 Ekim günü İstanbul Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları
açıklamada, 17-23 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şenliklerde öğrencilerin açtığı
standlara rektörlüğün izni ile polis ve jandarmanın müdahalesi sonrası rektörlüğün 120 öğrenci hakkında
soruşturma açtığı ve bu öğrencilerin 35'ine 1 yıl, 18'ine bir dönem, 12'sine 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası
verildiği belirtildi. (Cumhuriyet-01.11.2004)

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kamil Murat Demir, KESK’in 1 Mayıs 2004 tarihinde
düzenlediği mitinge katıldığı gerekçesiyle 20 gün okuldan uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. (Gündem
20.11.2004)

X.3. Okuldan Atılanlar
Diyarbakır Namık Kemal Lisesi son sını
öğrencisinin kaçırılmasını kınamak için”, 22 Aralık 2003 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle, “Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca”, 19 Şubat
olarak uzaklaştırılma cezası aldı. M.S.A, O.Z.'ye destek amacıyla Bağımsız Lise Hareketi'nin Süleyman Demirel
Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına katıldığını belirterek, “Açıklama yapıldığı zaman polis kimlik
bilgilerimizi aldı. Aradan bir hafta geçtikten sonra da polis hakkımızda soruşturma açılması için okul
müdürlüğüne dosya gönderdi. Okul müdürlüğü de hakkımızda soruşturma açtı” dedi. Okul Müdürü Nesih
Doğantekin ise, M. S.A hakkında açılan soruşturmanın Milli Eğitim Müdürlüğü
talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek, “Bu öğrenci daha öncede anadilde eğitim talebiyle okulda pankart asma
olayına karışmıştı. Son olarak basın açıklamasına katılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, okuldan
uzaklaştırmamızı istedi. Bunun üzerine okuldan uzaklaştırıldı” dedi.

Dumlupınar Üniversitesi, Öğrenci Derneği'nin (DPÜ
öğrencileri Cahit Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılma
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden'nden 2 yıl önce mezun olan Burhan Ekinci 'ye, 6 Kasım
YÖK'ü protesto eylemine katıldığı ve devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle YÖK

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca ''öğrencinin hal ve hareketlerine uymayan davranışlar
içinde olduğu'' gerekçesiyle uyarı cezası verildi. (Cumhuriyet-23.08.04)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 2003-2004 eğitim yılında yapılan eylemleri gerekçe göstererek, Çağdaş
Yılmazer isimli öğrenciye bir dönem, Özcan İlter, Ekin Güneş Saygılı, Ufuk Atalay ve Ersen Tek isimli
öğrencilere bir ay, M. Akif Koşar, M. Burak Övür, Cem Keser, Selçuk Vayiç, Deniz Şahin, Özkan Yılmaz ve
Çağlayan Bozacı adındaki öğrencilere ise bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. (Özgür Gündem

-8 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Demokratik
Üniversite Kurultayı’nda çıkan olaylardan dolayı 7 öğrenciye 1 haftadan 1 döneme kadar değişen uzaklaştırma
cezası verdi. Öğrenciler yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Üniversite tarafından çeşitli

de uzaklaştırma cezasına çarptırılan ğrencilerin isimleri şunlar; Metin Kaya, Serdar Yıldırım, ufuk Atalay,
Eren Kaplan, Bedri Sinan Güneş, Mihrican Atalay, Özlem Kaymaz ve Nazım Hoplar. (BİRGÜN

kültesi önünde 8 Ekim günü bir basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, fakültede
açılan soruşturmalar sonucu 19 öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığını belirtti. (İHD İzmir)

M.B. 21 Ekim günü İHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesinde
öğrenci olduğunu, okuldaki hocasıyla aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışma sonrasında hakkında açılan
soruşturma sonrasında 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtti. (İHD Diyarbakır)

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fevzi Demir’i 21 Mart 2004
tarihinde üniversitenin 3 km uzağındaki bir alana gerçekleştirilen Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle
okuldan attı. Rektörlük aynı etkinlik nedeniyle 18 öğrenciye de çeşitli cezalar verdi. (Gündem

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Mustafa Eberliköse ve adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci,
İstanbul Üniversitesi’nde “Demokratik Üniversite Kurultayı”na katıldıkları gerekçesiyle 2 dönem okuldan

Trakya Üniversitesi öğrencileri ve aileleri 31 Ekim günü İstanbul Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları
23 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şenliklerde öğrencilerin açtığı

ile polis ve jandarmanın müdahalesi sonrası rektörlüğün 120 öğrenci hakkında
soruşturma açtığı ve bu öğrencilerin 35'ine 1 yıl, 18'ine bir dönem, 12'sine 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası

01.11.2004)

en Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kamil Murat Demir, KESK’in 1 Mayıs 2004 tarihinde
düzenlediği mitinge katıldığı gerekçesiyle 20 gün okuldan uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. (Gündem

Diyarbakır Namık Kemal Lisesi son sınıf öğrencisi M.S.A, Bağımsız Lise Hareketi'nin “O.Z. adlı lise
öğrencisinin kaçırılmasını kınamak için”, 22 Aralık 2003 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle, “Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca”, 19 Şubat
olarak uzaklaştırılma cezası aldı. M.S.A, O.Z.'ye destek amacıyla Bağımsız Lise Hareketi'nin Süleyman Demirel
Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına katıldığını belirterek, “Açıklama yapıldığı zaman polis kimlik

Aradan bir hafta geçtikten sonra da polis hakkımızda soruşturma açılması için okul
müdürlüğüne dosya gönderdi. Okul müdürlüğü de hakkımızda soruşturma açtı” dedi. Okul Müdürü Nesih
Doğantekin ise, M. S.A hakkında açılan soruşturmanın Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü'nün
talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek, “Bu öğrenci daha öncede anadilde eğitim talebiyle okulda pankart asma
olayına karışmıştı. Son olarak basın açıklamasına katılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, okuldan

mızı istedi. Bunun üzerine okuldan uzaklaştırıldı” dedi.

Dumlupınar Üniversitesi, Öğrenci Derneği'nin (DPÜ-ÖDER) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
öğrencileri Cahit Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılma
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden'nden 2 yıl önce mezun olan Burhan Ekinci 'ye, 6 Kasım
YÖK'ü protesto eylemine katıldığı ve devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle YÖK

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca ''öğrencinin hal ve hareketlerine uymayan davranışlar

2004 eğitim yılında yapılan eylemleri gerekçe göstererek, Çağdaş
Yılmazer isimli öğrenciye bir dönem, Özcan İlter, Ekin Güneş Saygılı, Ufuk Atalay ve Ersen Tek isimli

k Övür, Cem Keser, Selçuk Vayiç, Deniz Şahin, Özkan Yılmaz ve
Çağlayan Bozacı adındaki öğrencilere ise bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. (Özgür Gündem-

gerçekleştirilen Demokratik
Üniversite Kurultayı’nda çıkan olaylardan dolayı 7 öğrenciye 1 haftadan 1 döneme kadar değişen uzaklaştırma
cezası verdi. Öğrenciler yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Üniversite tarafından çeşitli

de uzaklaştırma cezasına çarptırılan ğrencilerin isimleri şunlar; Metin Kaya, Serdar Yıldırım, ufuk Atalay,
Eren Kaplan, Bedri Sinan Güneş, Mihrican Atalay, Özlem Kaymaz ve Nazım Hoplar. (BİRGÜN-06.10.04)

kültesi önünde 8 Ekim günü bir basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, fakültede

irt Eğitim Fakültesinde
öğrenci olduğunu, okuldaki hocasıyla aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışma sonrasında hakkında açılan

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fevzi Demir’i 21 Mart 2004
tarihinde üniversitenin 3 km uzağındaki bir alana gerçekleştirilen Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle

verdi. (Gündem-14.10.04)

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Mustafa Eberliköse ve adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci,
İstanbul Üniversitesi’nde “Demokratik Üniversite Kurultayı”na katıldıkları gerekçesiyle 2 dönem okuldan

Trakya Üniversitesi öğrencileri ve aileleri 31 Ekim günü İstanbul Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları
23 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şenliklerde öğrencilerin açtığı

ile polis ve jandarmanın müdahalesi sonrası rektörlüğün 120 öğrenci hakkında
soruşturma açtığı ve bu öğrencilerin 35'ine 1 yıl, 18'ine bir dönem, 12'sine 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası

en Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kamil Murat Demir, KESK’in 1 Mayıs 2004 tarihinde
düzenlediği mitinge katıldığı gerekçesiyle 20 gün okuldan uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. (Gündem-

f öğrencisi M.S.A, Bağımsız Lise Hareketi'nin “O.Z. adlı lise
öğrencisinin kaçırılmasını kınamak için”, 22 Aralık 2003 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle, “Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca”, 19 Şubat günü, okuldan süresiz
olarak uzaklaştırılma cezası aldı. M.S.A, O.Z.'ye destek amacıyla Bağımsız Lise Hareketi'nin Süleyman Demirel
Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına katıldığını belirterek, “Açıklama yapıldığı zaman polis kimlik

Aradan bir hafta geçtikten sonra da polis hakkımızda soruşturma açılması için okul
müdürlüğüne dosya gönderdi. Okul müdürlüğü de hakkımızda soruşturma açtı” dedi. Okul Müdürü Nesih

ile Emniyet Müdürlüğü'nün
talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek, “Bu öğrenci daha öncede anadilde eğitim talebiyle okulda pankart asma
olayına karışmıştı. Son olarak basın açıklamasına katılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, okuldan

ÖDER) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
öğrencileri Cahit Özmaya, Fırat Yangın, Bayram Direk ve Sabahattin Boral'ın okuldan atılmasına karar verdi.
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Rektörlük, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmenliği'nin 10. maddesinin b
(Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya
boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri
tahrik etmek) ve c (Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve
benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binaların
yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak) maddelerini ihlal ettiklerini
ileri sürdü.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi öğrencisi Deniz Ökmen, Nihat Avcı ve Mustafa
öğrencileri, üniversite kampusunda 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan YÖK prostestosu, 15 Ekim 2003 tarihindeki
“alternatif açılış” ve 15 Ocak 2004 tarihinde İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a
yönelik tecrit uygulamaları ile F ve D tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen, “meşaleli
yürüyüş” etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası verdi.

İstanbul bulunan Maltepe Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nazife Demir, üzerinde “Gen
bulundurduğu gerekçesi ile okuldan uzaklaştırıldı. (Evrensel

İzmir’de, Nevvar Salih İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin 15
sınıfta içki içtikleri gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Okulda Turizm Haftası için 28 Nisan günü düzenlenen
tören düzenlendi. Konak Kaymakamı Veli
törende, öğrenciler konuklara barmenlik yeteneklerini sergileyen gösteriler sundu. Kokteylde sunulacak
içeceklerin depodan taşınması için hazırlık sınıfında okuyan K.B., S.B, H.A, M.D, H.
öğrenciler, içecekleri taşıdıktan sonra, iddiaya göre, koliler içinden bir şişe rakı ve votka aldı. Öğrenciler,
kutlama programı sırasında yiyeceklerden de alarak sınıflarında içki içti. Ancak bir öğretmen ve müdür
yardımcısı tarafından görüldüler ve okul disiplin kuruluna verildi. Öğrenciler, içkileri meraklarından tattıklarını
söyledi. Disiplin kurulu, soruşturma sonucu, tasdikname ile okuldan uzaklaştırılmalarını teklif etti ve İlçe
Disiplin Kurulu’nca onaylandı. (Hürriyet

DEHAP'ın “Savaşa hayır” konulu basın açıklamasına katılarak yasadışı slogan attığı gerekçesiyle tutuklanan ve
5 ay sonra beraat eden Harran Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güneş,
Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafın

4 Kasım günü Solmaz Kılıçtepe Karakolu’nda görevli bir polis tarafından okul müdürü ve idarecilerinin önünde
hizmetli odasına sokularak dövülen Gazi Lisesi öğrencisi İlhan Keskin, olayın İHD
ortaya çıkarılması ve basına yansıması sonrası okuldan uzaklaştırıldı. Keskin daha sonra başka bir okula
yerleştirildi. (İHD Ankara)

X. EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR | 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
RAPORU

Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47

e-mail: posta@ihd.org.tr http//www.ihd.org.tr
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Rektörlük, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmenliği'nin 10. maddesinin b
(Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya

n işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri
tahrik etmek) ve c (Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve
benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binaladaki eşyalar üzerine
yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak) maddelerini ihlal ettiklerini

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi öğrencisi Deniz Ökmen, Nihat Avcı ve Mustafa
öğrencileri, üniversite kampusunda 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan YÖK prostestosu, 15 Ekim 2003 tarihindeki
“alternatif açılış” ve 15 Ocak 2004 tarihinde İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a

e F ve D tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen, “meşaleli
yürüyüş” etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası verdi.

İstanbul bulunan Maltepe Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nazife Demir, üzerinde “Gen
bulundurduğu gerekçesi ile okuldan uzaklaştırıldı. (Evrensel-19.05.04)

İzmir’de, Nevvar Salih İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin 15-16 yaşındaki 7 öğrencisi,
sınıfta içki içtikleri gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Okulda Turizm Haftası için 28 Nisan günü düzenlenen
tören düzenlendi. Konak Kaymakamı Veli Aslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Lütfü Çırak’ın da katıldığı
törende, öğrenciler konuklara barmenlik yeteneklerini sergileyen gösteriler sundu. Kokteylde sunulacak
içeceklerin depodan taşınması için hazırlık sınıfında okuyan K.B., S.B, H.A, M.D, H.
öğrenciler, içecekleri taşıdıktan sonra, iddiaya göre, koliler içinden bir şişe rakı ve votka aldı. Öğrenciler,
kutlama programı sırasında yiyeceklerden de alarak sınıflarında içki içti. Ancak bir öğretmen ve müdür

an görüldüler ve okul disiplin kuruluna verildi. Öğrenciler, içkileri meraklarından tattıklarını
söyledi. Disiplin kurulu, soruşturma sonucu, tasdikname ile okuldan uzaklaştırılmalarını teklif etti ve İlçe

(Hürriyet-10.06.04)

DEHAP'ın “Savaşa hayır” konulu basın açıklamasına katılarak yasadışı slogan attığı gerekçesiyle tutuklanan ve
5 ay sonra beraat eden Harran Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güneş,
Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 22 Eylül 2003 tarihinde okuldan atıldı. (07.09.2004

4 Kasım günü Solmaz Kılıçtepe Karakolu’nda görevli bir polis tarafından okul müdürü ve idarecilerinin önünde
hizmetli odasına sokularak dövülen Gazi Lisesi öğrencisi İlhan Keskin, olayın İHD Ankara şubesi tarafından
ortaya çıkarılması ve basına yansıması sonrası okuldan uzaklaştırıldı. Keskin daha sonra başka bir okula
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Rektörlük, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmenliği'nin 10. maddesinin b
(Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya

n işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri
tahrik etmek) ve c (Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve

a veya binaladaki eşyalar üzerine
yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak) maddelerini ihlal ettiklerini

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi öğrencisi Deniz Ökmen, Nihat Avcı ve Mustafa Saçlı adlı
öğrencileri, üniversite kampusunda 6 Kasım 2003 tarihinde yapılan YÖK prostestosu, 15 Ekim 2003 tarihindeki
“alternatif açılış” ve 15 Ocak 2004 tarihinde İmralı Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a

e F ve D tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen, “meşaleli
yürüyüş” etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası verdi.

İstanbul bulunan Maltepe Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nazife Demir, üzerinde “Genç Yoldaş” dergisi

16 yaşındaki 7 öğrencisi,
sınıfta içki içtikleri gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Okulda Turizm Haftası için 28 Nisan günü düzenlenen

Aslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Lütfü Çırak’ın da katıldığı
törende, öğrenciler konuklara barmenlik yeteneklerini sergileyen gösteriler sundu. Kokteylde sunulacak
içeceklerin depodan taşınması için hazırlık sınıfında okuyan K.B., S.B, H.A, M.D, H.V., A.A. ve G.T. adlı
öğrenciler, içecekleri taşıdıktan sonra, iddiaya göre, koliler içinden bir şişe rakı ve votka aldı. Öğrenciler,
kutlama programı sırasında yiyeceklerden de alarak sınıflarında içki içti. Ancak bir öğretmen ve müdür

an görüldüler ve okul disiplin kuruluna verildi. Öğrenciler, içkileri meraklarından tattıklarını
söyledi. Disiplin kurulu, soruşturma sonucu, tasdikname ile okuldan uzaklaştırılmalarını teklif etti ve İlçe

DEHAP'ın “Savaşa hayır” konulu basın açıklamasına katılarak yasadışı slogan attığı gerekçesiyle tutuklanan ve
5 ay sonra beraat eden Harran Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güneş,

dan 22 Eylül 2003 tarihinde okuldan atıldı. (07.09.2004-DIHA)

4 Kasım günü Solmaz Kılıçtepe Karakolu’nda görevli bir polis tarafından okul müdürü ve idarecilerinin önünde
Ankara şubesi tarafından

ortaya çıkarılması ve basına yansıması sonrası okuldan uzaklaştırıldı. Keskin daha sonra başka bir okula
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